
LITURGIA SLOVA SLÁVENÁ BEZ KŇAZA ALEBO DIAKONA
V MALOM SPOLOČENSTVE NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU V ROKU “A”

Na úvod možno spievať vhodnú pieseň z JKS.
Predsedajúci sa prežehná a spolu s ním aj všetci ostatní, pritom predsedajúci povie:
V mene Otca + i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.
Ak sa na úvod nespievalo, predsedajúci alebo niekto z prítomných môže predniesť vstupnú antifónu:
Bože, vymôž mi právo,
a ujmi sa môjho sporu s bezbožným ľudom;
zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom.
Veď ty, Bože, si moje útočište. (Ž 42, 1-2)

ÚKON KAJÚCNOSTI
Predsedajúci:
Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy.
Všetci:
Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám bratia a sestry,
že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.
Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia:
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Pokračujú:
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu, Bohu nášmu.
Predsedajúci zakončí úkon kajúcnosti:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí
a privedie nás do života večného.
Všetci: Amen.

VZÝVANIE PÁNA
Predsedajúci: Pane, zmiluj sa.
Všetci: Pane, zmiluj sa.
Predsedajúci: Kriste, zmiluj sa.
Všetci: Kriste, zmiluj sa.
Predsedajúci: Pane, zmiluj sa.
Všetci: Pane, zmiluj sa.
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KOLEKTA
Predsedajúci:
Modlime sa.
Všetci spolu zotrvajú v tichej modlitbe. Potom predsedajúci so zopätými rukami prednesie modlitbu:
Večný Otče, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; *
prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu, —
aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom
Svätým po všetky veky vekov.
Všetci: Amen.

LITURGIA SLOVA
Lektor prednesie zvyčajným spôsobom prvé čítanie.
PRVÉ ČÍTANIE

Vložím do vás svojho ducha a ožijete
Čítanie z knihy proroka Ezechiela Ez 37, 12b-14
„Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem

vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich
hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som
Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

Počuli sme Božie slovo.
Všetci: Bohu vďaka.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Z hlbín volám k tebe, Pane; *
Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch *
k mojej úpenlivej prosbe. - R.
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, *
Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý *
a my ti chceme v bázni slúžiť. - R.
Spolieham sa na teba, Pane, *
moja duša sa spolieha na tvoje slovo;
moja duša očakáva Pána *
väčšmi ako strážcovia dennicu.
Väčšmi ako strážcovia dennicu *
nech očakáva Izrael Pána. - R.
Lebo u Pána je milosrdenstvo *
a hojné vykúpenie.
On sám vykúpi Izraela *
zo všetkých jeho neprávostí. - R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom Rim 8, 8-11
Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda,

ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus,
telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť.

A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z
mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

Počuli sme Božie slovo.
Všetci: Bohu vďaka.

VERŠ PRED EVANJELIOM Jn 8, 12
R: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.
R: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

EVANJELIUM
Ja som vzkriesenie a život

Predsedajúci bez pozdravu (Pán s vami) priamo oznámi evanjelium takto:
Slová svätého evanjelia podľa Jána. Jn 11, 1-45
Všetci odpovedia: Sláva tebe, Pane. A pritom sa poznačia na čele, ústach a hrudi znakom kríža.
Predsedajúci prednesie evanjelium:

Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala
Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry
poslali odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je
na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“

Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na
mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“ Učeníci mu vraveli: „Rabbi, len
nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!“ Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto
chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto
svetla.“ Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“  Učeníci mu povedali:
„Pane, ak spí, ozdravie.“ Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im
Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme
k nemu!“ Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.“

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme,
vzdialená asi pätnásť stadií, a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala
Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš
Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane
v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť,
aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja
som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“
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Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá
ťa.“ Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste,
kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo
vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu.“

Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: „Pane, keby
si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.“

Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa
opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa,
ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento
nezomrel?!“

Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal:
„Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“
Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol
oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale
hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom:
„Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im
povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil,
uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.

alebo kratšie:
Ja som vzkriesenie a život

Predsedajúci bez pozdravu (Pán s vami) priamo oznámi evanjelium takto:
Slová svätého evanjelia podľa Jána. Jn 11, 1-45
Všetci odpovedia: Sláva tebe, Pane. A pritom sa poznačia na čele, ústach a hrudi znakom kríža.
Predsedajúci prednesie evanjelium:

Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš
počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“

Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na
mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza
Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj
brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal:
„Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš
jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo
mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn,
ktorý mal prísť na svet.“
Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“
A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo
otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“

Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal:
„Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“
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Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A

ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“
Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté
plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých
Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.
Všetci: Chvála tebe, Kriste.
Predsedajúci môže pobozkať evanjelium.

HOMÍLIA
Pokiaľ biskup, farár, alebo kňaz poverený starostlivosťou o dané spoločenstvo poslal homíliu, prečíta sa
teraz. Iné homílie sa nečítajú, ani neprednášajú. Ak sa nečíta homília od povereného pastiera, možno predniesť
homíliu z liturgie hodín:
Z Veľkonočných listov svätého biskupa Atanáza (Ep. 14, 1-2: PG 26, 1419-1420)

Blížiaci sa Pánov sviatok napĺňame nielen slovami, ale aj skutkami
Blízko nás je Slovo, ktoré sa stalo pre nás všetkým — totiž náš Pán Ježiš Kristus —, veď on nám

sľubuje, že bude stále s nami. Preto volá: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt
28,20) Ako je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám
zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný
Baránok, Kristus.“ (1Kor 5,7) On vrhol svetlo aj na modlitbu žalmistu: „Ty, moje plesanie, vysloboď ma
spomedzi tých, čo ma obkľučujú.“ (Ž 32,7 [LXX]) To je pravé plesanie, to je opravdivá slávnosť: zvíťaziť
nad zlom. Kto to chce dosiahnuť, nech žije mravne a srdce ponára do ticha Božej bázne.

Takto žili svätí a tak sa celý život radovali, akoby mali stále sviatok. Jeden z nich, svätý Dávid,
vstával za noci, a nie raz, ale sedem ráz, a uzmieroval Boha modlitbou (porov. Ž 119,62.164). Druhý,
veľký Mojžiš, jasal v hymnách a spieval chvály za víťazstvo nad faraónom a nad tými, čo utláčali Hebrejov
robotami (porov. Ex 15,1). Neskôr ďalší s neprestajnou veselosťou konali posvätné obrady, ako veľký
Samuel a svätý Eliáš. Oni za takýto život dosiahli slobodu a teraz slávia sviatok v nebi. S radosťou
spomínajú na svoju púť v tieni a už poznajú rozdiel medzi obrazom a skutočnosťou.

Akou cestou sa máme vydať my, keď sa teraz pripravujeme na túto slávnosť? Akého budeme
mať vodcu, keď sa blížime k tomuto sviatku? Zaiste nie iného, moji milovaní, ako toho, ktorého so mnou
nazývate: náš Pán Ježiš Kristus. Veď on hovorí: „Ja som cesta.“ (Jn 14,6) Len „on“, ako hovorí svätý
Ján, „sníma hriech sveta“ (porov. Jn 1,29). On očisťuje naše duše, ako kdesi tvrdí prorok Jeremiáš:
„Postojte na cestách a zamyslite sa. Hľadajte dobrú cestu a na nej nájdete osvieženie pre svoje duše.“
(porov. Jer 6,16)

Kedysi kropili nečistých krvou capov a popolom z jalovice; ale to mohlo očistiť len telo (porov.
Hebr 9,13). Teraz môže milosť Božieho Slova každého dokonale očistiť. Ak pôjdeme hneď za ním, budeme
môcť už tu akoby v predsieni nebeského Jeruzalema prežívať tento večný sviatok; ako aj svätí apoštoli
išli za svojím vodcom Spasiteľom a boli aj vtedy a sú ešte aj teraz učiteľmi tejto milosti. Veď hovorili:
„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ (Mt 19,27) A tak ideme aj my za Pánom a Pánov
sviatok slávime nielen slovami, ale aj skutkami.
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Po homílii sa zachová chvíľa ticha.

MODLITBA VERIACICH
Modlitba veriacich sa prednáša zvyčajným spôsobom ako v omši, predsedajúci ju uvedie a zakončí modlitbou.
Predsedajúci: Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom  vzkriesi  aj  nás.  Pokorne
a s vierou  ho  prosme  za  svoju spásu i za spásu celého sveta.

(Volajme: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.)
1. Ježišu,  daj,  aby  tvoja  Cirkev bola  vždy verná  tomu, čo  si jej  zveril.
Všetci: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.
2. Ježišu,  daj  biskupom a  kňazom  múdrosť, keď povzbudzujú  ľud  k obráteniu.
Všetci: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.
3. Ježišu,  daj  každému  človekovi  milosť zakúsiť moc  tvojho  milosrdenstva.
Všetci: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.
4. Ježišu,  daj,  aby bol  krst pre všetkých katechumenov bránou  k večnej  spáse.
Všetci: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.
5. Ježišu,  daj  nám tu  prítomným odvahu prinášať obetu  a niesť svoj kríž.
Všetci: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.
6. Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí epidémiou, svoju ochranu  a záštitu a  pošli im ľudí, ktorí im
pomôžu svojou blízkosťou.
Všetci: Obnov nás, Pane,  a vyslyš naše prosby.
Predsedajúci: Pane Ježišu, veríme, že si Kristus, Boží Syn,
naše vzkriesenie a život;
vyslyš naše prosby a daj nám trvalú účasť na tvojom živote.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Všetci: Amen.

MODLITBA PÁNA
Predsedajúci vyzve k modlitbe takto alebo podobne
Svoje modlitby a prosby posilnime modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus:
Všetci: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
alebo latinsky:
Pater noster, qui es in calis, sanctificétur Nomen Tuum, advéniat Regnum Tuum, fiat volúntas Tua, sicut
in calo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus
nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a Malo. Amen.

DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE
V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach,
povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Môže sa  pomodliť doma nasledovné modlitby.
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Duchovné sväté prijímanie
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už

toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi
túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu,
príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby
som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s
Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam,
predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky.
Amen.

Alebo kratšie:
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov
chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so
svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od
Teba odlúčil. Amen.

ZAKONČENIE
Predsedajúci sa prežehná a spolu s ním aj všetci ostatní, pritom predsedajúci povie:
Nech nás žehná + Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
Všetci: Amen.
Predsedajúci: Dobrorečme Pánovi.
Všetci: Bohu vďaka.
Po zakončení možno spievať vhodnú pieseň z JKS, alebo sa pomodliť niektorú z mariánskych antifón.

I.
Slávna Matka Spasiteľa,
hviezda morská putujúcich;
brána nebies otvorená,
buď pomocou padajúcich.

Zastaň nás, ó, milostivá,
veď keď si ty porodila
svojho Boha, Stvoriteľa,
príroda sa zadivila.

Matka, ty si pred pôrodom
i po ňom vždy panna bola;
oroduj vždy za nás hriešnych
tam u nášho Spasiteľa.
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alebo II.
Zdravas’, Kráľovná nebeská,
zdravas’, Pani ty anjelská;
koreň Jessov, nebies brána,
ty si svetu Svetlo dala.

Plesaj, Panna najslávnejšia,
ty zo všetkých najjasnejšia;
milostivá Panna čistá,
pros vždy za nás Syna, Krista.

alebo III.
Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.

K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetky pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

alebo IV.
Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná.
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