
20 

NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY V ROKU A  

(Možno použiť aj v roku B a C) 

 

Bratia a sestry, slávime sviatok Svätej rodiny; modlime sa k Synovi 
Božiemu, ktorý sa stal členom ľudskej rodiny, za duchovnú obnovu našich 
rodín. (II.)  

1.  Za svätú Cirkev: aby ako veľká Božia rodina ustavične rástla v 
jednote a láske, prosme Pána.  

Ľ. Pane, vyslyš nás.  

2. Za cirkevných a svetských predstavených: aby svoju moc vykonávali 
zodpovedne, prosme Pána.  

3. Za manželov našej farnosti, aby ich Kristus Pán obdaril milosťou, 
zdravím a svätou radosťou, aby tak čoraz vernejšie zachovávali svoje 
manželské sľuby, prosme Pána. 

4. Za otcov a matky: aby udržovali vo svojich rodinách ducha modlitby 
a život podľa viery, prosme Pána.  

5.  Za synov a dcéry: aby poslúchali rodičov a s vďačným srdcom sa o 
nich starali v ich starobe a chudobe, prosme Pána.  

 

Kňaz zakončí s vystretými rukami: 

Všemohúci večný Bože, bez teba nič nie je ani mocné ani trvalé;  

vzdávame ti vďaky za to, že si zachoval tieto manželské zväzky, a pokorne 
ťa prosíme: 

požehnaj týchto manželov, urob šťastnými ich ďalšie dni a roky a 
pomáhaj im, aby ti verne slúžili v radostiach i strastiach života. 

Nech sa ich vzájomná láska stáva čoraz dokonalejším obrazom zväzku 
Cirkvi s Kristom, tvojím Synom, 

ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 
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NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY V ROKU B  

 

Bratia a sestry, spoločne sa modlime k Pánu Ježišovi, aby na orodovanie 
svojej matky Márie a na príhovor svätého Jozefa zachoval svoju Cirkev i 
naše rodiny vo svojej láske a pokoji. (II.)  

1.    Pane Ježišu, daj aby si všetci členovia našich rodín pomáhali na ceste 
spásy.  

Ľ. Prosíme ťa, vyslyš nás.  

2.    Priveď všetkých ľudí k poznaniu, že všetci máme jedného nebeského 
Otca.  

3. Obdaruj milosťou, zdravím a svätou radosťou manželov našej 
farnosti, aby tak čoraz vernejšie zachovávali svoje manželské sľuby. 

4. Pomáhaj otcom a matkám našej farnosti, aby udržovali vo svojich 
rodinách ducha modlitby a život podľa viery. 

5.    Žehnaj našich starcov a starenky a daj, aby ťa raz videli v nebeskej 
rodine blažených.  

6.    Žehnaj všetky nemluvňatá našej farnosti, aby ich život bol tebe na 
slávu a rodičom na radosť.  

 

Kňaz zakončí s vystretými rukami: 

Všemohúci večný Bože, bez teba nič nie je ani mocné ani trvalé;  

vzdávame ti vďaky za to, že si zachoval tieto manželské zväzky, a pokorne 
ťa prosíme: 

požehnaj týchto manželov, urob šťastnými ich ďalšie dni a roky a 
pomáhaj im, aby ti verne slúžili v radostiach i strastiach života. 

Nech sa ich vzájomná láska stáva čoraz dokonalejším obrazom zväzku 
Cirkvi s Kristom, tvojím Synom, 

ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 
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NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY V ROKU C  

 

Bratia a sestry. Nazaretská rodina je príkladom pre všetky naše rodiny; 
prosme Pána Ježiša, aby sa v našich rodinách i v Cirkvi upevnila 
poslušnosť. (II.)  

1.    Pane Ježišu, daj, aby všetci biskupi boli s kňazmi jedno srdce a jedna 
duša.  

Ľ. Prosíme ťa, vyslyš nás.  

2.    Vlož do sŕdc všetkých veriacich ducha poslušnosti voči predstaveným 
Cirkvi.  

3.    Daj, aby všetci v ľudskej spoločnosti plnili spravodlivé zákony a 
nariadenia.  

4. Obdaruj milosťou, zdravím a svätou radosťou manželov našej 
farnosti, aby tak čoraz vernejšie zachovávali svoje manželské sľuby. 

5. Povzbudzuj rodičov našej farnosti, aby sa spoločne so svojimi deťmi 
živo zúčastňovali na svätých tajomstvách v Božom chráme.  

6.   Veď svojím Duchom všetkých vychovávateľov, aby učili poznávať a 
plniť zákony vštepené do ľudského srdca.  

 

Kňaz zakončí s vystretými rukami: 

Všemohúci večný Bože, bez teba nič nie je ani mocné ani trvalé;  

vzdávame ti vďaky za to, že si zachoval tieto manželské zväzky, a pokorne 
ťa prosíme: 

požehnaj týchto manželov, urob šťastnými ich ďalšie dni a roky a 
pomáhaj im, aby ti verne slúžili v radostiach i strastiach života. 

Nech sa ich vzájomná láska stáva čoraz dokonalejším obrazom zväzku 
Cirkvi s Kristom, tvojím Synom, 

ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 

 


