
Liturgia Slova v rodinách 
(pastoračná pomôcka) 

 
 
 

Sväté písmo je neoceniteľným pokladom. Je slovom Boha, slovom pre život 

a teda by malo byť súčasťou života každej rodiny.  

Odpoveď na otázku, že čo je vlastne Božie slovo, nachádza v týchto slovách 

Ježiša Krista: „Boli tvoji a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz 

spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty, Otče, dal 

mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba 

a uverili, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 6-8). 

Táto pastoračná pomôcka vznikla preto, aby sa v našich rodinách čítalo 

Božie slovo a rozjímalo sa nad ním. Pre slávenie Liturgie Slova v rodine si treba 

nachádzať a vyhradiť čas (najlepšie nejaký pravidelný),vyhovujúci každému 

členovi rodiny. Je tiež veľmi potrebné pripraviť si aj priestor na túto Liturgiu 

Slova. Možno to symbolicky môže byť aj stôl, pri ktorom sa rodina stretáva pri 

spoločnom stravovaní. Členovia rodiny si tak môžu uvedomiť, že nielen 

z chleba žije človek (porov. Mt 4, 4). V strede stola nech je zažatá svieca a Sväté 

Písmo, z ktorého sa bude čítať. 

 

ÚVODNÉ ZVOLANIE A ŽALM 
 

Predsedajúci Liturgii Slova (zvyčajne jeden z rodičov alebo aj niekto 

poverený) začína nahlas zvolaním: 
 

 

H: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich 

svätých otcov  zmiluj sa nad nami.     

Ostatní odpovedajú príslušným zvolaním a súčasne sa všetci spoločne 

prežehnajú.  

Ľ: Amen.  

 

Prednáša sa Ž 129, počas ktorého sa v srdci modliaceho rodí očakávanie, nádej, 

istota, že Boh vyriekne slovo oslobodenia a zotrie hriechy. 

 

Z hlbín volám k tebe, Pane;  Pane, počuj môj hlas. 

 Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. 



 Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, 

Pane, kto obstojí? 

 Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. 

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. 

 Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 

 On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. 

 

 

MODLITBA PRED ČÍTANÍM BOŽIEHO SLOVA 
 

H: Modlime sa k Pánovi. 

Ľ: Pane, zmiluj sa. 

 

H: Presvätý Bože, s vierou berieme do rúk Sväté písmo 

a veríme, že obsahuje slová, ktoré majú byť svetlom 

v živote našej rodiny. Prosíme ťa, pomáhaj nám pochopiť 

všetky slová, ktoré budeme teraz v Svätom Písme čítať, 

a daj nám silu podľa nich žiť. Daj, aby nás Božie Slovo 

napĺňalo ako sladký pokrm a aby sme po ňom každý deň 

túžili. Nech čítanie Božieho Slova vedie našu rodinu na 

ceste svätosti, aby sme sa stávali tvojimi vernými učeníkmi 

a nasledovníkmi. 

Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu Otcu i Synu 

i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen.     

 



ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA 
 

Číta sa vybraný úryvok zo Svätého písma. Môže to byť text zvolený podľa času 

prežívaného liturgického roka, resp. aktuálnosti. Rodina tiež môže čítať vybranú 

knihu alebo list zo Svätého Písma. Božie slovo nech je čítané nahlas a zrozumiteľne. 
 

H: Premúdrosť! Čítanie z... (napr. Evanjelia podľa Jána, 

Prvého listu apoštola Pavla Solúnčanom, atď. – uvedenie názvu 

knihy alebo listu) 

H: Vnímajme! 

Nasleduje samotné čítanie Božieho slova. Na konci čítania: 

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.  

 

SPOLOČNÉ  ROZJÍMANIE A ZDIEĽANIE 
 

Spoločné rozjímanie a zdieľanie treba prispôsobiť schopnostiam vnímania 

a chápania u všetkých členov rodiny (hlavne detí). Po prečítaní biblického 

textu je vhodné na objasnenie určitých skutočností prečítať aj vysvetlivky, 

poznámky a komentáre, ktoré sú súčasťou Svätého Písma. Aj z tohto dôvodu sa 

odporúča mať doma Sväté Písmo s vysvetlivkami a komentármi. 

Samotné spoločné rozjímanie sa odvíja v dvoch aspektoch: vnímanie 

a skutky. 

1. Vnímanie – ide tu o vnímanie podstaty samotného prečítaného textu. 

Prítomní hľadajú hlavnú myšlienku textu, o ktorej sa následne vedie spoločný 

rozhovor. 

2. Skutky – Po spoločnom rozjímaní a rozhovore sa každý člen rodiny 

pokúša vydedukovať konkrétne predsavzatie (resp. skutok), ku ktorému ho 

vedie prečítaný text. Na záver sa rodina môže zjednotiť na nejakom spoločnom 

predsavzatí alebo každý člen rodiny si určí svoje. Povzbudiť ich môžu slová sv. 

Hilára, biskupa z Potieres, ktorý povedal: „Nie je nič v slovách Božích, čo by sa 

nemalo uskutočniť. Všetko to, čo bolo povedané, má v sebe potrebu 

uskutočnenia.“   

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA 
 

H: Modlime sa k Pánovi. 

Ľ: Pane, zmiluj sa. 



 

H: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ďakujeme ti za 

spoločné chvíle pri čítanie Božieho Slova. Prosíme Ťa, 

aby Božie Slovo v našej rodine rozmnožovalo tvoju 

milosť, rozvíjalo vieru, dodávalo nádej a posilňovalo 

našu lásku. 

Pane, ty si počas svojho pozemského života povedal 

„Ja som cesta, pravda i život“ (Jn 14,6).  

Veríme, že si cestou, pomôž nám zachovávať všetky 

tvoje slová a byť tvojimi vernými učeníkmi. 

Veríme, že si život, nauč nás prijímať sväté sviatosti 

s úctou, bázňou a láskou, aby sme udržiavali 

a zveľaďovali Boží život v nás.   

Pane, daj nám odvahu a silu, aby nám dnes prijaté 

predsavzatie pomohlo dozrievať v tvojej milosti 

a múdrosti. 

Lebo ty si náš Učiteľ, ktorý nám skrze slovo zvestuje 

Božiu dobrotivosť a ľudomilosť. A my ti vzdávame slávu, 

spolu s Tvojím Otcom i Presvätým Duchom, teraz 

i vždycky i na veky vekov.    

Ľ: Amen. 
 
 

 

Ľ Naša nádej je Otec, naše útočište Syn a náš ochranca je 

Svätý Duch. Svätá Trojica, Bože náš, sláva tebe. 

 

H: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu  

Ľ:  i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
Ľ: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. 

  (a súčasne sa všetci spoločne prežehnávajú).  

 


