Liturgia domácej cirkvi
33. nedeľa v Cezročnom období „A“
1. Úvodné obrady
Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny
Márie či ikonu sv. Rodiny. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie
niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svä té ho.
S: Amen.
V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“,
uprostred ktorej je prítomný živý Ježiš. On sám nás uisťuje o svojej prítomnosti, keď
hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt
18, 20).
Počúvaním Božieho slova si dnes chceme uvedomiť tri dôležité veci: prvou je, že náš
život je jedným veľkým darom, v ktorom sú prítomné mnohé ďalšie dary a talenty.
Druhou skutočnosťou je, že máme bdieť a očakávať Ježišov príchod, pretože nás chce
v plnosti obdarovať tým najväčším darom, pre ktorý sme stvorení a ním je večný život.
A treťou, že večný život nezískame nečinnosťou, ale bdelou a vytrvalou službou, v ktorej
využijeme a zveľadíme talenty a dary, ktoré sme od Pána Boha dostali. Túžime po tom,
aby nám Ježiš raz povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom,
ustanovím ťa nad mnohým.“
S: „Vojdi do radosti svojho pána.“ (Mt 25, 21)
V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo
svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.
Chvíľa ticha
V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom
a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)
V: Pane Ježišu, vieme, že všetky dary, ktoré sme dostali, pochádzajú z tvojej dobroty.
Z celého srdca ti za ne ďakujeme. Pomôž nám premáhať strach a lenivosť, aby sa k tebe
tieto dary nevracali nevyužité, ale, aby v dobrom srdci prinášali úrodu. O to ťa prosíme,
lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov.
S: Amen.

Spoločná modlitba Žalmu 112 (ak je možné, môže sa spievať)
V: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi;
pokolenie spravodlivých bude požehnané. S.
V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý. S.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
nebude sa báť zlej zvesti. S
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.
Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť. S.
3. Evanjeliový úryvok
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 14-30)
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu.
Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva
a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj
ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze
svojho pána ukryl.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.
Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: «Pane, päť
talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.»
Jeho pán mu povedal: «Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím
ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.»
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: «Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa,
získal som ďalšie dva.»
Jeho pán mu povedal: «Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím
ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.»
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: «Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš,
kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent
v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.»

Jeho pán mu povedal: «Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram,
kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po
návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.
Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa
pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.»“
V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.
4. Zamyslenie
V: Ježiš sa v dnešnom evanjeliu prirovnáva k pánovi, ktorý zveril svojim sluhom svoj
majetok, svoje bohatstvo a odišiel na dlhší čas preč. Sluhom tak prejavil dôveru, že sa
o jeho majetok budú dobre starať a keď sa vráti nájde ho ešte viac zveľadený. Svojich
sluhov poznal a vedel kto má aké má schopnosti. Podľa toho im zveril rozličné množstvo
svojho bohatstva. Jednému zveril päť talentov, inému dva a ďalšiemu jeden. Jeden talent
predstavoval mieru 26. kg striebra, na ktoré bolo potrebné v Ježišovej dobe pracovať 20
rokov. Teda aj ten posledný sluha dostal do správcovstva veľmi veľké bohatstvo.
Každý z nás je služobníkom, ktorého Boh rozličným spôsobom obdaroval. Sme
správcami, ktorých Boh miluje a dôveruje im. On nie zlým a nespravodlivým pánom,
akého si predstavoval tretí sluha, pánom, ktorého by sme sa mali báť. Naopak, je
dobrotivým Otcom. Prvým veľkým dôkazom jeho lásky a dobroty je to, že nám daroval
život. Stvoril nás v láske našich rodičov a povolal nás prežiť život na tejto zemi
v spoločenstve našej rodiny, príbuzných a priateľov. Náš život je prvým veľkým daromtalentom, za ktorý dnes chceme Bohu ďakovať. Vďaka tomuto daru môžeme mať
a prijímať aj ostatné dary a talenty, ktorými nás Boh, často krát cez našich blížnych
obdarováva. Aké dary a talenty máme od Pána Boha? (Jednotliví členovia rodiny sa môžu
zdieľať o daroch, ktoré dostali. Môžu vyzdvihnúť aj dary a talenty tých druhých.) Musíme si
však uvedomiť, že všetky tieto dary a talenty nemáme pre seba samých, ale pre iných. O
tieto dary sa máme deliť s druhými a využívať ich pre službu našim blížnym. Len tak sa
ich a aj náš život zveľadí a stane sa krajším. Ak by som sa bál a zakopal dary a talenty,
podobne ako to urobil sluha z dnešného evanjelia, môj život by bol smutným. Vlastne,
ani by nebol skutočným životom; zostal by zakopaným kdesi hlboko v zemi ako nejaká
mŕtvola.
V uplynulých týždňoch sme mali možnosť byť na Slovensku svedkami toho, ako sa
mnohí ľudia podelili o svoje dary a schopnosti s nami. Lekári, zdravotníci, vojaci,
policajti, dobrovoľníci, tí všetci a mnohí ďalší sa rozhodli nezakopať svoje dary a talenty,
ale dať ich do služby a tak nám pomôcť lepšie zvládať pandémiu. Aj za nich chceme dnes
Pánu Bohu ďakovať.
Ako sa môžeme deliť o svoje dary a talenty s inými my? (Jednotliví členovia rodiny sa môžu
o tom porozprávať a dať si aj malé predsavzatie do nastávajúcich dní týždňa.) Musíme si
pripomenúť ešte jednu skutočnosť: aj nebeský Otec sa s nami podelil o ten najväčší dar,
ktorý má – o svojho Syna. Otec nám daroval Syna a Syn nám daroval svojho Ducha. Len

s jeho pomocou môžeme správne rozvíjať naše dary a milovať sa tak ako nás miluje
Ježiš. Vieme, že on nezakopal svoj život, ale naopak daroval ho nám a tým nám odovzdal
to najväčšie bohatstvo, ten najväčší talent – večný život v jeho kráľovstve. Preto všetky
dary a talenty máme využívať takým spôsobom, aby nás Pán mohol s otvorenou náručou
raz privítať v nebi a s úsmevom nám povedať: „Správne, dobrý a verný sluha, dobre si si
počínal! Zveľadil si život na zemi do miery večného života.“ „Vojdi do radosti svojho
pána.“ (Mt 25, 21)
(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou
dobrého Pána Boha
(Je možné spolu zaspievať pieseň, „Svätosť je, to po čom túžim“, alebo aj inú vhodnú pieseň. Ak
niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť...)

1. Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim. Svätosť je, čo potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.
R: /:Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu, chcem byť Tvojím,
Pane:/
2. Láska je...
3. Pravda je...
4. Milosť je....
5. Vďaky a prosby
V: V tejto chvíli chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za naše dary a talenty, ktoré
sme od neho dostali.
Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!
S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!
- Pane, ďakujeme ti za dar života.
- Pane, ďakujeme ti za dar viery, ktorý sme v krste prijali.
- Pane, ďakujeme ti za dar večného života, ktorý sme skrze tvojho Syna Ježiša dostali.
- Pane, ďakujeme ti za dar sviatosti manželstva a za našu manželskú lásku.
- Pane, ďakujeme ti našu rodinu, za všetkých našich príbuzných a priateľov.
- Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána...) a za ich službu,
vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.
- Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorí sa starajú
o chorých a zomierajúcich.
- Pane, ďakujeme ti za všetkých ľudí, ktorí nám slúžia svojimi darmi a talentami.
(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku za talenty a dary.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich
blížnych.
Spoločne volajme: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!
S: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!
- Pane Ježišu, daj nám srdce štedré a ochotné deliť sa o dary a talenty s našimi blížnymi.

- Pane Ježišu, chráň nás od hriechu lenivosti.
- Pane Ježišu, daj, nech všetky naše schopnosti využívame len na dobro a posvätenie nás
i našich blížnych a na tvoju večnú slávu.
- Pane Ježišu, nedaj, aby nás premohol strach a beznádej; nech sú naše oči stále upreté
na teba, lebo ty nás miluješ a chrániš ako Pastier svoje stádo.
- Pane Ježišu, v tomto týždni sme oslávili sviatok sv. biskupa Martina, patróna našej
diecézy; prosíme ťa o dar nového otca biskupa, ktorý bude dobrým pastierom pre našu
diecézu.
- Pane Ježišu, odmeň večným životom všetkých našich zosnulých dobrodincov a tých,
ktorí nám na tejto zemi pomáhali.
(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána (Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)
V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako
nás to naučil sám Pán Ježiš.
S: Otče náš...
7. Požehnanie (Rodičia pož ehnajú deti tak, ž e im dajú na čelo znak krí́ža. Podobne manž elia sa
pož ehnajú vzá jomne tak, ž e si dajú na č elo znak krí́ža. Pritom hovoria nasledujú ce slová :)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
V: Zakončíme naš u domá cu liturgiu tý m, ž e Má rii, Krá ľovnej rodiny, zverí́me naš u
rodinu, naš u farnosť, celú Cirkev, naš u vlasť i celé ľudstvo, najmä tý ch, ktorí́ sa
nachá dzajú v ťaž kostiach a utrpeniach.
S: Zdravas Mária... alebo Pod tvoju ochranu...
V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

