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MODLITBOVÁ NOVÉNA ZA RODINU

Modlitbová Novéna za rodinu
pred referendom 7. februára 2015
1. Novénu za rodinu možno uskutočniť počas deviatich dní
pred referendom za rodinu. Je obsahom sú prosby a modlitby za
rodiny, za rodinný život, za dar života, za deti v rodinách, za
hodnoty, ktoré chránia rodinu ako zväzok muža a ženy, za rodiny, ktoré zápasia s rozličnými ťažkosťami, za deti, ktoré sú vystavované nezodpovednému konaniu dospelých, za každý počatý ľudský život, ako aj za právo detí na život v rodine tvorenej
otcom a matkou.
2. Novénu je možné modliť sa súkromne alebo verejne
v kostoloch alebo na modlitbových stretnutiach veriacich, čo sa
veľmi odporúča. Novéna môže predchádzať slávenie sv. omše,
alebo nasledovať bezprostredne po nej.
3. Novéna sa začne vo štvrtok 29. januára a skončí sa 6. februára. V noci zo 6. na 7. februára sa odporúča konať celonočnú
adoráciu pred Eucharistiou. Počas nočnej adorácie a bdenia možno prednášať texty zo Svätého písma, žalmy a duchovné piesne
alebo aj vhodne použiť texty z tejto novény.
4. Ak sa novéna bude sláviť v kostole možno pred oltár, na
jeho ľavú stranu umiestniť obraz Najsvätejšej rodiny, alebo Panny Márie a doplniť ho dvoma sviecami.
5. Novénu možno spojiť aj s Eucharistickou adoráciou, alebo
s modlitbou Liturgie hodín podľa príslušného dňa (na modlitbu
Liturgie hodín Novéna za rodinu nech nadviaže po záverečnej
modlitbe), alebo modlitbou posvätného ruženca (desiatky sv.
ruženca nech si rozdelia jednotlivé stavy: deti, mládež, rodičia,
starí rodičia, duchovné osoby); alebo modlitbou Ruženca Božieho
milosrdenstva. Modlitba posvätného ruženca sa zvlášť odporúča.
Veď blahoslavený Bartolo Longo, veľký propagátor ruženca povedal: „Ruženec je liekom proti každému zlu a najúčinnejším prostriedkom na záchranu sveta.“
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6. Eucharistická adorácia nech sa zakončí Eucharistickým požehnaním podľa príslušných liturgických kníh.
7. Medzi jednotlivými časťami novény možno spievať vhodné piesne, napríklad z Jednotného katolíckeho spevníka.
8. V jednotlivé dni sa modlitba novény venuje rozličným
úmyslom, ktoré sú spojené s ochranou človeka, detí, rodiny
a podobne. Každý deň novény bude zakončený spoločnou modlitbou (kňaz a veriaci spolu) Modlitby za rodinu od sv. pápeža Jána
Pavla II. Modlitbu Jána Pavla II. treba pripraviť pre veriacich, aby
sa ju mohli modliť spolu s kňazom.
9. Novéna začína i končí prežehnaním. V prípade, že novénu
vedie kňaz alebo diakon nech ju ukončí požehnaním. Ak je vystavená Sviatosť oltárna, novéna spojená s adoráciou sa ukončí
eucharistickým požehnaním.
10. Čítanie jednotlivých textov nech koná sám kňaz, diakon
alebo iný predsedajúci. Texty však možno zveriť na prednes aj
zodpovedným dospelým laikom alebo lektorom.
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1. DEŇ (ŠTVRTOK 29. JANUÁRA 2015)
ZA ÚCTU K ŽIVOTU OD POČATIA
A OCHOTU PRIJAŤ KAŽDÉ DIEŤA
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Po incenzácii Eucharistie môže začať
nasledovne (alebo podobne):

V Klaniame sa ti, Pane Ježišu, kráľ našich rodín.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu, kráľ našich rodín.
V Pane Ježišu, ty si prítomný v Najsvätejšej sviatosti
ako živý Boh.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu, kráľ našich rodín.
V Pane Ježišu, ty si sa stal človekom,
aby si nám daroval večný život v spoločenstve s tebou.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu, kráľ našich rodín.
V Pane Ježišu, ty si sa obetoval za nás na kríži
a slávne si vstal z mŕtvych.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu, kráľ našich rodín.
V Pane Ježišu, ty si nám daroval Eucharistiu,
aby sme mali život v tebe.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu, kráľ našich rodín.
Adorácia pokračuje textom uvedeným v bode 2.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Drahí bratia a sestry, schádzame sa pri našom Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme sa spoločne v prvý deň Novény za rodinu zamysleli nad hodnotou rodiny, ktorá je Božím darom pre
svet.
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Modlime sa za rodiny, za ocov a matky, za deti v rodinách,
za budúcnosť Slovenska, za to, aby rodiny, tvorené mužom
a ženou, boli opravdivými miestami radosti, pokoja a Božieho
požehnania. Nech sú svätyňami, kde prebýva živý Boh.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ž 139

Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

Vypočujme si slová Žalmu 139:
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.
Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje
a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú
a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.
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Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne,
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky
a ich počet aký je obrovský.
Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;
a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.
4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
Svätý pápež Ján Pavol II. vo svojej knihe Prekročiť prah nádeje napísal i tieto slová:
Právo na život je základným ľudským právom. A predsa určitá súčasná kultúra by ho chcela popierať, keď z neho urobila
«nepohodlné» právo, ktoré treba brániť. Nijaké iné právo sa však
väčšmi nedotýka samotnej existencie človeka než toto! Právo na
život znamená prísť na svet a potom žiť, až kým život prirodzene
nevyhasne: «Kým žijem, mám právo na život.»
Problém počatého, no ešte nenarodeného dieťaťa je problém
mimoriadne chúlostivý, a predsa jasný. Legalizácia prerušenia
7
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tehotenstva nie je ničím iným než súhlasom vydaným dospelému
človeku, aby za podpory zákona zbavil života človeka nenarodeného, a teda neschopného brániť sa. Ťažko sa dá predstaviť si
čosi ešte nespravodlivejšie a sotva je tu možné hovoriť
o posadnutosti, pretože tu vstupuje do hry základný imperatív
každého poctivého svedomia, a to ochrana práva na život nevinnej a bezbrannej ľudskej bytosti.
Často sa celý problém stavia ako právo ženy na slobodnú
voľbu rozhodnúť o živote, ktorý už v nej existuje a ktorý nosí
v lone. Podľa toho by mala mať právo vybrať si, či počatému dieťaťu dá život, alebo mu ho vezme. Každý vidí, že toto je len
zdanlivá alternatíva. Nedá sa hovoriť o práve na voľbu, keď jasne ide o morálne zlo, keď ide jednoducho o prikázanie: «Nezabiješ!» Vari toto prikázanie pripúšťa nejakú výnimku? Odpoveď je, samozrejme, nie!
Svätý pápež o niekoľko riadkov ďalej pokračuje:
V lone matky počaté dieťa nie je nikdy nespravodlivým agresorom, je to bezbranná bytosť, ktorá očakáva, že bude prijatá a že
jej bude poskytnutá pomoc.
(Z knihy Ján Pavol II., Prekročiť prah nádeje, Vydavateľstvo Nové Mesto
v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1995
Bratislava, s. 181 – 182)

6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.
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8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať tieto prosby.

Bratia a sestry, Pán Ježiš nám sľúbil, že ak budeme o niečo
prosiť v jeho mene, on to urobí, aby bol Otec oslávený (porov.
Jn 14, 13). V tejto chvíli, keď sme vo viere zhromaždení ako
jedna rodina, prednesme v Ježišovom mene svoje prosby nebeskému Otcovi:
1. Otče, prosíme ťa za Cirkev na celom svete,
aby bola navždy neohrozeným svedkom pravdy
o rodine, právach detí a skutočných hodnotách života.
2. Prosíme ťa za pracovníkov ministerstiev,
ktorí pripravujú zákony,
aby rešpektovali ľudský život ako najvyššiu hodnotu
a považovali jeho ochranu za svoju základnú povinnosť.
3. Prosíme ťa za všetky deti,
aby boli v našich rodinách
prijímané ako nezaslúžený Boží dar
a vyrastali v úprimnej materinskej a otcovskej láske.
4. Prosíme ťa za nás všetkých,
aby sme mali odvahu zastať sa v nachádzajúcom referende
rodiny a rodinného života ako spoločenstva,
ktoré tvorí základ nášho národa.
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať
dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
9
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9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.
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11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V
R
V
R

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn  i Duch Svätý.
Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, hneď po Modlitbe
sv. Jána Pavla II. za rodinu a Modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje
Sláva Otcu a potom eucharistická pieseň Ctime túto Sviatosť slávnu.
Následne kňaz incenzuje Najsvätejšiu sviatosť, prednesie modlitbu
a udelí požehnanie.

Ctime túto Sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená.
Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu,
tak aj dobrorečenie;
11

MODLITBOVÁ NOVÉNA ZA RODINU

od obidvoch Poslanému
rovnaké buď uctenie. Amen.
V Z neba si im dal chlieb.
R Ktorý má v sebe všetku slasť.
V Modlime sa.
Nebeský Otče,
vyznávame, že tvoj Syn, prítomný v tejto Sviatosti,
je náš Pán a Boh,
prosíme ťa,
osvieť naše srdcia a mysle svetlom viery
a zapáľ nás ohňom svojej lásky,
aby sme sa mu s dôverou klaňali v duchu a pravde.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R Amen.
Alebo:

V Modlime sa
Pane Ježišu,
vo vznešenej Oltárnej sviatosti
zanechal si nám pamiatku
svojho umučenia a zmŕtvychvstania;
prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo
tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou,
aby sme vždy pociťovali účinky
tvojho vykupiteľského diela.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R Amen.
Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322).
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2. DEŇ (PIATOK 30. JANUÁRA 2015)
ZA PREHĹBENIE VIERY V KRISTA
V NAŠICH RODINÁCH
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Bratia a sestry, modlime sa v dnešný druhý deň Novény za
rodinu na spoločný úmysel: za prehĺbenie viery v Krista v našich rodinách.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Jn 3, 13 – 21

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

V Evanjeliu podľa svätého Jána čítame:
Ježiš Nikodémovi povedal: „Nik nevystúpil do neba, iba
ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na
púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa
skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto
neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet,
a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby
jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“
13

MODLITBOVÁ NOVÉNA ZA RODINU

4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
Vypočujme si slová, ktoré adresoval sv. pápež Ján Pavol II. 30. júna
1995 na stretnutí s mládežou v Nitre slovenskej mládeži a celému národu:
Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar [viery],
ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií
od čias svätého Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte. Necúvajte pre radikálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte, že Boží Duch, ktorý je vo vás, je
mocnejší ako duch sveta (porov. 1 Jn 4, 4). S jeho pomocou je
možné zachovávať Božie prikázania s radosťou.
Nezamieňajme si slobodu s individualizmom. Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným. Kresťania žijú slobodu ako službu v presvedčení, že od toho závisí rozvoj pravej civilizácie
v Európe a na celom svete. Svätí Cyril a Metod s nasadením života odmietli podriadiť vieru mocenským záujmom. Viera vždy
chráni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morálne otroctvo.
Fyzické otroctvo je viditeľnejšie ako morálne, ale morálne otroctvo nie je o nič menej nebezpečné. Jestvuje totiž otroctvo spôsobené inými a otroctvo, ktoré si človek zapríčiňuje sám. Mládež
Slovenska, majte vždy otvorené oči! Nedajte sa opantať ideológiou falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.
Pápež o niekoľko riadkov pokračuje nasledovne:
Sme schopní uveriť Kristovmu slovu? Sme schopní prijať
jeho požiadavky, ísť za ním a slúžiť mu? Hej, dobre vieme, že je
to možné iba v Duchu Svätom. Prosím všemohúceho Boha za
každého z vás a za všetkých mladých ľudí, ktorí bývajú v tejto
krajine pod Tatrami: «Vlej do nich, Pane, slovo tvojho synovstva.»
14
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(Pápež Ján Pavol II. na Slovensku 30. VI. – 3. VII. 1995. Príhovory
a homílie. Vydavateľstvo Nové Mesto, Bratislava 1995, s. 29)

6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
15
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Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
16
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12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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3. DEŇ (SOBOTA 31. JANUÁRA 2015)
ZA PRIJÍMANIE ZÁKONOV OCHRAŇUJÚCICH
DÔSTOJNOSŤ KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
A ZA PRÁVO DETÍ BYŤ VYCHOVÁVANÉ
OTCOM A MAMOU
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Bratia a sestry, modlime sa v dnešný tretí deň Novény za
rodinu na úmysel, aby zákonodarcovia prijímali spravodlivé
zákony ochraňujúce dôstojnosť každého ľudského života a aby
sa zastávali práva detí byť vychovávané otcom a mamou.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Gn 1, 26 – 31

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

Kniha Genezis nám prináša správu o stvorení človeka:
Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa
našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom
neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo
sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží
obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal
a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si
ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“
Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny
s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!
18
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Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo
sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú
trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo
to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.
4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
Vypočujme si slová sv. pápeža Jána Pavla II. z 57. bodu Encykliky
Evangelium vitae:
Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti postupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej
ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad Cirkvi
zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nenarušiteľnosti
ľudského života. S pápežským Magistériom, ktoré sa zvlášť často
vracalo k tejto otázke, bolo vždy spojené učenie biskupov, obsiahnuté v početných rozsiahlych doktrinálnych a pastoračných
dokumentoch, či už biskupských konferencií alebo jednotlivých
biskupov.
Aj II. vatikánsky koncil venoval tejto veci stručnú, ale rozhodnú a jednoznačnú výpoveď. Preto Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej
ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Túto náuku,
zakladajúcu sa na nepísanom zákone, ktoré každý človek pomocou svetla rozumu nachádza vo vlastnom srdci (porov. Rim 2, 14
– 15), potvrdzuje Sväté písmo, odovzdáva ju tradícia Cirkvi a učí
ju riadne a všeobecné Magistérium.
Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú
bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže
byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to
totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo
19
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viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to čin,
ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lásky. «Nič
a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je
to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne
chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať
tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho
zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť».
Pokiaľ ide o právo na život, každá nevinná ľudská bytosť je
absolútne rovná so všetkými ostatnými. Táto rovnosť je základom všetkých autentických spoločenských vzťahov, ktoré si naozaj zasluhujú toto meno len dovtedy, kým sa zakladajú na
pravde a spravodlivosti, keď uznávajú a bránia každého človeka
ako osobu, a nie ako vec, ktorou možno disponovať. Vzhľadom
na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, «niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.
Vôbec nezáleží na tom, či je niekto vládcom sveta, alebo je na tejto zemi posledným „úbožiakom“: vzhľadom na morálne požiadavky sme všetci absolútne rovní.
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.
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9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.
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11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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4. DEŇ (NEDEĽA 1. FEBRUÁRA 2015)
ZA USILOVNÉ HĽADANIE SKUTOČNEJ LÁSKY A PRAVDY
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Bratia a sestry, v dnešný štvrtý deň Novény za rodinu
prosme Nebeského Otca za to, aby sme usilovne a celým srdcom hľadali skutočnú lásku a pravdu. Ony sú Božími darmi,
ktoré oslobodzujú človeka, dvíhajú ľudskú spoločnosť a zabezpečujú opravdivý rozvoj jednotlivcov, rodín i celých národov.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

1 Jn 4, 7 – 5, 12

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

V Prvom Jánovom liste čítame závažné slová, ktoré sú adresované
nám všetkým:
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha
a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa
prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na
svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my
sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna
ako zmiernu obetu za naše hriechy.
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho,
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že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že
Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží
Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva
v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak
sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie
je dokonalý v láske.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto
nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého
nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje
Boha, miloval aj svojho brata. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho
prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný
premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je
ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze
vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože
Duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv;
a títo traja sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie
svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil
o svojom Synovi.
Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí
Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal
Boh o svojom Synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život;
kto nemá Syna, nemá Boží život.
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4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
Emeritný pápež Benedikt XVI. začína svoju encykliku Caritas in
veritate nasledovne:
Láska v pravde, ktorej svedkom sa Kristus stal svojím pozemským životom a predovšetkým svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, je základnou hybnou silou opravdivého rozvoja každého človeka a celého ľudstva. Láska – „caritas“ – je mimoriadna
sila, ktorá podnecuje ľudí, aby sa odvážne a veľkodušne angažovali na poli spravodlivosti a pokoja. Je to sila, ktorá má svoj pôvod v Bohu, večnej Láske a absolútnej Pravde. Každý nachádza
svoje dobro prijatím plánu, ktorý má s ním Boh, aby ho v plnosti
uskutočnil: v tomto pláne totiž človek nachádza svoju pravdu
a tým, že ju prijíma, stáva sa slobodným (porov. Jn 8, 22). Preto
obhajovať pravdu, s pokorou a presvedčivo ju predkladať
a životom o nej vydávať svedectvo, sú náročné a nenahraditeľné
formy lásky. Veď láska sa „raduje z pravdy“ (1 Kor 13, 6). Všetci
ľudia cítia vnútornú potrebu milovať autentickým spôsobom:
láska a pravda človeka nikdy úplne neopúšťajú, veď sú povolaním, ktoré Boh vložil do ľudského srdca a mysle. Ježiš Kristus
očisťuje a oslobodzuje hľadanie lásky a pravdy od našich ľudských slabostí a v plnosti nám odhaľuje iniciatívu lásky a plán
opravdivého života, ktorý nám Boh pripravil. V Ježišovi Kristovi
sa láska v pravde stáva tvárou jeho osoby a pre nás povolaním
milovať našich bratov v pravde Božieho plánu. Veď on sám je
pravda (porov. Jn 14, 6).
Láska je zlatou niťou celej sociálnej náuky Cirkvi. Každá
zodpovednosť a angažovanosť, vytýčená v tejto náuke, čerpá
z lásky, ktorá je podľa Ježišovho učenia syntézou celého Zákona
(porov. Mt 22, 36 – 40). Láska je opravdivou podstatou osobného
vzťahu s Bohom a s blížnym. Je princípom nielen bezprostredných vzťahov medzi priateľmi, príbuznými a v malých skupi25
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nách, ale aj princípom sociálnych, ekonomických a politických
vzťahov v ich najširších dimenziách. Pre Cirkev – formovanú
náukou evanjelia – je láska všetkým. Veď ako učí sv. Ján (porov.
1 Jn 4, 8. 16) a ako som pripomenul v prvej encyklike Deus caritas
est, z Božej lásky všetko pochádza, z nej všetko nadobúda svoju
formu a k nej všetko smeruje. Láska je najväčší dar, ktorý Boh
daroval ľuďom; je jeho prisľúbením a našou nádejou.
Som si vedomý rozmanitých skreslení a vyprázdnení
zmyslu lásky – ako sa to stávalo a naďalej stáva –, z čoho pramení riziko nesprávne ju chápať, zbaviť ju jej etického rozmeru
a v každom prípade sťažovať jej náležité ohodnotenie.
V sociálnej, právnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej oblasti,
ako aj v kontextoch najviac vystavených tomuto riziku sa potom
ľahko vyhlasuje, že nie je dôležité vyvodzovať z nej morálnu
zodpovednosť. Tu pramení potreba spájať lásku s pravdou a to
nielen v línii, ktorú naznačil sv. Pavol – „veritas in caritate“,
pravda v láske, (Ef 4, 15), ale aj v opačnej a navzájom sa dopĺňajúcej: „caritas in veritate“, láska v pravde. Pravdu treba hľadať,
nachádzať a vyjadrovať v „ekonómii“ lásky, no i lásku treba chápať, hodnotiť a žiť vo svetle pravdy. Takto nielen že preukážeme
službu láske, osvietenej pravdou, ale prispejeme aj k dôveryhodnosti pravdy a poukážeme na jej silu robiť autentickým a prenikať konkrétnu podobu sociálneho života. Dnes, keď sa v sociálnom a kultúrnom kontexte pravda relativizuje, nie je o ňu
záujem a je odmietaná, to má nemalý význam.
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

26

MODLITBOVÁ NOVÉNA ZA RODINU

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
27

MODLITBOVÁ NOVÉNA ZA RODINU

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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5. DEŇ (PONDELOK 2. FEBRUÁRA 2015)
ZA MATKY A OTCOV
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Bratia a sestry, pri dnešnom stretnutí pred Pánom úprimne
prosme za všetky matky a otcov, aby vo svojich rodinách žili
podľa Evanjelia, prejavovali si vzájomnú úctu a lásku a nadovšetko milovali svoje deti, ktoré im Pán požehnal.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Kol 3, 12 – 21

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

Svätý apoštol Pavol v Liste Kolosanom píše:
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte
sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste
aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej
múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom
milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny
a duchovné piesne.
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte
v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!
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Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!
4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
Svätý pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste O dôstojnosti
a povolaní ženy pripomína ľuďom nasledovné:
Aby sme mali účasť na „správnom poznaní“, musíme hlbšie
nazrieť do pravdy o ľudskej osobe, ako ju pripomína Druhý vatikánsky koncil. Človek totiž - tak muž ako žena - je jediné stvorenie na svete, ktoré Boh chcel preň samo. Veď ide o osobu a o subjekt subjekt, ktorý sám rozhoduje o sebe. Zároveň človek „nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba ak: v nezištnej obete samého
seba.“ Už sa predtým povedalo, že tento opis a či táto definícia
osoby zodpovedá základnej biblickej pravde o stvorení človeka nielen muža, ale aj ženy - na Boží obraz a na Božiu podobu. [...]
Táto pravda o ľudskej osobe nám otvára aj cestu k plnému
pochopeniu materstva ženy. Materstvo je totiž dôsledkom manželského spojenia muža a ženy, čiže onoho biblického „poznania“, ktoré zodpovedá splynutiu dvoch v „jednom tele“ (porov.
Gn 2, 24), a tak ono uskutočňuje, zo strany ženy, vznešený sebadar ako zvýraznenie manželskej lásky, v ktorej sa manželia medzi sebou tak úzko spoja, že vytvárajú „jedno telo“. Toto biblické
"poznanie" sa však iba vtedy realizuje podľa celej pravdy o dôstojnosti osoby, keď vzájomný sebadar nenarúša ani mužova žiadostivosť stať sa „majiteľom“ manželky („on bude vládnuť nad
tebou“), ani svojvôľa manželky, ovládanej svojím inštinktom
(„budeš túžiť po svojom mužovi“ - Gn 3, 16).
Vzájomný sebadar osôb v manželskom zväzku sa otvára
k daru nového života, nového človeka, ktorý je tiež osobou na
obraz a podobu svojich rodičov. Materstvo už od počiatku nesie
30

MODLITBOVÁ NOVÉNA ZA RODINU

v sebe zvláštne otvorenie sa voči novej osobe; a toto je vlastne
„úloha“ prislúchajúca žene. Lebo žena v tomto otvorení sa, keď
počne a porodí dieťa, objaví a nájde seba samu prostredníctvom
„úprimného sebadarovania“. Dar vnútornej veľkodušnosti počať
a porodiť dieťa je spojený s manželským zjednotením, ktoré - ako
sme povedali - má tvoriť mimoriadnu chvíľu onoho vzájomného
sebadaru tak zo strany ženy, ako aj zo strany muža. Počatie a porodenie novej ľudskej bytosti je podľa Písma ovenčené týmito
slovami ženy-rodičky: „Dostala som človeka od Pána“ (Gn 4, 1). Toto zvolanie Evy, ktorá je „matkou všetkých žijúcich“, sa toľko
ráz opakuje, koľko ráz na svet príde nový človek, a je prejavom
radostného vedomia ženy, že totiž má účasť na tajomstve nepretržitého plodenia. Manželia takto prenášajú ďalej tvorivú silu
Boha-Stvoriteľa. [...]
V materstve ženy spojenom s otcovstvom muža sa odzrkadľuje to večné tajomstvo plodenia, ktoré je v Bohu samom, v Bohu
Trojjedinom (porov. Ef 3, 14-15). Ľudské rodičovstvo je spoločné
mužovi i žene. A ak žena, vedená láskou k mužovi, povie „porodila som ti dieťa“; jej slová zároveň znamenajú „toto je naše dieťa“. No aj keď obaja sú rodičmi svojho dieťaťa, predsa však žena
svojím materstvom má hlavný podiel na tom, že sú obaja vospolok rodičmi, a teda ona má vážnejšiu úlohu. Hoci rodičovstvo
pochádza od obidvoch, predsa sa v žene uskutočňuje oveľa konkrétnejšie, najmä pred príchodom dieťaťa na svet. Žena totiž
priamo „platí“ za spoločné rodičovstvo, ktoré sa doslovne živí
silami jej tela i ducha. Preto si muž má byť vedomý, že v tomto
spoločnom rodičovskom úkone berie na seba mimoriadny záväzok voči žene. Preto nijaké ponímanie „rovnosti práv“ medzi
mužom a ženou nie je správne, ak sa na túto skutočnosť neberie
hlavný zreteľ.
Materstvo obsahuje v sebe vynikajúce spoločenstvo s tajomstvom života, ktorý sa rozvíja v ženskom lone. Matka obdivuje
toto tajomstvo života a vnútorným nazeraním „vníma“, čo sa
v nej deje. Vo svetle „počiatku“ matka prijíma a miluje ako osobu
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dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Tento dôležitý druh symbiózy
s novou ľudskou bytosťou, ktorá sa pozvoľne formuje, utvára
v nej duchovný postoj voči človeku - nielen voči vlastnému dieťaťu, ale voči človeku vôbec -, ktorý hlboko charakterizuje celú
osobnosť ženy. Všeobecne sa pripúšťa, že žena vie silnejšie ako
muž venovať pozornosť konkrétnemu človeku, a že materstvo
ešte viac v nej stupňuje túto vlohu. Muž, hoci aj berie vážne svoju
účasť na rodičovstve, predsa sa nachádza „zvonku“ procesu tehotenstva a porodenia dieťaťa, a preto sa musí z mnohých hľadísk od matky priúčať svojmu „otcovstvu“. A toto všetko - môžeme povedať - patrí do normálneho ľudského dynamizmu rodičovstva. To platí aj pre obdobie po príchode dieťaťa, najmä v prvých rokoch. K celkovej výchove dieťaťa má prispievať harmonická spolupráca obidvoch, matky a otca. Jednako však materská starostlivosť má rozhodujúci význam pri stvárňovaní novej ľudskej osobnosti.
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:
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Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.
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11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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6. DEŇ (UTOROK 3. FEBRUÁRA 2015)
ZA RODINY V KRÍZE A PO ROZVODE
A ICH PODPORU OD CIRKEVNÉHO SPOLOČENSTVA
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Drahí bratia a sestry spojme sa dnes v modlitbe za všetky
trpiace rodiny, najmä za tie, ktoré sú v kríze, alebo sa rozpadli
pre rozličné príčiny. Nech členovia takto skúšaných rodín nachádzajú útechu a podporu v cirkevnom spoločenstve – v jednej rodine veriacich.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

2 Kor 1, 3 – 7

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

V Druhom liste sv. apoštola Pavla Korinťanom čítame:
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje
v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých,
čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje
nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa
skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní,
je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na
potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení,
aké znášame aj my. A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná,
veď vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj
na úteche.
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4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE

FC 1

Svätý pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej exhortácii Familiaris
consortio píše:
Rodinné spoločenstvo v súčasnosti zasiahli - azda viac ako
iné inštitúcie - rozsiahle, hlboké a rýchle zmeny v spoločnosti
a kultúre. Mnohé rodiny prežívajú túto situáciu vo vernosti tým
hodnotám, ktoré tvoria základ rodinného zriadenia. V iných rodinách zavládla neistota a rozpaky, pokiaľ ide o vlastné úlohy,
alebo dokonca pochybnosti a takmer nevedomosť o hlavnom
cieli a podstate manželského a rodinného života. A napokon ďalším rodinám bránia v uplatňovaní ich vlastných základných práv
najrôznejšie situácie zavinené nespravodlivosťou.
Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno
z najcennejších bohatstiev ľudstva. Preto ponúka svoju pomoc
a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí už poznajú hodnotu manželstva
a rodiny a usilujú sa verne žiť v tomto duchu, ale aj tí, čo sú neistí
a túžobne hľadajú pravdu, a napokon tí, ktorým sa nespravodlivo bráni, aby slobodne uskutočňovali svoje rodinné plány. Prvých z nich chce Cirkev podporovať, druhých osvecovať, tretím
pomáhať, a pritom ponúka svoje služby každému človeku, ktorý
sa zamýšľa a uvažuje o údele manželstva a rodiny. (FC, 1)
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.
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8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
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10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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7. DEŇ (STREDA 4. FEBRUÁRA 2015)
ZA MÚDROSŤ PRI VÝCHOVE A SVEDECTVE VIERY
V RODINÁCH
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Drahí bratia a sestry prosme v modlitbe za opravdivú múdrosť pri výchove detí v rodinách. A vyprosujme si aj milosť
dobrého svedectva viery v našich rodinách, spoločnosti i v celom svete.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Hebr 12, 1 – 13

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

V Liste Hebrejom čítame:
Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme
všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme
v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša,
pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu
núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici
Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie
hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Boh nás
súžením vychováva - v boji proti hriechu ste ešte neodporovali
až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom:
„Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,
ani neklesaj, keď ťa on karhá.
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Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
a šľahá každého, koho prijíma za syna.“
Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako
so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské
deti, a nie synovia! A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako
sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali
účasť na jeho svätosti. Pravda, každá výchova v prítomnosti sa
nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce
ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! A vaše
nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykĺbilo,
ale skôr aby sa uzdravilo.
4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
V Deklarácii Druhého vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove
Gravissimum educationis sa píše:
Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna
povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich
treba pokladať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich
detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len
ťažko sa dá nahradiť. Rodičia majú totiž utvoriť rodinné ovzdušie preniknuté láskou a úctou k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha
úplnú osobnú a spoločenskú výchovu detí. Rodina je teda prvou
školou spoločenských čností, ktoré sú potrebné každej spoločnosti. Najmä v kresťanskej rodine, obdarenej milosťou a poslaním sviatostného manželstva, sa deti majú už od útleho veku učiť
byť vnímavými voči Bohu, ctiť si ho a milovať aj blížneho,
v súlade s vierou, ktorú prijali krstom. V kresťanskej rodine získavajú prvé skúsenosti o zdravej ľudskej spoločnosti i o Cirkvi.
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A napokon prostredníctvom rodiny sa pozvoľna uvádzajú do občianskeho spoločenstva a medzi Boží ľud. Nech si teda rodičia
uvedomia, aký veľký význam má pravá kresťanská rodina pre
život a rozvoj samého Božieho ľudu.
Výchovná povinnosť sa síce týka v prvom rade rodiny, ale
pomáhať jej musí celá spoločnosť. Preto okrem práv rodičov
a tých, ktorým oni zveria časť svojich vychovávateľských povinností, isté povinnosti a práva má na poli výchovy aj občianska
spoločnosť, ktorá sa má starať o záujmy všeobecného dobra
v časných veciach. Povinnosťou občianskej spoločnosti je napomáhať výchovu mládeže rozličným spôsobom: chrániť povinnosti a práva rodičov i ostatných výchovných činiteľov a pomáhať im; podľa princípu subsidiarity postarať sa o výchovu
tam, kde si rodičia a iné inštitúty neplnia svoju úlohu, pritom
však brať ohľad na želanie rodičov; okrem toho, pokiaľ si to vyžaduje všeobecné dobro, zakladať vlastné školy a ústavy.
Napokon celkom osobitným spôsobom sa vychovávateľská
povinnosť týka Cirkvi, a to nielen preto, lebo sa uznáva aj ako
ľudské spoločenstvo, ktoré je schopné vykonávať výchovnú činnosť, ale predovšetkým preto, lebo má za povinnosť zvestovať
všetkým ľuďom cestu spásy a veriacim udeľovať život v Kristovi
a starostlivo im poskytovať ustavičnú pomoc, aby mohli dosiahnuť plnosť tohto života. Týmto svojim deťom je teda Cirkev povinná poskytovať ako matka takú výchovu, ktorá by celý ich život prenikla Kristovým duchom. Zároveň má však ponúkať svoju službu všetkým národom, aby napomáhala integrálny rozvoj
ľudskej osoby, ako aj dobro pozemskej spoločnosti a budovanie
humánnejšieho sveta.
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.
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7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
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v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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8. DEŇ (ŠTVRTOK 5. FEBRUÁRA 2015)
ZA ZÁKONY PODPORUJÚCE MRAVNÉ DOBRO MLÁDEŽE
A PRIRODZENÚ HODNOTU MANŽELSTVA A RODINY
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Drahí bratia a sestry, úmyslom našej dnešnej spoločnej
modlitby je, aby zodpovední prijímali také zákony, ktoré podporujú mravné dobro mládeže a prirodzenú hodnotu manželstva a rodiny, ktoré tvoria jedine muž a žena. Zjednoťme sa
v tomto úmysle a naliehavo prosme Pána.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Gn 3, 1 – 6

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

V knihe Genezis čítame:
Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil
Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: ,Nesmiete jesť
z nijakého rajského stromu!?‘“ Žena odpovedala hadovi:
„Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu,
ktorý je v strede raja nám Boh povedal: ,Nejedzte z neho, ani sa
ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!‘“ - Tu povedal had žene:
„Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť,
otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro
a zlo.“ - A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad
krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla,
dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.
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4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE
Z encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor:
Na inom mieste v knihe Genezis čítame: „Pán Boh však takto
prikázal človekovi: ,Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo
stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy by
si z neho jedol, istotne zomrieš.‘“
Týmto obrazom zjavenie učí, že právomoc rozhodovať
o dobre a o zle neprislúcha človeku, ale jedine Bohu. Zaiste, človek je slobodný, pretože môže Božie prikázania pochopiť i prijať.
Jeho sloboda je naozaj veľká, pretože môže jesť „zo všetkých
stromov raja“; predsa však nie je nekonečná, pred „stromom poznania dobra a zla“ sa musí zastaviť, keďže musí prijať mravnú
normu, ktorú Boh dáva človeku: a ak ju človek prijme, skutočne
sám realizuje svoju slobodu. Boh, ktorý jediný je dobrý, dokonale
pozná, čo je pre človeka dobré, a z lásky k nemu mu to predkladá
v prikázaniach.
Zákon Boha teda nepotláča ani nevylučuje slobodu človeka,
naopak, znamená jej záruku i podporu. Celkom ináč postupujú
niektoré súčasné kultúrne prúdy pri vytváraní východísk početných smerov etických náuk, ktoré sa sústreďujú na zdanlivý rozpor medzi slobodou a zákonom. Patria medzi ne doktríny, ktoré
ponúkajú jednotlivcom alebo spoločenským skupinám schopnosť
rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé: podľa nich môže ľudská sloboda „tvoriť hodnoty“ a má také výsadné postavenie, akoby sama pravda bola jedným z jej výtvorov.
Keď Boh zakazuje človeku, aby jedol „zo stromu poznania
dobra a zla“, potvrdzuje, že mu od začiatku chýba toto „poznanie“, ale že má na ňom účasť vďaka svetlu prirodzeného rozumu
a Božieho zjavenia, ktoré mu ukazujú požiadavky i výzvy večnej
múdrosti. Zákon teda treba považovať za prejav Božej múdrosti:
keď sa mu sloboda podriaďuje, podriaďuje sa pravde stvorenia.
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Preto treba v slobode ľudskej osoby poznávať obraz a blízkosť
Boha, „ktorý... je vo všetkých“ (porov. Ef 4, 6); takisto treba vyznávať majestát Boha vesmíru a uctievať svätosť zákona pochádzajúceho od Boha, ktorý všetko nekonečne prevyšuje. Boh je
vždy väčší. Blažený človek, čo má záľubu v zákone Pánovom!
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
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Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn  i Duch Svätý.
R Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
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V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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9. DEŇ (PIATOK 6. FEBRUÁRA 2015)
ZA REFERENDUM O RODINE,
ABY POSLÚŽILO VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VÔLE
V ÚSILÍ CHRÁNIŤ HODNOTU RODINY
TVORENEJ MUŽOM A ŽENOU
A OCHRAŇOVAŤ PRÁVA DETÍ
1. PREŽEHNANIE
Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví
Sviatosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania sú uvedené
v textoch prvého dňa Novény za rodinu, str. 5.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO
Drahí bratia a sestry, vyprosujme v dnešný deviaty deň novény požehnanie pre všetkých, ktorí obraňujú rodinu tvorenú
mužom a ženou, ako prirodzené spoločenstvo dvoch bytostí,
ktoré sa navzájom dopĺňajú a prejavujú si úctu a lásku. Modlime sa za všetkých ľudí, aby pochopili, že aj prostredníctvom
referenda sa môžu zastať rodiny, kde otec a matka privádzajú
na svet nový život a starajú sa o výchovu svojich detí
s radosťou a nádejou.
V tomto modlitbovom zápase nech je našou nádejou zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý nám povedal „proste a dostanete.“
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Jn 15, 12 – 16

Text treba predniesť pomaly a nahlas.

V Evanjeliu podľa svätého Jána čítame:
V tom čase povedal Ježiš svojim učeníkom: „Toto je moje
prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval
vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich
priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.
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Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo
som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som
si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie
a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“
4. CHVÍĽA TICHA
5. ZAMYSLENIE

FC 86

Drahí bratia a sestry, vypočujme záverečné slová sv. pápeža Jána
Pavla II. z jeho apoštolskej exhortácie Familiaris Consortio:
Teraz, keď končím toto Apoštolské povzbudenie, obraciam
sa s chvením a so starostlivosťou na vás,
manželia,
na vás, otcovia a matky rodín,
na vás, mladí chlapci a dievčatá, ktorí ste budúcnosťou
a nádejou Cirkvi i sveta a ktorí budete oporou a hybnou silou
rodín v treťom tisícročí, ktoré sa už blíži,
na vás, ctihodní a milovaní bratia v biskupskej a kňazskej
službe,
na vás, drahí rehoľníci a rehoľníčky,
na vás, duše zasvätené Bohu, ktorí vydávate manželom svedectvo o najhlbšej pravde lásky k Bohu,
na vás, všetci zdravo zmýšľajúci ľudia, ktorí máte z akejkoľvek príčiny obavy o osud rodiny.
Budúci osud ľudského rodu závisí od rodiny!
Je teda nevyhnutné a naliehavé, aby sa každý človek dobrej
vôle usiloval uchovávať a povznášať hodnoty a požiadavky rodiny.
Osobitné úsilie v tomto smere musím žiadať od synov a dcér
Cirkvi. Oni tým, že vo svetle viery vidia obdivuhodný Boží plán,
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majú viac dôvodov na to, aby im ležalo na srdci postavenie rodiny v tomto období úzkosti a milosti. Predovšetkým oni musia
milovať rodinu; je to ich konkrétna a náročná úloha. Milovať rodinu znamená vedieť si vážiť jej hodnoty a možnosti a stále ich
zveľaďovať. Milovať rodinu znamená rozpoznávať nebezpečenstvá a zlá, ktoré ju ohrozujú, a vedieť ich prekonávať. Milovať
rodinu znamená pričiňovať sa o vytváranie takých podmienok
a okolností, ktoré by podporovali jej rast a rozvoj. Vznešeným
prejavom lásky je aj dávať dnešnej kresťanskej rodine, na ktorú
často dolieha úzkosť a malomyseľnosť, podnety, z ktorých by
čerpala dôveru v seba samu, vo vlastné bohatstvo prírody a milosti, v poslanie, ktoré jej zveril Boh. „Treba, aby dnešné rodiny
opäť dostali svoju pôvodnú tvár! Treba, aby nasledovali Krista.“
Je úlohou kresťanov, aby s radosťou a s presvedčením hlásali
„radostné posolstvo“ o rodine, ktoré treba opätovne počúvať,
a stále hlbšie chápať úprimné slová, odhaľujúce jej pravú totožnosť, vnútorné zdroje sily a dôležitosť jej poslania v občianskom
živote i v Božom ľude.
Cirkev pozná cestu, ktorou môže rodina dospieť k jadru hlbokej pravdy o sebe samej. Túto pravdu však, ktorú sa Cirkev
naučila poznávať v Kristovej škole a v škole dejín a ktorú vykladá vo svetle Božieho Ducha, nikomu nevnucuje, ale cíti v sebe
neprestajnú pohnútku predkladať ju všetkým bez strachu, ba
s veľkou nádejou ju odporúčať, hoci vie, že „radostná zvesť“ obsahuje aj reč kríža. Ale práve skrze kríž môže rodina dosiahnuť
plnosť svojho bytia a dokonalosť svojej lásky.
Konečne rád by som povzbudil všetkých kresťanov, aby
úprimne a neohrozene spolupracovali so všetkými ľuďmi dobrej
vôle, ktorí cítia vo svedomí povinnosť slúžiť rodinám. Všetci, čo
sa zasväcujú jej dobru v rámci Cirkvi, v jej mene a pod jej vedením, či sú to už jednotlivci, skupiny, hnutia a združenia, často
nachádzajú po svojom boku rôzne osoby a inštitúcie, ktoré pracujú pre ten istý vznešený cieľ. Táto spolupráca môže prispieť
k rýchlejšiemu a plnšiemu povzneseniu rodín, ak sa deje vo ver51
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nosti evanjeliovým a ľudským hodnotám a berie sa ohľad na
oprávnený takzvaný pluralizmus v podujatiach.
Na záver tohoto pastierskeho posolstva, ktoré chce upútať
všeobecnú pozornosť na ťažké, ale príťažlivé otázky kresťanskej
rodiny, chcem ešte vyprosiť ochranu svätej Nazaretskej rodiny.
Podľa tajomného Božieho plánu v nej skryto žil dlhé roky
Boží Syn. Preto je aj pravzorom a príkladom všetkých kresťanských rodín. Je to rodina, jedinečná na svete, ktorá strávila svoj
nenápadný a tichý život v malom mestečku Palestíny, zakúsila
chudobu, prenasledovanie a vyhnanstvo, velebila Boha neporovnateľne vznešeným a čistým spôsobom. Je nemožné, aby ona nepomáhala kresťanským rodinám, ba všetkým rodinám na svete,
žeby si verne plnili svoje každodenné povinnosti, znášali životné
útrapy a protivenstvá, žeby boli veľkodušné a pozorné voči potrebám druhých a s radosťou plnili Boží plán, ktorý sa na ne
vzťahuje.
Nech ich ochraňuje, obraňuje, osvecuje „spravodlivý muž“
svätý Jozef, neúnavný robotník a jemný strážca jemu zverených
osôb.
Nech Panna Mária tak, ako je Matkou Cirkvi, stane sa aj Matkou „domácej cirkvi“ a jej materskou pomocou nech sa každá
kresťanská rodina stane skutočne „malou cirkvou“, v ktorej sa
odzrkadľuje a oživuje tajomstvo Kristovej Cirkvi. Ona, služobnica Pána, nech je príkladom duše pokorne a ochotne prijímajúcej
Božiu vôľu. Ona, Bolestná Matka pod krížom, nech zmierni trápenia a zotrie slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách.
Nech je Kristus Pán, Kráľ vesmíru a Kráľ rodín, prítomný tak
ako v Káne vo všetkých kresťanských domoch a nech tam rozdáva svetlo, radosť, vyrovnanosť a silu. Na sviatok jeho kráľovského majestátu vyprosujem od neho, aby každá rodina vedela
svojským spôsobom prispieť k tomu, aby prišlo medzi ľudí jeho
kráľovstvo, „kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti
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a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja“, ku ktorému
kráča celé ľudské pokolenie.
Jemu, Márii a Jozefovi zverujem všetky rodiny. Do ich rúk
a do ich sŕdc vkladám toto povzbudenie. Oni nech vám ho predložia, ctihodní bratia a milovaní synovia, a nech otvoria vaše duše tomu svetlu, ktoré evanjelium vyžaruje na každú rodinu. [...]
6. CHVÍĽA TICHA
Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA
Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu
ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA RODINU
Môžu nasledovať prosby, ako sú na str. 9.

9. MODLITBA ZA RODINU
Nasleduje spoločne prednesená Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu.
Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

Bratia a sestry prednesme teraz Modlitbu za rodinu, ktorú
zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny a utiekajme sa aj prostredníctvom neho o pomoc a príhovor u Nebeského Otca za všetky rodiny. Modlime sa spoločne:
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
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lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju
ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život,
po všetky veky vekov. Amen.
10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Nasleduje modlitba Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Ak predsedá kňaz:

V
R
V
R

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn  i Duch Svätý.
Amen.
Ak nepredsedá kňaz:

V Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do života večného.
R Amen.
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V Iďte v mene Božom.
R Bohu vďaka.
12. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, namiesto záverečného požehnania nasleduje eucharistické požehnanie, ako je na str. 10.
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