Vzorový text liturgie slova slávenej bez kňaza alebo diakona
v malom spoločenstve na
Štvrtú pôstnu nedeľu
Na úvod možno spievať vhodnú pieseň z JKS.
Predsedajúci sa prežehná a spolu s ním aj všetci ostatní, pritom predsedajúci povie:
V mene Otca X i Syna i Ducha Svätého.
Všetci:
Amen.
Ak sa na úvod nespievalo, predsedajúci alebo niekto z prítomných môže predniesť vstupnú
antifónu:
Raduj sa Jeruzalem,
zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili;
jasajte, čo ste boli zarmútení,
plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. (Porov. Iz 66, 10-11)
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.
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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.
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. (Tu použité čítania sú z roku A — možno
ich používať aj v iných rokoch.)
Prvé čítanie
Pomazanie Dávida za kráľa Izraela

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej
1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehema
k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.“
Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov
pomazaný.“
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto
som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do
srdca.“
Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si
z týchto nevyvolil ani jedného.“
A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?“
On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.“
Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým
nepríde.“
Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad.
A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.“
Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa
pôsobil na Dávida Pánov duch.
Počuli sme Božie slovo.
Všetci:
Bohu vďaka.
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Responzóriový žalm
Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, *
dušu mi osviežuje. — R.
Vodí ma po správnych chodníkoch, *
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, †
nebudem sa báť zlého, *
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. — R.
Prestieraš mi stôl *
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu *
a kalich mi napĺňaš až po okraj. — R.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať *
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. — R.
Druhé čítanie
Vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus

Čítanie z Listu
svätého apoštola Pavla Efezanom
Ef 5, 8-14
Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!
Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi,
a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky
robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je
zjavné, je svetlo.
Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“
Počuli sme Božie slovo.
Všetci:
Bohu vďaka.
Verš pred evanjeliom
Jn 8, 12
R: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
R: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
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Evanjelium
Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci
Jn 9, 1-41
Predsedajúci bez pozdravu (Pán s vami) priamo oznámi evanjelium takto:
Slová svätého evanjelia podľa Jána.
Všetci odpovedia:
Sláva tebe, Pane.
A pritom sa poznačia na čele, ústach a hrudi znakom kríža.
Predsedajúci prednesie evanjelium:
Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho
spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“
Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť
Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď
nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“
Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči
a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel,
umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával
a žobral?“
Jedni tvrdili: „Je to on.“
Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“
On vravel: „Ja som to.“
Pýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“
On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal
mi: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím.“
Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“
Odpovedal: „Neviem.“
Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil
blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On
im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a – vidím.“
Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“
Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa.
Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“
On odpovedal: „Je prorok.“
Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali
sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“
Rodičia odpovedali: „Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že
teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky,
nech hovorí sám za seba.“ Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už
totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto
jeho rodičia povedali: „Má svoje roky, jeho sa spýtajte.“
Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: „Vzdaj Bohu
slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik.“
On odvetil: „Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz
vidím.“
Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“
Odpovedal im: „Už som vám povedal, a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova?
Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“
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Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme,
že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je.“
Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril
oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu.
Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol
od Boha, nemohol by nič také urobiť.“
Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von.
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna
človeka?“
On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“
Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“
On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.
Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo
vidia, aby oslepli.“
Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“
Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte:
‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“
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 Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium
(Tract. 34, 8-9: CCL 36, 315-316)
Kristus je cesta k svetlu, pravde a k životu
Pán stručne hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť
vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) Týmito slovami niečo rozkázal a niečo
prisľúbil. Robme, čo rozkázal, aby sme nežiadali bezočivo, čo prisľúbil; aby nám
nepovedal na súde: Urobil si, čo som rozkázal, že si teraz žiadaš, čo som prisľúbil? Čo si
to teda rozkázal, Pane, Bože náš? Odpovie ti: Aby si šiel za mnou. Pýtal si si radu pre
život. Pre aký život, ak nie pre ten, o ktorom sa hovorí: „U teba je zdroj života“ (Ž 36,10)?
Teda konajme hneď, poďme za Pánom; rozviažme si putá, ktoré nám zabraňujú
ísť za ním. A kto je schopný rozviazať také uzly, ak nepomôže ten, o ktorom sa hovorí:
„Ty si mi putá rozviazal“ (Ž 116,16)? Iný žalm o ňom hovorí: „Pán vyslobodzuje väzňov,
Pán dvíha skľúčených.“ (Ž 146,7-8)
A za čím idú oslobodení a vzpriamení, ak nie za svetlom, od ktorého počujú: „Ja
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách“ (Jn 1,14)? Lebo Pán otvára
oči slepým. Bratia, oči sa nám otvoria len vtedy, keď budeme mať liečivú masť viery. Veď
bola potrebná jeho slina so zemou, aby mohol pomazať slepého od narodenia. Aj my sme
sa z Adama narodili slepí a potrebujeme jeho, aby nám otvoril oči. On zmiešal slinu so
zemou: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Zmiešal slinu so zemou; preto tá
predpoveď: „Vernosť vyrastie zo zeme.“ (Ž 85,12 [Vg.: „Pravda vyrastie zo zeme.“]) A on
sám povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6)
5

Pravdu budeme požívať, až budeme hľadieť z tváre do tváre, lebo aj to sa nám
sľubuje. Veď kto by sa odvážil dúfať v niečo, čo by Boh neuznal za dobré či sľúbiť, alebo
dať?
Budeme hľadieť z tváre do tváre. Apoštol hovorí: „Teraz poznávam iba čiastočne,
len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre.“ (1Kor 13,12) A apoštol Ján vo
svojom liste: „Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme
však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“
(1Jn 3,2) To je veľké prisľúbenie.
Ak miluješ, choď za ním. Milujem, povieš, ale ako mám ísť za ním? Keby ti bol
Pán, tvoj Boh, povedal: Ja som pravda a život, určite by si v túžbe po pravde
a v dychtivosti po živote hľadal cestu, ktorou by si sa k nim dostal, a povedal by si si:
Pravda je veľká vec, veľká vec je život. Keby sa k nim moja duša mohla dajako dostať!
Chceš vedieť, kadiaľ? Počúvaj ho, čo hovorí na prvom mieste: „Ja som cesta.“ Prv
než ti povedal kam, vravel kadiaľ: „Ja som cesta.“ Kam cesta? „Ja som pravda a život.“
Najprv povedal, kadiaľ máš ísť, až potom povedal, kam prídeš. Ja som cesta, ja som
pravda, ja som život. Kým bol u Otca, bol pravda a život. Keď si obliekol telo, stal sa
cestou.
A nehovorí sa ti: Namáhaj sa, hľadaj cestu, aby si sa dostal k pravde a životu; toto
sa ti nehovorí. Vstaň, lenivec! Cesta sama prišla k tebe a zobudila ťa zo sna, ak ťa vôbec
zobudila; vstaň a choď! (porov. Ef 5,14; Mk 2,9)
Azda sa pokúšaš ísť, ale nemôžeš, lebo ťa bolia nohy. Od čoho ťa bolia nohy?
Behali azda po hrboľatých cestách, hnané chamtivosťou? Ale Božie Slovo uzdravilo aj
chromých. Povieš: Nohy mám zdravé, ale nevidím cestu. On aj slepým otvoril oči.
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, Boh je nekonečne milosrdný a láskavo odpúšťa kajúcim hriešnikom.
Preto sa s dôverou obráťme na milosrdného Otca a prosme ho.
1.
Bože, vnukni svojim veriacim,
aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov.
Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
2.

Otče, obnov všetko v Kristovi
a zmier v ňom svet so sebou.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
3.

Pane, otvor ľudom oči pre svetlo viery
a katechumenov obmy krstnou vodou.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
4.

Otče, nevidomým daj nádej, že ťa uvidia,
a bohato odmeň tých, čo sa starajú o slepcov.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
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5.

Bože, vnes svetlo svojej pravdy
a teplo svojej lásky do našich rodín.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
5.

Večný lekár, uzdrav chorých po celom svete,
aby sme sa spolu s nimi mohli vrátiť do našich farských spoločenstiev
a spoločne ťa chváliť a ďakovať ti.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Predsedajúci:
Bože, ty obnovuješ náš život a kajúcnikom vraciaš všetko čo stratili;
vyslyš naše prosby a nedovoľ, aby sme upadli do tmy hriechu,
ale ustavične nás veď vo svetle svojho Syna,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Všetci:
Amen.
Zakončenie
Predsedajúci sa prežehná a spolu s ním aj všetci ostatní, pritom predsedajúci povie:
Nech nás žehná X 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.
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