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RODINNÁ BOHOSLUŽBA KVETNEJ NEDEĽE 

Ak nem{me možnosť dostať od kňaza požehnané bahniatka, hoci aj mimo tento deň, 

pripravíme si akúkoľvek vetvičku a svätenú vodu. 

Molítvami svjatých otéc n{šich, Hóspodi Iisúse Christé, Sýne Bóžij, 

pomíluj nas. 

Sl{va Tebí, Bóže n{š, sl{va Tebí. 

Carjú nebésnyj, Uťíšiteľu, Dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsj{ ispolň{jaj, 

Sokróvišče blahích i žízňi Pod{teľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot 

vsj{kija skvérny, i spasí, Bl{že, dúšy n{ša.  

Svjatýj Bóže, Svjatýj Krípkij, Svjatýj Bezsmértnyj, pomíluj n{s. 3x. 

Sl{va Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv, 

amíň. 

Presvjat{ja Trójce, pomíluj n{s: Hóspodi, očísti hrichí n{ša: Vladýko, 

prostí bezzakóňija n{ša: Svjatýj, posití i iscilí némošči n{ša, ímene 

Tvojehó r{di. 

Hóspodi, pomíluj, 3x. Sl{va, i nýňi: 

Ótče n{š, Íže jesí na nebesích! D{ svjatítsja ímja Tvojé: da priídet C{r-

stvije Tvojé: da búdet vóľa Tvoj{, j{ko na nebesí, i na zemlí. Chľíb n{š nasú-

ščnyj d{žď n{m dnés: i ost{vi n{m dólhi n{ša, j{kože i mý ostavľ{jem 

dolžnikóm n{šim. I ne vvedí n{s vo iskušéňije, no izb{vi n{s ot luk{vaho. 

 Hóspodi, pomíluj, 12x. Sl{va, i nýňi: 

Priidíte, poklonímsja Carévi n{šemu Bóhu. 

Priidíte, poklonímsja i pripadém Christú, Carévi n{šemu Bóhu. 

Priidíte, poklonímsja i pripadém Samomú Christú, Carévi i Bóhu n{šemu. 
 

Antifón 1. hlás 2: psalóm 114: 

Stích 1: Vozľubích, jáko uslýšit Hospóď hlás moléňija mojehó. 

  Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás. 

Stích 2: Jáko prikloní úcho Svojé mňí, i vo dní mojá prizovú. 

  Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás. 

Stích 3: Objáša mjá boľízni smértnyja, i bidý ádovy obritóša mjá. 

  Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás. 

Stích 4: Skórb i boľízň obritóch, i ímja Hospódne prizvách. 

  Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás. 

Sláva, i nýňi: Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nás. 
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Antifón 2. psalóm 115: 

Stích 1: Vírovach, ťímže vozhlahólach: áz že smiríchsja ziló. 

Spasí ný Sýne Bóžij, vozsídyj na žrebjá, pojúščyja Tí: Allilúia. 

Stích 2: Čtó vozdám Hóspodevi o vsích, jáže vozdadé mi? 

Spasí ný, Sýne Bóžij, vozsídyj na žrebjá, pojúščyja Tí: Allilúia. 

Stích 3: Čášu spaséňija priimú, i ímja Hospódne prizovú. 

Spasí ný, Sýne Bóžij, vozsídyj na žrebjá, pojúščyja Tí: Allilúia. 

Stích 4: Molítvy mojá Hóspodevi vozdám, pred vsími ľuďmí Jehó. 

Spasí ný, Sýne Bóžij, vozsídyj na žrebjá, pojúščyja Tí: Allilúia. 

Sláva, i nýňi: 

 

Čítanie z knihy proroka Sofoni{ša 

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema! 15 

P{n zrušil tvoje pokuty, odvr{til nepriateľa; kr{ľom Izraela uprostred teba je P{n, 

nešťastia sa viac neob{vaj! 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti 

neovisnú ruky! 17 Uprostred teba je P{n, tvoj Boh, sp{sonosný hrdina; zajas{ nad 

tebou od radosti, obnoví svoju l{sku, výskať bude od plesania.“ 19 Hľa, v tom čase 

skoncujem s tými, čo ťa utl{čali, zachr{nim kuľhavého a pozbieram roztratených, 

urobím ich sl{vnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. 

(Sof 3, 14-17, 19) 

 

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom 

 Bratia, ustavične sa radujte v P{novi. Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša dobrotivosť nech 

je zn{ma všetkým ľuďom. P{n je blízko! 6 Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo 

všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitb{ch a 

prosb{ch. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchr{ni vaše srdcia a vaše 

mysle v Christovi Isusovi. 8 Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je 

pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, l{skyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a 

chv{lyhodné. 9 Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh 

pokoja bude s vami. (Flp 4,4-9) 
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Čítanie z evanjelia od J{na 

Sláva Tebí, Hóspodi, sláva Tebí! 

1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Isus do Bet{nie, kde býval Laz{r, ktorého 

vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Laz{r bol 

medzi tými, ktorí s ním stolovali. 3 M{ria vzala libru veľmi drahej pravej nardovej 

myrhy, pomazala Isusovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil 

vôňou myrhy. 4 Tu jeden z jeho učeníkov, Jud{š Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, 

povedal: 5 Prečo nepredali túto masť za tristo den{rov a nedali ich 

chudobným? 6 Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol 

zlodej, a pretože mal pokladničku a br{val z toho, čo do nej vkladali. 7 Isus však 

povedal: Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu! 8 Veď chudobných m{te vždy 

medzi sebou, ale mňa vždy nem{te! 9 Medzitým sa veľké množstvo Židov 

dozvedelo, že Isus je tam, a prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Laz{ra, 

ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Laz{ra, 11 pretože 

pre neho mnohí Židia odch{dzali a uverili v Isusa. 12 Na druhý deň sa veľké 

množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, dopočulo, že Isus prich{dza do 

Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna, 

Požehnaný, ktorý prich{dza v mene P{novom, kr{ľ Izraela! 14 Isus si našiel osliatko, 

posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra Sion, hľa, tvoj kr{ľ prich{dza, 

sediac na osliatku! 16 Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Isus 

osl{vený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. 17 Z{stup, 

ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Laz{ra z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, 

vyd{val o tom svedectvo. 18 Preto mu vyšiel v ústrety veľký z{stup, lebo počuli, že 

urobil toto znamenie. (Jn 12, 1-18) 

Sláva Tebí, Hóspodi, sláva Tebí! 

Spievame tropár, hlás 1: Óbščeje voskreséňije préžde Tvojej{ str{sti uvirj{ja, íz 

mértvych vozdvíhl jesí L{zarja, Christé Bóže. Ťímže i mý, j{ko ótrocy pobídy 

zn{meňija nosj{šče, Tebí Pobidíteľu smérti vopijém: Os{nna v výšnich, blahoslovén 

Hrjadýj vo ímja Hospódne. 

Hlava rodiny sa modlí modlitbu požehnania bahniatok: 

Pane Isuse Christe, Ty si Kr{ľ Izraela a Spasiteľ sveta, dlho očak{vaný Mesi{š, pravý 

Boh a pravý človek. Prosíme Ťa, buď nielen v týchto dňoch prípravy na svätú 

Paschu, ale aj po všetky dni n{šho života P{nom, Kr{ľom, Spasiteľom a Zachr{ncom 

tohto domu, našej rodiny a našich sŕdc. Nech sú n{m tieto bahniatka (vetvičky) 
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znamením Tvojej dobrotivej vl{dy nad našimi životmi a znakom našej n{deje, že sa 

čoskoro budeme môcť zhromaždiť v plnosti svätej všeobecnej pravosl{vnej Cirkvi v 

našich chr{moch, spoločne s naším vladykom Jurajom, našimi kňazmi, di{konmi a 

všemi bratmi a sestrami, aby sme Ti prin{šali spoločne chv{lu a posilňovali sa 

prijímaním svätých Tajín. 

Hlava rodiny kropí bahniatka/vetvičky svätenou vodou. 

Spievame tropár, hlás 4: Spohrébšesja Tebí kreščéňijem Christé Bóže n{š, bezsmértnyja 

žízni spodóbichomsja voskreséňijem Tvojím, i vospiv{jušče zovém: Os{nna v 

výšnich, Blahoslovén Hrjadýj vo ímja Hospódne. 

Sl{va.... I nýni....... 

Kondák, samohlásen, hlás 6: Na prestóľi na nebesí, na žrebj{ti na zemlí nosímyj Christé 

Bóže, {nhelov chvaléňije, i ďitéj vospiv{ňije prij{l jesí zovúščich Tí: Blahoslovén jesí 

Hrjadýj Ad{ma vozzv{ti. 

 

Spoločne sa ešte modlíme: 

Pane Isuse Christe, Kr{ľ Sl{vy, ktorý si bol pre n{s ukrižovaný, aby si 

n{m otvoril zasľúbené kr{ľovstvo svetla a života, Tvoje ruky rozpäté na 

dreve Kríža sú svedectvom o otvorenej Božej n{ruči pre n{s a pre celý 

svet. S dôverou a l{skou Ťa teda prosíme: požehnaj našu zem a všetkým, 

ktorí ju spravujú a prijímajú rozhodnutia, daruj zodpovednosť a 

múdrosť. Posilňuj tých, čo sa boja a sú si neistí. Poteš všetkých 

zarmútených a daruj im n{dej. Dotkni sa svojimi prebodnutými rukami 

všetkých chorých a daruj im zdravie. Požehnaj lek{rov, zdravotníkov, 

lek{rnikov, vojakov, policajtov, predavačov a vôbec všetkých, čo 

v týchto dňoch pom{hajú blížnym. P{n Života, ktorý si vzkriesil Laz{ra 

z mŕtvych, priveď aj našich zosnulých do svojej radosti a k životu bez 

konca. Lebo Tebe a Tvojmu Otcovi, ktorý je bez počiatku, a Tvojmu 

oživujúcemu Duchovi vzd{vame chv{lu na veky vekov. Amen. 

Čestňíjšuju Cheruvím i sl{vňijšuju bez sravnéňija Serafím, bez 

istľíňija Bóha Slóva róždšuju, súščuju Bohoródicu, Ťa velič{jem. 



5 
 

Hóspodi Iisúse Christé, Sýne Bóžij, molítv r{di Prečístyja Tvojej{ 

M{tere, síloju čestn{ho i životvorj{ščaho Krest{, molítvami 

prepodóbnych i bohonósnych otéc n{šich, i vsích svjatých, spasí nas 

hríšnych. 

 

---požehnané vladykom Jurajom 

 


