"Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k
adorácii."
(sv. Matka Tereza)

Štafetová
Adorácia rodín za rodiny 2019

Texty, ktoré je možné použiť pre
spoločný ranný začiatok a spoločné večerné ukončenie
Adorácie rodín za rodiny vo farnosti
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Vyloženie Sviatosti oltárnej
1. PIESEŇ – vhodná pieseň pri vyložení Sviatosti oltárnej napr. Poď, teraz je čas...
2. ÚVODNÉ ZVOLANIA
K(ňaz):: Bratia a sestry, viera v eucharistickú prítomnosť Pána Ježiša patrí k
najväčším tajomstvám nášho života v Bohu. Preto znova vyznajme to, že náš
Pán je aj teraz osobitným spôsobom prítomný v premenenej Hostii.
Volajme: Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
Ľ(ud): Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
K: Pane Ježišu, ty si povedal, že si živým chlebom, ktorý zostúpil z neba.
Ľ: Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
K: Pane Ježišu, ty nás živíš svojím telom, ktoré si obetoval za život sveta.
Ľ: Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
K: Pane Ježišu, keď nebudeme jesť tvoje telo, nebudeme mať v sebe život.
Ľ: Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
K: Pane Ježišu, tvoje telo je pravý pokrm a tvoja krv je pravý nápoj.
Ľ: Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
K: Pane Ježišu, tak ako ty žiješ z Otca, aj my žijeme z teba.
Ľ: Veríme, že si sviatostne prítomný uprostred nás.
3. MODLITBA sv. Jána Pavla II. (Za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a
rodinou)
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v
celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju
lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť
Kristovu.
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. Amen.
4. PIESEŇ – niektorá z uvedených alebo iná podľa vlastného uváženia:
Hudba dohráva (Srdce chvály)
Túžim priniesť (Obeta srdca)
Dávam všetko (Dnes chcel by som Ti dať)
Dnes pieseň hrám
Voláš nás po mene
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Zakončenie celodennej adorácie
1. PIESEŇ napr. Do tmy na svet... (Prišli sme Ťa vzývať)
2. ZVOLANIA
K(ňaz): Volajme spolu: Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý žil v rodine s Máriou a
Jozefom.
Ľ(ud): Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý žil v rodine s Máriou a Jozefom.
K: Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem! Spievajte Pánovi,
velebte jeho meno.
Ľ: Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý žil v rodine s Máriou a Jozefom.
K: Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho
zázraky všetkým národom.
Ľ: Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý žil v rodine s Máriou a Jozefom.
K: Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, vzdávajte
Pánovi slávu hodnu jeho mena.
Ľ: Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý žil v rodine s Máriou a Jozefom.
K: Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, klaňajte sa Pánovi v
posvätnom rúchu.
Ľ: Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý žil v rodine s Máriou a Jozefom.
3. BOŽIE SLOVO
Svätý apoštol Pavol píše (List Efezanom 5,25; 5,33; 6,1-4):
„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu ...
každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí
muža. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca
i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi.
A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte
ich v Pánovi“
4. ÚVAHA
„Matka Cirkev tým, že plní spásonosné poslanie, ktoré jej uložil Pán, rodí, vychováva
a zveľaďuje kresťanskú rodinu. Cirkev hlásaním Božieho slova zjavuje kresťanskej
rodine jej pravú totožnosť, čiže to, čím je a čím má byť podľa Pánovho plánu. Slávením
sviatostí Cirkev obohacuje a posilňuje kresťanskú rodinu Kristovou milosťou, aby sa
posväcovala na slávu Otca. Neprestajným hlásaním nového prikázania lásky Cirkev
oživuje a vedie kresťanskú rodinu do služieb lásky, aby životom obnovovala tú
sebaobetavú lásku, ktorou Ježiš Kristus miluje ľudstvo.“
(sv. Ján Pavol II.: exhortácia Familiaris consortio, 49)
5. PIESEŇ - niektorá z uvedených alebo iná podľa vlastného uváženia:
Tvoja láska dvíha ma
Bližšie (Tvoja láska zmenila môj svet - Heartbeat)
Naplň ma
Súcit nekonečný
Ty ma nesieš sám
Vodu na víno meníš
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6. PROSBY
• KŇAZ: Klaňajme sa Synovi živého Boha, ktorý sa stal synom ľudskej
rodiny a vyznávajme: Poslušný Ježišu, posväť nás. (Poslušný Ježišu,
posväť nás.)
• Ježišu, večné Slovo Otca, ty si sa podriaďoval Márii a Jozefovi; nauč nás
pravej pokore. (Poslušný Ježišu, posväť nás.)
• Ježišu, náš Učiteľ, tvoja Matka zachovávala tvoje činy a slová vo svojom
srdci; daj, nech počúvame tvoje slovo a zachovávame ho v srdci čistom a
dobrom. (Poslušný Ježišu, posväť nás.)
• Kriste, ty si tvorca sveta a dal si sa volať synom tesára; nauč nás
svedomito pracovať. (Poslušný Ježišu, posväť nás.)
• Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti, veku a bol si v
obľube u Boha a ľudí; daj, aby sme vierou a láskou stále rástli v tebe, veď
ty si naša Hlava. (Poslušný Ježišu, posväť nás.)
• KŇAZ: Dobrotivý Bože, v tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a
pevný základ; láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo
vzájomnej láske a v rodinných čnostiach; pomáhaj mladým ľuďom našich
farností vyznávať svoju vieru, upevňuj ich v čistote a pravej láske, a naplň
naše srdcia láskou, ktorú očakávame od teba. Skrze Krista, nášho Pána.
7. PIESEŇ - niektorá z uvedených alebo iná podľa vlastného uváženia:
Vyvyšujem Teba Pane
Nech Tvoj Duch preteká
8. MODLITBA pápeža Františka
Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou
obraciame.
Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a
rozdelenie: každému, kto bol zranený, alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane
útecha a uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina, nech aj táto celodenná adorácia za naše rodiny dokáže
všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
alebo
MODLITBA sv. Jána Pavla II.
Veď, ó, Kriste, v pravde otcov a matky rodín: pobádaných a posilňovaných
sviatostnou milosťou manželstva a vedomých si toho, že na zemi sú viditeľným
znakom tvojej nezlyhávajúcej lásky k Cirkvi, aby sa vedeli pokojne rozhodovať a s
evanjeliovou dôslednosťou sa stavať k manželským povinnostiam a kresťanskej
výchove detí.
Veď, ó, Kriste, v pravde mládež našich farností: aby sa nedala zvádzať novými
idolmi, konzumnosťou bez hraníc, blahobytom za každú cenu, morálnou voľnosťou,
protestnými násilnosťami, ale aby prežívala s radosťou tvoje posolstvo, ktoré je
posolstvom blahoslavenstiev, posolstvom lásky k Bohu a k blížnemu, posolstvom
morálneho zápalu za skutočnú premenu spoločnosti.
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Veď, ó, Kriste, cestou pravdy všetkých veriacich našich farností: aby kresťanská
viera naplnila celý ich život a umožnila im stať sa pred svetom odvážnymi svedkami
tvojej misie spásy, svedomitými a dynamickými členmi Cirkvi, šťastnými, že s tebou sú
Božími synmi a bratmi všetkých ľudí.
Veď nás, ó, Kriste, cestou pravdy! Naveky! Amen.
9. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Adorácia sa zakončí eucharistickým hymnom, modlitbou a eucharistickým
požehnaním.
Veriaci spievajú hymnus Ctíme túto sviatosť slávnu.
Medzitým kňaz kľačiačky incenzuje Sviatosť v monštrancii. Potom vysluhovateľ vstane
a hovorí:
K: Z neba si im dal chlieb.
Ľ: Ktorý má v sebe všetku slasť.
K: Modlime sa:
Nasleduje chvíľa ticha. Potom pokračuje:
Dobrotivý Bože, ty si nám dal pravý chlieb z neba, posilňuj nás týmto
duchovným pokrmom, aby sme vždy v tebe žili a v posledný deň vstali k večnej
spáse. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ: Amen.
Po modlitbe si kňaz vezme náplecné vélum, pokľakne, vezme do rúk monštranciu
alebo cibórium a požehná ľud, pričom nič nehovorí. Po požehnaní kňaz položí
monštranciu späť na korporál a pokľakne. Potom zíde pred oltár a odloží vélum.
Potom kňaz uloží Sviatosť do svätostánku, pokľakne a odíde. Zatiaľ ľud môže
predniesť vhodnú pieseň:
10. PIESEŇ - niektorá z uvedených, prípadne podľa vlastného uváženia:
Nohy jeleníc
Vládca
Zvelebený si

