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ZELENÝ ŠTVRTOK 
 

(odporúčam sláviť vo večerných hodinách, 
 ale tak, aby to nenarušilo sledovanie večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere) 

 

1. ÚVODNÉ OBRADY 
 

(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu;  
skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie 
liturgiu;  
skratka S označuje spoločné odpovede) 
 

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

S: Amen. 

V: V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme si 

pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Ako Pán Ježiš vytvoril spoločenstvo so svojimi 

apoštolmi, aj my chceme vytvoriť spoločenstvo jeho učeníkov, bratov a sestier, ktorých 

spája Kristova láska. 

 

S: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi,“ hovorí 

Pán. 



V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo 

svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny. 
 

CHVÍĽA TICHA 
 

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a 
podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)  
V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si 
bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ty vidíš naše dobré úmysly a predsavzatia, 
daj, aby sme medzi sebou a s druhými žili vo svornosti, radosti a láske. 
S: Amen. 
 

2. SPOLOČNÝ HYMNUS (ak je možné, môže sa spievať) 
 

V: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 

 

V: Láska Kristova nás zhromažďuje k stolu. V ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu.  

Vrúcne ctime Boha, nech je puto tuhšie. Milujme sa bratsky z otvorenej duše. 

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
 

V: Keď nás teda láska spája pri oltári, Hľaďme, by nás nikdy nedelili sváry. Nech sa od nás 

vzdialia nezhody a spory, Medzi nami Kristus večné bratstvo tvorí. 

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
 

V: Kriste, Bože, daj nám s blaženými raja, Obdivovať krásu tvojho obličaja. Ty, náš 

nesmierny zdroj čistej blaženosti, ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti. Amen. 

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 

3. EVANJELIOVÝ ÚRYVOK  (Mt 26, 17 – 19. 26 – 29) 
 

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 
 

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti 
máme pripraviť veľkonočnú večeru?“  
On povedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je 
blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočné- ho baránka.“ Učeníci urobili, 
ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka... Pri večeri vzal Ježiš chlieb a 
dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ 
Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.  
Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s 
vami nový v kráľovstve svojho Otca.“ 
 

V: Počuli sme slovo Pánovo. 

S: Chvála tebe, Kriste. 
 

4. ZAMYSLENIE 
 

V: V predvečer svojho umučenia Pán Ježiš pozval k stolu len úzky okruh svojich dvanástich 
apoštolov na rozlúčkovú večeru. Počas nej nám Boží Syn odovzdal sviatosť svojho Tela a 
Krvi a s ňou spojenú sviatosť kňazstva. V týchto dňoch sa nemôžeme zúčastňovať 



bohoslužieb v našich chrámoch. Nezabúdajme však na adoráciu Sviatosti Oltárnej, lebo ona 
pripravuje naše srdcia a zapaľuje ich túžbou po Kristovi. V dnešný večer ďakujme Kristovi 
za našich kňazov a pomodlime sa za nich. Ježiš pri Poslednej večeri urobil ešte jeden 
zvláštny úkon, ktorý spomína iba evanjelista Ján. Umyl svojim učeníkom nohy. Toto gesto 
vyjadruje Ježišovo úplné sebadarovanie a lásku, ktorou obetuje seba samého za spásu 
sveta. Je to príklad pre učeníkov, aby sa navzájom milovali, ako Ježiš miloval ich. Vystihujú 
to aj jeho slová, ktorými učeníkom vysvetlil svoje konanie: „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, 
umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj 
vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 14 - 15) Preukazujme si v našich domácnostiach 
skutky lásky podľa príkladu, ktorý nám zanechal Boží Syn. 
 
(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova) 
 

5. DESIATOK RUŽENCA (do modlitby sa môžu zapojiť všetci prítomní) 
 

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia 
chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz 
pomodlime jeden desiatok z ruženca svetla: Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a 
nápoj v Oltárnej sviatosti.     
(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu) 
 

6. ZÁVEREČNÁ MODLITBA 
 

V: Pane Ježišu, prítomný v Oltárnej sviatosti v bohostánkoch našich kostolov, ale i v tomto 
našom spoločenstve. Pripomíname si večer, keď si nám odovzdal vzácny dar sviatosti 
Oltárnej, sviatosti kňazstva a príkaz lásky. Vypočuj naše pokorné prosby. Obdaruj nás v 
týchto dňoch trpezlivosťou a úctivosťou. Posilni našu dôveru, že si s nami a neopúšťaš nás. 
Sprevádzaj svojim požehnaním všetkých, ktorí vynakladajú osobitné úsilie pre ochranu 
nášho zdravia. Ochráň ich aj nás pred nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú telo i dušu. Daj 
nám silu, aby sme vytrvali v konaní dobra, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
S: Amen. 
 

7. UCTENIE JEŽIŠA KRISTA PRÍTOMNÉHO VO SVIATOSTI OLTÁRNEJ  
(Podľa možnosti sa všetci členovia otočia tvárou ku kostolu, pokľaknú na jedno koleno a spoločne 
sa modlia). 
 

S: Buď pochválená a zvelebená Najsvätejšia sviatosť Oltárna.   (3x zopakovať) 
 

8. POŽEHNANIE  
 
(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú 
vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová) 
 

(Meno) Žehnám ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. 
 

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že Márii, Matke Cirkvi, zveríme našu 

rodinu, našu farnosť, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v 

ťažkostiach a utrpeniach. 

S: Zdravas Mária... 

V: Panna Mária, Uzdravenie chorých. 

S: Oroduj za nás. 



V: Panna Mária, Pomocnica kresťanov. 

S: Oroduj za nás. 

V: Dobrorečme Pánovi. 

S: Bohu vďaka. 


