
Bratia a sestry, milí farníci, pred nami sú najväčšie sviatky liturgického roka. Pol dňa sme strávili vo farskom kostole sv. 
Antona, lebo som Vám chcel ponúknuť slávenie bohoslužieb a obradov od zeleného štvrtka do veľkonočného pondelka 
naživo, ale pre technické nedostatky to nebude možné.  Určite bude veľa možností a priamych prenosov aj z Ríma aj zo 
Slovenska, tak ich prosím využite.  U nás vo farskom kostole budeme sláviť Sviatky takto: Zelený štvrtok – (sv. omša) 
18.00, Veľký piatok (obrady) 15.00, Biela sobota 19.30, Veľkonočná nedeľa 10.30, Veľkonočný pondelok 8.00. V tom čase 
budú zvoniť zvony, alebo rapkať rapkáč. Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické 
opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza.  Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred 
spoločným stolovaním. (viď príloha), alebo aj tu. Ponúkam Vám aj slávenie Veľkonočného trojdnia doma (viď príloha)  
Nech nás Dobrý a Milosrdný Boh ochraňuje a požehnáva na mocný príhovor  Panny Márie, sv. Jozefa, sv. Antona, 
Martina a Michala. 

                                                                                   

                                                                   d. o.  Bartolomej                                                           facebook.com/fara.rozkovany 

Obrad požehnania veľkonočných jedál 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9 – 13)Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a 
otvoria vám! Lebokaždý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn 
o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýtavajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary 
svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“. 

Modlitba 

Zvelebený si, Pane, náš Bože,Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu 
nášho pozemského života.Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo 
k Tvojej oslave.    Skrze Krista, nášho Pána. 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ... 



Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... ) 

Modlime sa v čase pandémie: 

Všemohúci a milosrdný Bože,  zhliadni na našu bolestnú situáciu; 

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. 

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. Amen. 

                                                                                                                                                                        

Svätá Mária, Uzdravenie chorých a Matka nádeje, oroduj za nás! 

Svätý, Anton, Michal a Martin orodujte za nás!


