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NOVÉNA ZA ŽIVOT

Modlitbová novéna 
pred Národným pochodom za život v Košiciach

22. septembra 2013

 1. Novéna za život sa uskutoční počas deviatich dní pred Ná-
rodným pochodom za život. Jej obsahom je prosba za každý počatý 
ľudský život a za úctu k životu vo všeobecnosti a za jeho ochranu.
 2. Novénu je možné modliť sa súkromne alebo verejne v kosto-
loch alebo na modlitbových stretnutiach veriacich, čo sa veľmi odpo-
rúča. Novéna môže predchádzať sláveniu sv. omše, alebo nasledovať 
po nej.
 3. Ak sa novéna bude sláviť v kostole, možno pred oltár, na jeho 
ľavú stranu, umiestniť obraz Najsvätejšej rodiny alebo Panny Márie 
a doplniť ho dvoma sviecami.
 4. Novénu možno spojiť aj s eucharistickou adoráciou alebo 
s modlitbou Liturgie hodín podľa príslušného dňa (na modlitbu Li-
turgie hodín Novéna za život nech nadviaže po záverečnej modlitbe), 
alebo modlitbou posvätného ruženca (desiatky sv. ruženca nech si 
rozdelia jednotlivé stavy: deti, mládež, rodičia, starí rodičia, duchov-
né osoby); alebo modlitbou Ruženca Božieho milosrdenstva. Eucha-
ristická adorácia nech sa zakončí eucharistickým požehnaním podľa 
príslušných liturgických kníh.
 5. Medzi jednotlivými časťami novény možno zaspievať jednu 
alebo dve strofy vhodnej piesne z Jednotného katolíckeho spevníka.
 6. V jednotlivé dni sa modlitba novény venuje rozličným úmys-
lom, ktoré sú spojené s ochranou ľudského života od počatia. Každý 
deň novény bude zakončený spoločnou modlitbou (kňaz a veriaci 
spolu) z encykliky bl. Jána Pavla II. Evangelium vitæ.
 7. Novéna sa začína i končí prežehnaním. V prípade, že novénu 
vedie kňaz alebo diakon, nech ju ukončí požehnaním. Ak je vystave-
ná Sviatosť oltárna, novéna spojená s adoráciou sa ukončí eucharis-
tickým požehnaním.
 8. Čítanie jednotlivých textov nech koná sám kňaz, diakon alebo 
iný predsedajúci. Texty však možno zveriť na prednes aj zodpoved-
ným dospelým laikom alebo lektorom. 
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PRVÝ DEŇ 
14. september 2013

ZA ÚCTU K ŽIVOTU OD POČATIA 
A OCHOTU PRIJAŤ NEOČAKÁVANÉ DIEŤA

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Po incenzácii Eucharistie môže začať na-
sledovne (alebo podobne):

V Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo ty si Pán života.
R  Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo ty si Pán života.
V  Pane Ježišu, ty si prítomný v Najsvätejšej sviatosti 
 ako živý Boh.
R  Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo ty si Pán života.
V  Pane Ježišu, ty si sa stal človekom, 
 aby si nám daroval večný život v spoločenstve s tebou.
R  Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo ty si Pán života.
V  Pane Ježišu, ty si sa obetoval za nás na kríži 
 a slávne si vstal z mŕtvych.
R  Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo ty si Pán života.
V  Pane Ježišu, ty si nám daroval Eucharistiu, 
 aby sme mali život v tebe. 
R  Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo ty si Pán života.

 Adorácia pokračuje textom uvedeným v bode 2 príslušného dňa.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO

 Drahí bratia a sestry, schádzame sa pri našom Pánovi Ježi-
šovi Kristovi, aby sme sa spoločne v prvý deň Novény za život 
zamysleli nad hodnotou každého ľudského života a modlili 
sa za úctu k životu, ako aj za ochotu rodičov prijať neočakáva-
né dieťa.
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NOVÉNA ZA ŽIVOT
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Ž 139

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

Vypočujme si slová Žalmu 139:
   
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

Kam môžem ujsť pred tvojím duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.
Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje
a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú
a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.

Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne,
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
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Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky
a ich počet aký je obrovský.
Keby som ich všetky chcel porátať, 
je ich viac ako zŕn piesku;
a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.

4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE

 Blahoslavený pápež Ján Pavol II. vo svojej knihe Prekro-
čiť prah nádeje napísal tieto slová:

 Právo na život je základným ľudským právom. A predsa 
určitá súčasná kultúra by ho chcela popierať, keď z neho uro-
bila «nepohodlné» právo, ktoré treba brániť. Nijaké iné právo 
sa však väčšmi nedotýka samotnej existencie človeka než toto! 
Právo na život znamená prísť na svet a potom žiť, až kým život 
prirodzene nevyhasne: «Kým žijem, mám právo na život.» 
 Problém počatého, no ešte nenarodeného dieťaťa je pro-
blém mimoriadne chúlostivý, a predsa jasný. Legalizácia pre-
rušenia tehotenstva nie je ničím iným než súhlasom vydaným 
dospelému človeku, aby za podpory zákona zbavil života člo-
veka nenarodeného, a teda neschopného brániť sa. Ťažko sa 
dá predstaviť si čosi ešte nespravodlivejšie a sotva je tu možné 
hovoriť o posadnutosti, pretože tu vstupuje do hry základný 

PRVÝ DEŇ
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NOVÉNA ZA ŽIVOT
imperatív každého poctivého svedomia, a to ochrana práva na 
život nevinnej a bezbrannej ľudskej bytosti. 
 Často sa celý problém stavia ako právo ženy na slobodnú 
voľbu rozhodnúť o živote, ktorý už v nej existuje a ktorý nosí 
v lone. Podľa toho by mala mať právo vybrať si, či počatému 
dieťaťu dá život, alebo mu ho vezme. Každý vidí, že toto je len 
zdanlivá alternatíva. Nedá sa hovoriť o práve na voľbu, keď 
jasne ide o morálne zlo, keď ide jednoducho o prikázanie: «Ne-
zabiješ!» Vari toto prikázanie pripúšťa nejakú výnimku? Odpo-
veď je, samozrejme, nie! 

 Blahoslavený pápež o niekoľko riadkov ďalej pokračuje: 

 V lone matky počaté dieťa nie je nikdy nespravodlivým 
agresorom, je to bezbranná bytosť, ktorá očakáva, že bude pri-
jatá a že jej bude poskytnutá pomoc. 

 (Z knihy: JÁN PAVOL II., Prekročiť prah nádeje, Vydavateľstvo Nové 
mesto v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 
Bratislava 1995, s. 181 – 182.)

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa

 Drahí bratia a sestry, pokorne vzývajme všemohúceho 
Boha, ktorý je darcom života, zjednoťme sa v spoločnej mod-
litbe a prednesme svoje prosby.
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1. Za ženy, ktoré nosia pod srdcom dieťa: 
 aby ho prijali ako Boží dar 
 a mali úctu k zázraku života.
2. Za mužov, ktorí sa stali otcami: 
 aby boli oporou manželke 
 a poskytli každému svojmu dieťaťu 
 ochranu, lásku a útočisko.
3. Za ľudí pracujúcich v charite a neziskových organizáciách:
 aby v spoločnosti našli podporu 
 pri starostlivosti o matky v núdzi.
4. Za všetkých kresťanov: 
 aby svojím príkladom vydávali svedectvo, 
 že ctiť život od počatia 
 a byť ochotný prijať aj neočakávané dieťa 
 je v súlade s Božím plánom.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.

PRVÝ DEŇ
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Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.

 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávnu. 
 Kňaz incenzuje Najsvätejšiu sviatosť, prednesie modlitbu a udelí po-
žehnanie.

Ctime túto Sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená.

Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu,
tak aj dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému
rovnaké buď uctenie. Amen.

V  Z neba si im dal chlieb. 
R  Ktorý má v sebe všetku slasť. 
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V  Modlime sa.

 Nebeský Otče,
 vyznávame, že tvoj Syn, prítomný v tejto Sviatosti,
 je náš Pán a Boh,
 osvieť naše srdcia svetlom viery
 a zapáľ nás ohňom svojej lásky,
 aby sme sa mu s dôverou klaňali v duchu a pravde.
 Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 
R  Amen.

 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322). 

PRVÝ DEŇ
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NOVÉNA ZA ŽIVOT
DRUHÝ DEŇ 

15. september 2013

ZA PREHĹBENIE VIERY V KRISTA 
V SLOVENSKOM NÁRODE

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO

 Bratia a sestry, v druhý deň Novény za život sa modlime 
za prehĺbenie viery v Krista v slovenskom národe. 

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Jn 3, 13 – 21

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

V Evanjeliu podľa sv. Jána čítame:

 Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba 
ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol 
na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby 
každý, kto verí, mal v ňom večný život.
 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby 
sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto 
neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodené-
ho Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľu-
dia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď 
každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho 
skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby 
bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“  

4. CHVÍĽA TICHA
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5. ZAMYSLENIE

 Vypočujme si slová, ktoré adresoval bl. pápež Ján Pavol II. 
30. júna 1995 na stretnutí s mládežou v Nitre slovenskej mlá-
deži a celému národu:

 Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar [viery], 
ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generá-
cií od čias svätých Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej 
slobode a usilovne ho zveľaďujte. Necúvajte pre radikálnymi 
požiadavkami evanjelia! Pamätajte, že Boží Duch, ktorý je vo 
vás, je mocnejší ako duch sveta (porov. 1 Jn 4, 4). S jeho pomo-
cou je možné zachovávať Božie prikázania s radosťou.
 Nezamieňajme si slobodu s individualizmom. Nejestvuje 
opravdivá sloboda bez lásky k iným. Kresťania žijú slobodu 
ako službu v presvedčení, že od toho závisí rozvoj pravej civi-
lizácie v Európe a na celom svete. Svätí Cyril a Metod s nasa-
dením života odmietli podriadiť vieru mocenským záujmom. 
Viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morál-
ne otroctvo. Fyzické otroctvo je viditeľnejšie ako morálne, ale 
morálne otroctvo nie je o nič menej nebezpečné. Jestvuje totiž 
otroctvo spôsobené inými a otroctvo, ktoré si človek zapríčiňu-
je sám. Mládež Slovenska, majte vždy otvorené oči! Nedajte sa 
opantať ideológiou falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého 
šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus, a tým pozbavuje 
svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.

 Pápež o niekoľko riadkov pokračuje nasledovne:

 Sme schopní uveriť Kristovmu slovu? Sme schopní prijať 
jeho požiadavky, ísť za ním a slúžiť mu? Dobre vieme, že je to 
možné iba v Duchu Svätom. Prosím všemohúceho Boha za kaž-
dého z vás a za všetkých mladých ľudí, ktorí bývajú v tejto kraji-
ne pod Tatrami: «Vlej do nich, Pane, slovo tvojho synovstva.»
 

 (Pápež Ján Pavol II. na Slovensku 30. VI. – 3. VII. 1995. Príhovory a homílie. 
Vydavateľstvo Nové Mesto, Bratislava 1995, s. 29.)

DRUHÝ DEŇ
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6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za prehĺbenie viery v Krista v slovenskom národe

 Bratia a sestry, Sedembolestná Panna Mária, patrónka 
Slovenska, neustále oroduje za nás u nebeského Otca, preto 
posilnení jej mocným príhovorom prosme za prehĺbenie vie-
ry v Krista v slovenskom národe.

1. Pane, prosíme ťa za kňazov, diakonov a rehoľníkov, 
 aby sa horlivo a oddane 
 modlili za veriacich i neveriacich.
2. Pane, prosíme ťa za členov národných spolkov, 
 aby pomáhali uchovávať dedičstvo otcov 
 a podporovali národnú tradíciu viacdetných rodín.
3. Pane, prosíme ťa za učiteľov náboženstva, 
 aby v mladých ľuďoch posilňovali vieru a úctu k životu.
4. Pane, prosíme ťa za obyvateľov našej krajiny, 
 aby mali na pamäti, 
 že viera nie je len otázkou minulosti, 
 ale dáva novú nádej do každého dňa života.
5. Pane, prosíme ťa za rodiny s viacpočetnými deťmi, 
 aby dokázali zvládnuť výchovu detí 
 a pohŕdanie okolia

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
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 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou. 
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322). 

DRUHÝ DEŇ
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TRETÍ DEŇ 

16. september 2013

ZA ZÁKONY OCHRAŇUJÚCE 
DÔSTOJNOSŤ KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO 

 Bratia a sestry, dnes sa modlime za to, aby zákonodarcovia 
prijímali spravodlivé zákony ochraňujúce dôstojnosť každé-
ho ľudského života.

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Gn 1, 26 – 31

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 Kniha Genezis nám prináša správu o stvorení človeka: 

 Potom Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na 
našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad ne-
beským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; i nad všet-
kými plazmi, čo sa hýbu po zemi.“
 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvo-
ril, muža a ženu ich stvoril.
 Boh ich požehnal a povedal im:

 „Vzrastajte a množte sa.
 Naplňte zem a podmaňte si ju.
 Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom
 a nad všetkou zverou, čo sa hýbe po zemi.“

 Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky semenné 
rastliny na celej zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom 
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je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom 
zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe 
na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rast-
liny. A tak sa stalo.  A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to 
veľmi dobré. A nastal večer a ráno, šiesty deň.

4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE Evangelium vitæ, 57

 Vypočujme si slová bl. pápeža Jána Pavla II. z 57. bodu 
encykliky Evangelium vitæ:

 „Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti po-
stupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej 
ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je 
absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad 
Cirkvi zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nena-
rušiteľnosti ľudského života. S pápežským Magistériom, ktoré 
sa zvlášť často vracalo k tejto otázke, bolo vždy spojené učenie 
biskupov, obsiahnuté v početných rozsiahlych doktrinálnych 
a pastoračných dokumentoch, či už biskupských konferencií 
alebo jednotlivých biskupov. 
 Aj II. vatikánsky koncil venoval tejto veci stručnú, ale roz-
hodnú a jednoznačnú výpoveď. Preto Kristovou autoritou, 
udelenou Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskup-
mi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabi-
tie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. 
Túto náuku, zakladajúcu sa na nepísanom zákone, ktoré každý 
človek pomocou svetla rozumu nachádza vo vlastnom srdci 
(porov. Rim 2, 14 – 15), potvrdzuje Sväté písmo, odovzdáva ju 
tradícia Cirkvi a učí ju riadne a všeobecné Magistérium. 
 Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú 
bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže 
byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je 
to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba 
čo viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to 

TRETÍ DEŇ
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čin, ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lás-
ky. «Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej 
bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, 
nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. 
 Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin 
pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, 
ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho 
nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť». 
 Pokiaľ ide o právo na život, každá nevinná ľudská bytosť 
je absolútne rovná so všetkými ostatnými. Táto rovnosť je zá-
kladom všetkých autentických spoločenských vzťahov, ktoré si 
naozaj zasluhujú toto meno len dovtedy, kým sa zakladajú na 
pravde a spravodlivosti, keď uznávajú a bránia každého člove-
ka ako osobu, a nie ako vec, ktorou možno disponovať. Vzhľa-
dom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej 
ľudskej bytosti, «niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výni-
miek. Vôbec nezáleží na tom, či je niekto vládcom sveta, alebo je 
na tejto zemi posledným „úbožiakom“: vzhľadom na morálne 
požiadavky sme všetci absolútne rovní.»

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za zákony ochraňujúce dôstojnosť každého ľudského života

 Milovaní bratia a sestry, v spoločnosti existuje množstvo 
zákonov, ale jeden je najdôležitejší: Boží zákon, z ktorého by 
mali vychádzať tie ostatné. S bázňou pohliadnime na Božiu 
veľkosť a modlime sa.
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1. Aby rodičia vychovávali svoje deti 
 k ochrane dôstojnosti ľudského života, 
 prosme Pána.
2. Aby pracovníci ministerstiev 
 a všetci tí, ktorí pripravujú zákony, 
 rešpektovali ľudský život ako najvyššiu hodnotu 
 a považovali ochranu života za svoju povinnosť, 
 prosme Pána.
3. Aby poslanci parlamentu, ktorí schvaľujú zákony, 
 pracovali zodpovedne a chránili celú spoločnosť, 
 prosme Pána.
4. Aby občania štátu žili v súlade s Božou vôľou 
 a obraňovali slabých, nevinných a núdznych, 
 prosme Pána.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.

TRETÍ DEŇ
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Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.    
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322).
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ŠTVRTÝ DEŇ 
17. september 2013

ZA SPRÁVNY VÝBER MANŽELSKÉHO PARTNERA
A PREDMANŽELSKÚ ČISTOTU

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO

 Bratia a sestry, v štvrtý deň Novény za život prosme Ne-
beského Otca za všetkých, ktorí si vyberajú manželského 
partnera, aby raz tvorili rodiny, ktoré budú domácimi cirkva-
mi. Zároveň prosme, aby mladí ľudia počas prípravy na man-
želstvo zachovávali predmanželskú čistotu. 

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Ef 5, 15 -33

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 Svätý apoštol Pavol nás v Liste Efezanom poučuje nasle-
dovne:

 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, 
ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte 
nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa 
vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 
a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svo-
jich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdá-
vajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša 
Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 
Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, 
ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je 
Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.



22

NOVÉNA ZA ŽIVOT
 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom 
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej 
niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola 
svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje 
manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, milu-
je seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, 
ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi 
jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej 
manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľ-
ké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech 
miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si 
ctí muža.  

4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE Familiaris consortio, 66

 Apoštolská exhortácia bl. pápeža Jána Pavla II. Familiaris 
consortio v bode 66 hovorí priamo o príprave mladých ľudí 
na vznešené poslanie byť manželmi a rodičmi. Vypočujme si 
teraz úryvok z tohto textu:

 Dnes je viac ako inokedy dôležité, aby sa mladí pripravova-
li na manželstvo a rodinný život. V niektorých krajinách samy 
rodiny podľa dávnych zvykov odovzdávajú mladým ľuďom 
hodnoty vzťahujúce sa na manželský a rodinný život, a to po-
stupnou výchovou a poučením. Ale zmeny, ktoré nastali skoro 
vo všetkých moderných spoločnostiach, vyžadujú, aby sa nielen 
rodina, ale aj spoločnosť a Cirkev usilovali primerane pripraviť 
mladých na ich budúce úlohy. Mnoho ťažkostí, ktoré sa dnes 
vyskytujú v rodinnom živote, pochádza z toho, že mladí ľudia 
v nových podmienkach nielenže strácajú zo zreteľa správnu 
stupnicu hodnôt, ale im už aj chýbajú pevné normy správania, 
a preto nevedia čeliť novým ťažkostiam a nevedia ani to, ako 
ich riešiť. Skúsenosť však učí, že mladí ľudia, ktorí boli dobre 
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pripravení na rodinný život, vo všeobecnosti si počínajú lepšie 
ako ostatní.
 Platí to ešte viac pre kresťanské manželstvo, ktoré ovplyv-
ňuje svätosť toľkých mužov a žien. Preto sa Cirkev musí po-
starať o lepšie a hlbšie programy prípravy na manželstvo, aby 
sa, nakoľko je možné, odstránili ťažkosti, ktoré doliehajú na 
mnohých manželov, a ešte viac preto, aby podporovala vznik 
a vzrast dobrých manželstiev. [...] Prípravu na manželstvo treba 
chápať a uskutočňovať ako postupný a trvalý proces. Vzdialená 
príprava sa začína už v detstve, a to múdrou rodinnou výcho-
vou, ktorá vedie deti k tomu, aby objavovali seba samých ako 
ľudí obdarených bohatými a zložitými duševnými danosťami, 
ako aj jedinečným darom osobnosti so silnými i slabými strán-
kami. Je to obdobie, v ktorom treba položiť základy pre úctu ku 
každej, skutočne ľudskej hodnote, a to tak v medziosobných, 
ako aj v spoločenských vzťahoch. Má to totiž veľký význam 
pre vytváranie charakteru, pre ovládanie a správne používanie 
vlastných náklonností, pre utváranie si názoru na osoby druhé-
ho pohlavia a správanie voči nim a podobne. 
 Okrem toho sa vyžaduje, najmä pre kresťanov, dôkladná 
duchovná a katechetická výchova, ktorá by vedela predstaviť 
manželstvo ako opravdivé povolanie a poslanie a pritom by ne-
vylučovala možnosť plného zasvätenia sa Bohu v povolaní ku 
kňazskému alebo rehoľnému životu. O tento základ sa opie-
ra neskôr bližšia príprava, ktorá má byť obšírnejšia. Vyžaduje 
určitý vek a primeranú vhodnú katechézu na spôsob katechu-
menátu, špecifickú prípravu na prijatie sviatostí, na ich akoby 
opätovné objavenie. Toto obnovené katechizovanie mládeže 
a všetkých, čo sa pripravujú na kresťanské manželstvo, je von-
koncom nevyhnutné na to, aby sviatosť mohli sláviť a neskôr 
prežívať s potrebnými morálnymi a duchovnými dispozíciami.
 Náboženskú výchovu mladých ľudí vo vhodnom čase 
a podľa rôznych konkrétnych požiadaviek treba doplniť prí-
pravou na spoločný život vo dvojici. Takáto príprava má pred-
staviť manželstvo ako osobný vzťah muža a ženy, ktorý treba 

ŠTVRTÝ DEŇ
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ustavične rozvíjať a má ich povzbudzovať k hlbšiemu chápaniu 
manželskej sexuality a zodpovedného rodičovstva; táto prí-
prava za pomoci základných poznatkov z medicíny a biológie, 
ktoré s tým súvisia, má umožniť osvojiť si správne metódy vý-
chovy detí a oboznámiť sa so základnými podmienkami uspo-
riadaného vedenia rodiny (ako sú: hospodárenie, dostatočné 
finančné prostriedky, náležité poznatky o vedení domácnosti 
a pod.). Napokon neslobodno zabúdať ani na prípravu na ro-
dinný apoštolát, na bratské vzťahy a spoluprácu s ostatnými 
rodinami, na aktívnu účasť v skupinách, združeniach, hnutiach 
a podujatiach, ktoré napomáhajú ľudské a kresťanské dobro ro-
diny.

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za správny výber manželského partnera 
a predmanželskú čistotu

 Bratia a sestry, náš Pán stvoril človeka ako muža a ženu 
a požehnal ich aj ich potomstvo. S vďakou za tento dar lásky 
prednesme Bohu svoje prosby.

1. Bože, posilňuj mladých ľudí, 
 aby prekonávali pokušenia 
 a usilovali sa žiť pred manželstvom v čistej láske.
2. Privádzaj mládež žijúcu v internátoch 
 k úprimnému hľadaniu životného partnera 
 a zodpovednému plánovaniu rodičovstva.
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3. Obdaruj rodičov silou 
 trpezlivo vysvetľovať dospievajúcim deťom 
 zásady správneho a mravného života.
4. Ochraňuj filmových tvorcov, umelcov
 a mediálnych pracovníkov 
 pred nástrahami zlého ducha 
 a pred šírením skazenosti a morálneho úpadku.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

ŠTVRTÝ DEŇ
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10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.  
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322).
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PIATY DEŇ 
18. september 2013

ZA STARÝCH A CHORÝCH ČLENOV RODÍN

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO

 Bratia a sestry, pri dnešnom stretnutí pred Pánom úprim-
ne prosme za našich chorých a starých členov rodín, za všet-
kých opustených a trpiacich. Veď oni neraz svoje utrpenie 
obetujú za nás, aby sme žili podľa evanjelia a uskutočňovali 
príkaz milovať Boha a svojich blížnych.

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA 2 Kor 4, 10 – 18

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 Svätý apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom píše: 

 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom 
tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým žijeme, ustavične sa vy-
dávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na 
našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život. 
Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: 
„Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto ho-
voríme. Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom 
vzkriesi aj nás a postaví nás s vami. A to všetko pre vás, aby 
hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdá-
vanie vďaky na Božiu slávu. Preto neochabujeme; a hoci náš 
vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obno-
vuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne 
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veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, 
ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale nevi-
diteľné je naveky. (2 Kor 4, 10 – 18)

4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE

 Blahoslavený pápež Ján Pavol II. nás vo svojej knihe Boží 
plán Desatora pre tretie tisícročie povzbudzuje nasledovne: 

 Tí, čo posudzujú utrpenie z čisto ľudského hľadiska, nemô-
žu pochopiť jeho význam a ľahko upadnú do malomyseľnosti; 
nanajvýš sa dopracujú k tomu, že ho budú prijímať so smutnou 
rezignáciou ako nevyhnutné. Na rozdiel od toho my, kresťania, 
poučení vierou, vieme, že utrpenie – ak ho obetujeme Bohu – sa 
môže zmeniť na nástroj spásy, na cestu k svätosti, ktorá nám 
pomôže dosiahnuť nebo. Pre kresťana bolesť nie je dôvodom 
smútku, ale radosti; táto radosť pramení z poznania, že na Kris-
tovom kríži má každé utrpenie spásonosnú hodnotu.
 Aj dnes nás Pán pozýva: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa na-
máhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11, 28). Obráťte 
preto na neho svoj zrak a majte pevnú nádej, že vám prinesie 
úľavu, že v ňom nájdete útechu. Nebojte sa vyjaviť mu svoje 
utrpenie a niekedy aj svoju osamelosť. Obetujte mu tento súhrn 
svojich malých a často aj veľkých každodenných krížov, a hoci 
sa vám budú niekedy zdať azda neznesiteľné, nebudú vás ťa-
žiť, lebo sám Kristus ich bude niesť za vás: «Vskutku on niesol 
naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil» (Iz 53, 4). Keď bude-
te nasledovať Krista na tejto ceste, pocítite v sebe radosť z toho, 
že plníte Božiu vôľu. Táto radosť sa znáša s bolesťou, pretože 
je to radosť Božích detí, ktoré vedia, že sú povolané nasledovať 
Ježiša a kráčať tesne pri ňom na Golgotu. 

 (Z knihy: JÁN PAVOL II., Boží plán Desatora pre tretie tisícročie. LÚČ, 
Bratislava 1996, s. 110.)
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6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za starých a chorých členov rodín

 Drahí bratia a sestry, rodina je základom spoločnosti, oh-
niskom lásky, útočiskom v súžení. Naplnení duchom vďaky 
sa modlime.

1. Pane Ježišu, ty si bol milosrdný voči chorým a trpiacim;
 vlievaj všetkým ľuďom prežívajúcim trápenie 
 novú nádej a posilu.
2. Pane Ježišu, ty si žil v dokonalosti svätosti 
 a v kruhu rodiny; 
 pomáhaj našim rodinám prijímať všetkých svojich členov 
 s úctou a obetavosťou.
3. Pane Ježišu, ty si potešoval chorých; 
 daj, aby zdraví členovia rodín boli oporou 
 starým a chorým členom 
 a nezištne im pomáhali.
4. Pane Ježišu, ty si prešiel bránou smrti k novému životu; 
 osvecuj mysle ubiedených a ukazuj im cestu k večnosti.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. 
 Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 

PIATY DEŇ
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 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.  
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322).
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ŠIESTY DEŇ 
19. september 2013

ZA RODINY V KRÍZE A PO ROZVODE
A ICH PODPORU OD CIRKEVNÉHO SPOLOČENSTVA

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVÁ PREDSEDAJÚCEHO

 Drahí bratia a sestry, spojme sa dnes v modlitbe za rodi-
ny v kríze a po rozvode. Nech nachádzajú útechu a podporu 
v cirkevnom spoločenstve – v jednej rodine veriacich. 

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA 2 Kor 1, 3 – 7

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 V Druhom liste svätého apoštola Pavla Korinťanom mô-
žeme čítať tieto slová:

 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje 
v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, 
čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje 
nás. 
 Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa 
skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, 
je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na 
potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, 
aké znášame aj my. 
 A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, veď vieme, že 
ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na úteche. 
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4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE Familiaris consortio, 1

 Blahoslavený pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej ex-
hortácii Familiaris consortio píše:

 Rodinné spoločenstvo v súčasnosti zasiahli ― azda viac ako 
iné inštitúcie ― rozsiahle, hlboké a rýchle zmeny v spoločnosti 
a kultúre. Mnohé rodiny prežívajú túto situáciu vo vernosti tým 
hodnotám, ktoré tvoria základ rodinného zriadenia. V iných ro-
dinách zavládla neistota a rozpaky, pokiaľ ide o vlastné úlohy, 
alebo dokonca pochybnosti a takmer nevedomosť o hlavnom 
cieli a podstate manželského a rodinného života. A napokon 
ďalším rodinám bránia v uplatňovaní ich vlastných základných 
práv najrôznejšie situácie zavinené nespravodlivosťou.
 Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno 
z najcennejších bohatstiev ľudstva. Preto ponúka svoju pomoc 
a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí už poznajú hodnotu manžel-
stva a rodiny a usilujú sa verne žiť v tomto duchu, ale aj tí, čo 
sú neistí a túžobne hľadajú pravdu, a napokon tí, ktorým sa 
nespravodlivo bráni, aby slobodne uskutočňovali svoje rodin-
né plány. 
 Prvých z nich chce Cirkev podporovať, druhých osveco-
vať, tretím pomáhať, a pritom ponúka svoje služby každému 
človeku, ktorý sa zamýšľa a uvažuje o údele manželstva a ro-
diny. 

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.
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8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za rodiny v kríze a po rozvode 
a ich podporu od cirkevného spoločenstva

 Bratia a sestry, v dnešnej dobe sme svedkami rozpadu 
mnohých manželstiev a kríza rodiny je vážna. Odovzdajme 
Bohu svoje prosby a s vrúcnou nádejou sa modlime.

1. Za rozvedených manželov: 
 aby si navzájom odpustili, 
 usilovali sa žiť podľa Božích prikázaní a šírili lásku a pokoj, 
 prosme Pána.
2. Za deti z rozvedených rodín: 
 aby nachádzali oporu a povzbudenie 
 u členov rodín, u známych či v poradenských centrách 
 alebo vo farnostiach, 
 prosme Pána.
3. Za farské spoločenstvá: 
 aby poskytovali zázemie rodinám v kríze 
 a modlili sa za uzdravenie vzťahov, 
 prosme Pána.
4. Za psychológov, poradcov a špecialistov: 
 aby zodpovedne poskytovali svoje rady 
 a hlásali vzájomnú úctu 
 a zachovanie dôstojnosti medzi ľuďmi, 
 prosme Pána.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

ŠIESTY DEŇ
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Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou. 
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322).
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SIEDMY DEŇ 
20. september 2013

ZA MÚDROSŤ PRI VÝCHOVE 
A SVEDECTVE VIERY V RODINÁCH

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVA PREDSEDAJÚCEHO

 Drahí bratia a sestry, prosme v modlitbe o opravdivú  
múdrosť pri výchove detí. A vyprosujme si aj milosť dobrého 
svedectva viery vo svete. 

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Hebr 12, 1 ― 12

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 V Liste Hebrejom čítame:

 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme 
všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme 
v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, 
pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu 
núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici 
Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protireče-
nie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. 
Boh nás súžením vychováva ― v boji proti hriechu ste ešte 
neodporovali až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré 
sa vám prihovára ako synom: 
 „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,
 ani neklesaj, keď ťa on karhá.
 Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
 a šľahá každého, koho prijíma za syna.“
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 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza 
ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo 
výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanžel-
ské deti, a nie synovia! A potom aj naši telesní otcovia nás 
vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac 
Otcovi duchov a budeme žiť?! A oni nás karhali na krátky čas 
a tak, ako sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, 
aby sme mali účasť na jeho svätosti. Pravda, každá výcho-
va v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však 
prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona 
vycvičila. 
 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 
A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, ne-
vykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.  

4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE Gravissimum educationis, 3

 V Deklarácii Druhého vatikánskeho koncilu o kresťan-
skej výchove Gravissimum educationis sa píše:

 Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi váž-
na povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto 
ich treba pokladať za prvých a hlavných vychovávateľov svo-
jich detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, 
len ťažko sa dá nahradiť. Rodičia majú totiž utvoriť rodinné 
ovzdušie preniknuté láskou a úctou k Bohu a ľuďom, ktoré na-
pomáha úplnú osobnú a spoločenskú výchovu detí. Rodina je 
teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú potrebné kaž-
dej spoločnosti. Najmä v kresťanskej rodine, obdarenej milos-
ťou a poslaním sviatostného manželstva, sa deti majú už od út-
leho veku učiť byť vnímavými voči Bohu, ctiť si ho a milovať aj 
blížneho, v súlade s vierou, ktorú prijali krstom. V kresťanskej 
rodine získavajú prvé skúsenosti o zdravej ľudskej spoločnos-
ti i o Cirkvi. A napokon prostredníctvom rodiny sa pozvoľna 
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uvádzajú do občianskeho spoločenstva a medzi Boží ľud. Nech 
si teda rodičia uvedomia, aký veľký význam má pravá kresťan-
ská rodina pre život a rozvoj samého Božieho ľudu. 
 Výchovná povinnosť sa síce týka v prvom rade rodiny, 
ale pomáhať jej musí celá spoločnosť. Preto okrem práv rodi-
čov a tých, ktorým oni zveria časť svojich vychovávateľských 
povinností, isté povinnosti a práva má na poli výchovy aj ob-
čianska spoločnosť, ktorá sa má starať o záujmy všeobecného 
dobra v časných veciach. Povinnosťou občianskej spoločnosti 
je napomáhať výchovu mládeže rozličným spôsobom: chrániť 
povinnosti a práva rodičov i ostatných výchovných činiteľov 
a pomáhať im; podľa princípu subsidiarity postarať sa o výcho-
vu tam, kde si rodičia a iné inštitúty neplnia svoju úlohu, pri-
tom však brať ohľad na želanie rodičov; okrem toho, pokiaľ si 
to vyžaduje všeobecné dobro, zakladať vlastné školy a ústavy. 
 Napokon celkom osobitným spôsobom sa vychovávateľská 
povinnosť týka Cirkvi, a to nielen preto, lebo sa uznáva aj ako 
ľudské spoločenstvo, ktoré je schopné vykonávať výchovnú 
činnosť, ale predovšetkým preto, lebo má za povinnosť zves-
tovať všetkým ľuďom cestu spásy a veriacim udeľovať život 
v Kristovi a starostlivo im poskytovať ustavičnú pomoc, aby 
mohli dosiahnuť plnosť tohto života. Týmto svojim deťom je 
teda Cirkev povinná poskytovať ako matka takú výchovu, kto-
rá by celý ich život prenikla Kristovým duchom. Zároveň má 
však ponúkať svoju službu všetkým národom, aby napomáhala 
integrálny rozvoj ľudskej osoby, ako aj dobro pozemskej spo-
ločnosti a budovanie humánnejšieho sveta.

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

SIEDMY DEŇ
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8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách

 Milovaní bratia a sestry, rodičia sú svojim deťom prvými 
svedkami viery a odovzdávateľmi mravných zásad. Prosme 
za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách.

1. Bože, nauč rodičov správne viesť svoje deti 
 k poznaniu teba a tvojho Slova.
2. Bože, veď rodičov k úprimnému vzťahu k Eucharistii, 
 aby boli príkladom pre svoje deti.
3. Bože, daruj rodičom múdrosť života 
 a zodpovednosť za odovzdanie viery svojim deťom.
4. Bože, posilňuj starých rodičov 
 v modlitbách za svoje deti a vnúčatá 
 a láskavej trpezlivosti s nimi. 

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
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otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.  
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322). 

SIEDMY DEŇ
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ÔSMY DEŇ

21. september 2013

ZA ZÁKONY PODPORUJÚCE MRAVNÉ DOBRO MLÁDEŽE 
A PRIRODZENÚ HODNOTU MANŽELSTVA A RODINY

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVA PREDSEDAJÚCEHO

 Drahí bratia a sestry, úmyslom našej dnešnej spoločnej 
modlitby je, aby zodpovední prijímali zákony, ktoré podpo-
rujú mravné dobro mládeže a prirodzenú hodnotu manželstva 
a rodiny. Zjednoťme sa v modlitbe a naliehavo prosme Pána.

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Gn 3, 1 ― 6

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 V knihe Genezis čítame:

 Had bol ľstivejší než všetky poľné zvieratá, ktoré urobil 
Pán, Boh. I vravel žene: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všet-
kých stromov záhrady?“ Žena mu odpovedala: „Jeme ovocie 
zo všetkých stromov, čo sú v záhrade. Len ovocie stromu, kto-
rý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jesť, ba aj dotknúť 
sa ho, aby sme nezomreli.“ 
 No had povedal žene: „Nie, nezomriete. Ale Boh vie, že 
v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako 
Boh, budete poznať dobro i zlo.“ 
 Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že strom je na 
pohľad krásny a na získanie múdrosti vábivý; vzala z jeho ovo-
cia a jedla a dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a jedol aj on.

4. CHVÍĽA TICHA
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5. ZAMYSLENIE Veritatis splendor, 35 a 41

 Z Encykliky bl. Jána Pavla II. Veritatis splendor:

 Na inom mieste v knihe Genezis čítame: „Pán Boh však tak-
to prikázal človekovi: ,Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo 
stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy 
by si z neho jedol, istotne zomrieš.‘“
 Týmto obrazom zjavenie učí, že právomoc rozhodovať 
o dobre a o zle neprislúcha človeku, ale jedine Bohu. Zaiste, 
človek je slobodný, pretože môže Božie prikázania pochopiť 
i prijať. Jeho sloboda je naozaj veľká, pretože môže jesť «zo 
všetkých stromov raja»; predsa však nie je nekonečná, pred 
«stromom poznania dobra a zla» sa musí zastaviť, keďže musí 
prijať mravnú normu, ktorú Boh dáva človeku: a ak ju človek 
prijme, skutočne sám realizuje svoju slobodu. Boh, ktorý jedi-
ný je dobrý, dokonale pozná, čo je pre človeka dobré, a z lásky 
k nemu mu to predkladá v prikázaniach.
 Zákon Boha teda nepotláča ani nevylučuje slobodu človeka, 
naopak, znamená jej záruku i podporu. Celkom ináč postupujú 
niektoré súčasné kultúrne prúdy pri vytváraní východísk po-
četných smerov etických náuk, ktoré sa sústreďujú na zdanlivý 
rozpor medzi slobodou a zákonom. Patria medzi ne doktríny, 
ktoré ponúkajú jednotlivcom alebo spoločenským skupinám 
schopnosť rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé: podľa nich môže 
ľudská sloboda «tvoriť hodnoty» a má také výsadné postave-
nie, akoby sama pravda bola jedným z jej výtvorov. […]
 Keď Boh zakazuje človeku, aby jedol «zo stromu pozna-
nia dobra a zla», potvrdzuje, že mu od začiatku chýba toto 
«poznanie», ale že má na ňom účasť vďaka svetlu prirodze-
ného rozumu a Božieho zjavenia, ktoré mu ukazujú požiadav-
ky i výzvy večnej múdrosti. Zákon teda treba považovať za 
prejav Božej múdrosti: keď sa mu sloboda podriaďuje, podri-
aďuje sa pravde stvorenia. Preto treba v slobode ľudskej oso-
by poznávať obraz a blízkosť Boha, «ktorý… je vo všetkých» 
(porov. Ef 4,6); takisto treba vyznávať majestát Boha vesmíru 

ÔSMY DEŇ
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a uctievať svätosť zákona pochádzajúceho od Boha, ktorý všet-
ko nekonečne prevyšuje. Boh je vždy väčší. Blažený človek, čo 
má záľubu v zákone Pánovom! 

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.

7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

Za zákony podporujúce mravné dobro mládeže 
a prirodzenú hodnotu manželstva a rodiny

 Drahí bratia a sestry, spoločnosť si musí chrániť hodnoty, 
akými sú manželstvo a rodina. Preto pozdvihnime svoje srd-
cia k Najvyššiemu a spoločne prednášajme svoje prosby.

1. Bože, tvorca celého vesmíru, 
 vlievaj do myslí zákonodarcov úmysel tvoriť predpisy 
 pre dobro mladých ľudí a zachovanie hodnoty manželstva.
2. Otče, nekonečná dobrota, 
 rozširuj vo svete lásku medzi ľuďmi   
 a túžbu po dokonalom poznaní prirodzeného zákona.
3. Bože, jediný v troch osobách, 
 upevňuj jednotu medzi manželmi 
 i medzi celým kresťanským spoločenstvom.
4. Otče, starostlivý ochranca, 
 bdej nad všetkými ľuďmi 
 a zachovávaj ľudské pokolenie modliace sa k tebe.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
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 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.  
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322). 

ÔSMY DEŇ
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DEVIATY DEŇ 

22. september 2013

ZA POŽEHNANIE NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT, 
ABY POSLÚŽIL NÁŠMU NÁRODU 

K SCHOPNOSTI LEPŠIE SPRAVOVAŤ CELÉ STVORENIE 
A OCHRAŇOVAŤ DÔSTOJNOSŤ 
KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

1. PREŽEHNANIE

 Ak bude novéna spojená s eucharistickou adoráciou, kňaz vystaví Svia-
tosť oltárnu obvyklým spôsobom. Úvodné zvolania, ako aj zakončenie ado-
rácie sú uvedené v textoch prvého dňa Novény za život, s. 5 a s. 10.

2. ÚVODNÉ SLOVA PREDSEDAJÚCEHO

 Drahí bratia a sestry, v dnešný deviaty ― záverečný deň 
novény vyprosujme požehnanie pre všetkých, ktorí obraňujú 
ľudský život a modlime sa, aby národný pochod za život pri-
niesol svoje ovocie v podobe väčšej úcty ku každému člove-
ku. Veď sme boli stvorení na Boží obraz. 

3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Jn 14, 1 – 21

 Text treba predniesť pomaly a nahlas, meditatívne.

 Vypočujme si slová Pána Ježiša, ako ich zachytil sv. Ján 
Evanjelista:

 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo 
mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak 
nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť mies-
to?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vez-
mem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, 
kam idem, poznáte. 
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 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože 
môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, 
pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak po-
znáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte 
a videli ste ho.“ 
 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! 
Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ,Ukáž nám Otca?!‘ 
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám 
hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo 
mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec 
vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, 
hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké 
ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 
A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol 
Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom 
mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje 
prikázania. 
 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal 
s vami naveky ― Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, 
lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás 
a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte 
chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem 
a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Ot-
covi, vy vo mne a ja vo vás. 
 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. 
A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho bu-
dem milovať a zjavím mu seba samého. 

4. CHVÍĽA TICHA 

5. ZAMYSLENIE Porta fidei, 15

 Z apoštolského listu motu proprio emeritného pápeža Be-
nedikta XVI. Porta fidei:

DEVIATY DEŇ
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 Viera nás sprevádza životom a umožňuje nám vždy novým 
pohľadom vnímať zázraky, ktoré Boh pre nás koná. Viera za-
meraná na pochopenie znakov čias v dejinnej prítomnosti zavä-
zuje každého z nás, aby sme sa stali živými znakmi prítomnosti 
Zmŕtvychvstalého vo svete. To, čo dnešný svet zvlášť potre-
buje, je vierohodné svedectvo tých, ktorí sú – osvietení na du-
chu i v srdci Pánovým slovom – schopní otvárať srdcia i mysle 
mnohých, ktorí túžia po Bohu a pravom živote bez konca. […] 
 Slová apoštola Petra vrhajú posledný lúč svetla na vieru: 
«Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre 
rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzác-
nejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola 
na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho 
milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte 
a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ 
svojej viery – spásu duší». Kresťania v živote zakusujú rados-
ti i trápenia. Koľkí svätci prežívali samotu! Koľkí veriaci sú aj 
v našej dobe skúšaní Božím mlčaním, zatiaľ čo by chceli počuť 
jeho utešujúci hlas! Pokým skúšky života umožňujú pochopiť 
tajomstvo kríža a podieľať sa na Kristovom utrpení (porov. Kol 
1, 24), sú predohrou k radosti a nádeji, ku ktorým viera vedie: 
«Keď som slabý, vtedy som silný» (2 Kor 12, 10). S pevnou isto-
tou veríme, že Pán Ježiš premohol zlo a smrť. S touto pevnou 
nádejou sa mu zverujeme: On je prítomný medzi nami, premá-
ha moc zlého (porov. Lk 11, 20), a Cirkev, viditeľné spoločen-
stvo jeho milosrdenstva, ostáva v ňom ako znak definitívneho 
zmierenia s Otcom.
 Zverme tento čas milosti Božej Matke, vyhlásenej za «blaho-
slavenú», lebo «uverila».

6. CHVÍĽA TICHA 

 Po chvíli ticha možno zaspievať vhodnú pieseň.
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7. MODLITBA RUŽENCA 

 Teraz možno predniesť modlitbu posvätného ruženca alebo modlitbu 
Ruženca Božieho milosrdenstva.

8. PROSBY ZA ŽIVOT

 Za požehnanie Národného pochodu za život, 
aby poslúžil nášmu národu k schopnosti 

lepšie spravovať celé stvorenie 
a ochraňovať dôstojnosť každého ľudského života

 Bratia a sestry, Národný pochod za život je vyjadrením 
úsilia o nastolenie vážnych otázok existencie ľudskej spoloč-
nosti. Zjednoťme sa v modlitbách a prosme o požehnanie toh-
to jedinečného podujatia.

1. Aby Národný pochod za život splnil svoj cieľ 
 a dosiahol v spoločnosti pozitívnu zmenu 
 v prijímaní ľudského života ako daru od Boha, 
 prosme Pána.
2. Aby náš národ dokázal spravovať spoločný život 
 dôstojne s ohľadom na každého jednotlivca, 
 prosme Pána.
3. Aby účastníci Národného pochodu za život 
 šírili posolstvo ochrany života vo svojich rodinách, 
 na pracoviskách a vo farnostiach, 
 prosme Pána.
4. Aby všetci ľudia prežili svoj pozemský život 
 v očakávaní blaženosti večného života, 
 prosme Pána.

9. SPOLOČNÁ MODLITBA

 Nasleduje spoločne prednesená modlitba bl. Jána Pavla II. z encykliky 
Evangelium Vitæ. 
 Všetci kľačia. Kňaz na modlitbu vyzve veriacich nasledovne:

DEVIATY DEŇ
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 Bratia a sestry, spoločne prosme Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, aby predniesla naše prosby svojmu Synovi, ktorý je Ži-
votom sveta. Vrúcne sa modlime:

Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí ľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali 
otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby 
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 
ktorý miluje život. Amen.

10. MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA 

 Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu.

11. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

 Nasleduje kňazské požehnanie. Ak novénu vedie laik, nasleduje jedno-
duché prežehnanie.
 
 Ak je novéna spojená s eucharistickou adoráciou, po modlitbe bl. Jána 
Pavla II. a modlitbe na úmysel Svätého Otca nasleduje Sláva Otcu a potom 
eucharistická pieseň Ctime túto sviatosť slávne. Kňaz incenzuje Najsvätejšiu 
sviatosť, potom prednesie modlitbu (text je uvedený v prvom dni Novény 
za život, s. 10) a udelí požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.  
 Počas ukladania Najsvätejšej sviatosti do svätostánku možno spievať 
hymnus Svätý, svätý, svätý (JKS 322). 


