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Po postkomúnii biskup alebo kňaz vystaví Najsvätejšiu oltárnu sviatosť na oltár
v monštrancii - majú horieť štyri až šesť sviec po stranách. Počas eucharistickej
piesne z JKS predsedajúci incenzuje sviatosť.
Pred tebou, Ježišu (JKS 282) 2 - 3 strofy. Na kolená padám ...
Po skončení piesne pokračuje:

K.: Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
Ľ.: Od tohto času až naveky.
K. : Klaniame sa Ti Pane Ježišu, lebo si nám dal pápeža Jána
Pavla, ktorý nás povzbudzoval, aby sme v rodinách žili s tebou.
K.: Budeme odpovedať: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za pápeža
Jána Pavla a jeho silnú vieru.
K.: Pane Ježišu Kriste, klaniame sa Ti v Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej, ty si nám zjavil nebeského Otca, ktorý je bohatý na
milosrdenstvo.
Ľ. : Pane Ježišu, ďakujeme Ti za pápeža Jána Pavla a jeho silnú
vieru.
K.: Pane Ježišu Kriste, ty si miloval svojich rodičov a oni milovali
teba, upevni všetky rodiny v pokoji a vo vzájomnej láske.
Ľ. : Pane Ježišu, ďakujeme Ti za pápeža Jána Pavla a jeho silnú
vieru.
K.: Pane Ježišu Kriste, teba rodičia plní úzkosti našli na tretí deň
v dome tvojho Otca, nauč nás vždy hľadať najprv Božie
kráľovstvo.
Ľ. : Pane Ježišu, ďakujeme Ti za pápeža Jána Pavla a jeho silnú
vieru.
K.: Pane Ježišu Kriste, 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.
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Ľ. : Pane Ježišu, ďakujeme Ti za pápeža Jána Pavla a jeho silnú
vieru.
K.: Pane Ježišu Kriste, pápež Ján Pavol II. povzbudzoval
slovenských chlapcov a dievčatá povolaných na manželstvo
a rodinný život, aby sa učili od teba pravej láske. Je to láska
náročná, nehľadá sebecký pôžitok, ale je otvorená pre
sebadarovanie. Pomáhaj slovenskej mládeži, aby žila sväto.
Ľ. : Pane Ježišu, ďakujeme Ti za pápeža Jána Pavla a jeho silnú
vieru.
Nasleduje čítanie zo Svätého Písma.

Vypočujme si slová z Evanjelia podľa sv. Jána:
Pán Ježiš povedal: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali
navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji
priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam
sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás
priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od
svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a
ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše
ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v
mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali
navzájom. ( Jn 15, 12 – 16 )
Pripomeňme si, čo nám povedal dnes už blahoslavený Ján
Pavol II., keď bol na Slovensku:
( čítajú striedavo: pán dekan, muž, žena, dievča, chlapec )
(žena)

V Bratislave 11. septembra 2003 po prílete na Slovensko:
Rád by som sa stretol a rozprával s každým z vás, navštívil
každú rodinu, precestoval vaše krásne kraje, prišiel do každého
cirkevného spoločenstva tohto milovaného národa. Vedzte, drahí
moji, že pápež myslí na každého z vás a za všetkých sa modlí.
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(pán dekan)

V Bratislave 22. apríla 1990 na konci svätej omše povedal:
Váš rodinný kozub nech je naozaj malou cirkvou! Zachovávajte
vzájomnú vernosť. Vaša manželská jednota nech je živým
obrazom jednoty medzi Kristom a jeho Cirkvou. Prijímajte život
ako výraz vašej lásky. Dovoľte Pánovi, aby prebýval medzi vami a
vo vás!
(muž)

V Banskej Bystrici 12. septembra 2003 počas svätej omše:
Najmä je nutné, aby v rodinách rodičia vychovávali svoje deti k
správnej slobode, pripravujúc ich na to, aby raz vedeli dať
správnu odpoveď na Božie povolanie.
Rodiny sú tým sadom, v ktorom vyrastajú sadenice nových
generácií. V rodinách sa formuje budúcnosť národa.
(žena)

Kňazom a rehoľníkom v Bratislave 30. júna 1995:
Pán bol s vami v týchto ťažkých rokoch. Jeho láska vás
posilňovala, rozširovala vám srdce a učila vás ochotne brať na
plecia Kristov kríž a kráčať úzkou cestou, ktorá vedie k pravému
životu. Vaše svedectvo bolo veľké a Cirkev je vám zaň vďačná.
(dievča)

Otcom biskupom v Badíne 12. septembra 2003:
Božia Cirkev na Slovensku podala žiarivý dôkaz vernosti
evanjeliu počas temného obdobia prenasledovania a umlčovania.
Nestrácajte odvahu a nepoddávajte sa ťažkostiam ani námahám.
Vždy sa spoliehajte na Pánovu milosť, ktorá koná zázraky aj cez
našu slabosť.
(chlapec)

Mladým v Bratislave 22. apríla 1990 na konci svätej omše:
Osobitným spôsobom sa obraciam na mládež: Budúcnosť vašej
vlasti závisí najmä od vás. Vy ste budovateľmi budúcnosti Cirkvi
a národa. Uvedomte si túto obrovskú zodpovednosť! Pamätajte,
že súladnú stavbu možno postaviť len vtedy, keď sa bude
budovať na predtým položených základoch a podľa už vopred
pripraveného projektu. Základy vašej kultúry položili svätí Cyril
a Metod; oni označili aj hlavné rysy projektu budúceho vývoja.
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Ten projekt má svoje meno: Ježiš Kristus. Nebojte sa Ježiša
Krista! On je vaším skutočným priateľom, on vás nikdy neopustí.
(dievča)

V Nitre 30. júna 1995 na stretnutí s mládežou:
Vy, mládež tejto krajiny, ste novou úrodou na Božom poli.
Necúvajte pred radikálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte,
že Boží Duch, ktorý je vo vás, je mocnejší ako duch sveta (porov.
1 Jn 4,4). S jeho pomocou je možné zachovávať Božie prikázania
s radosťou. Nezamieňajte si slobodu s individualizmom.
Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným.
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. Odvrhnite každé pokušenie
násilia a rasizmu. Buďte tvorcami pokoja, dialógu a solidarity.
Mnohí z vás sa pripravujú na prácu a na určitú úlohu v
spoločnosti. Pracujte vždy usilovne a na odbornej úrovni.
Zostaňte pritom verní kresťanskej morálke. Ako možno v tejto
chvíli nespomenúť tých mladých ľudí, na ktorých doliehajú
všelijaké
ťarchy:
nezamestnanosť,
choroba,
invalidita,
znechutenie?! Kristus, ktorý vzal na seba kríž, aby nás oslobodil
od hriechu, je mimoriadne blízko tomu, kto nesie ťarchu kríža, a
posilňuje ho v skúškach svojím Duchom. Moji drahí, Kristus sa
nám aj dnes prihovára: “Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje“
(Jn 12,26).
(muž)

Chorým v Bratislave 22. apríla 1990 na konci svätej omše:
Na chorých sa moje srdce obracia s mimoriadnou láskou. Po
tieto roky som častejšie vyjadril svoje vďačné ocenenie plodov
vášho utrpenia a daru vašich modlitieb: hľadal som u vás
solidaritu a oporu a stretol som sa vždy s plným porozumením a
veľkodušnou obetavosťou. Nech vás za to Pán Boh hojne odmení!
Milujte ukrižovaného Krista: nech je on vašou silou, nech je
nezlomnou silou vašej nádeje!
(pán dekan)

V Ríme 9. novembra 1996 počas národnej púte:
Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho
tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj
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veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho
kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a
vyznavačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.
Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej
viery v Krista a svojej úcty k Panne Márii. Práve jej znova
zverujem váš národ a udeľujem celému slovenskému národu
moje osobitné apoštolské požehnanie.
(žena)

V Poprade 3. júla 1995 rozlúčka na letisku:
A teraz sa obraciam na celý slovenský národ, ktorý chcem v tejto
chvíli lúčenia privinúť k svojmu srdcu jediným veľkým objatím.
Drahí Slováci, ako by som mohol nespomenúť v tejto chvíli, že
vaša viera má hlboké korene, dobre zasadené medzi vami
ohlasovaním svätých misionárov slovanských národov Cyrila a
Metoda?! Prosím vás, aby ste sa v duchu vždy vracali k týmto
slávnym a príkladným postavám, k týmto veľkodušným a
neúnavným vzorom. Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej
Cirkvi, ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť
spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať
cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal
Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti. Nikdy
nechýbali protivenstva a odpor proti autentickému životu viery,
ale evanjelium má v sebe moc premeniť prekážky na
prozreteľnostnú príležitosť na ohlasovanie spásy.
Prijatie evanjelia je cesta k vybudovaniu spoločnosti, ktorá sa
vyznačuje opravdivou slobodou, rešpektovaním druhého a
solidaritou bez predsudkov. Je to cesta opravdivého pokroku.
Ako veľmi je dôležité nájsť pravú slobodu! Nie všetko, čo
jednotlivé osoby alebo aj celé systémy ponúkajú ako prejav
slobody, je opravdivou slobodou. Treba vedieť brániť pravú
slobodu človeka a každodenne ju budovať v pravde.
(chlapec)

V Šaštíne 1. júla 1995:
Je dobré, keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť
o radosti a žiale. Je dobré, keď máte vo svojej veľkej slovenskej
rodine Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti
a nádeje.
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(dievča)

V Levoči 3. júla 1995:
Mária je najkrajšie stvorenie, aké vôbec žilo na zemi.
Prostredníctvom nej, jej ústami a jej srdcom ohlasuje Božiu
slávu celé stvorenie. Jej chválospev je Magnifikat. A tu v Levoči,
ako aj v Šaštíne spieva tento chválospev celé Slovensko. Toto je
miesto, kde možno čerpať vodu z prameňov spásy. Toto je
miesto, kde sa môžete duchovne znovuzrodiť. Sem prichádzajte
obnovovať svoju lásku k Bohu a ľuďom.
(muž)

V Petržalke 14. septembra 2003:
Napokon s pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný
slovenský národ. Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za
evanjelium! Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad,
z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života.
(pán dekan)

Na generálnej audiencii vo Vatikáne 17. septembra 2003 po
apoštolskej ceste na Slovensko:
Oporou Cirkvi na Slovensku bola Sedembolestná Panna Mária,
hlavná patrónka národa. Zjednotení s tou, ktorá ostala pri
svojom synovi na kalvárii, naši slovenskí bratia aj v dnešných
časoch chcú ostať verní Kristovi a Cirkvi. Nech Sedembolestná
Panna Mária ochraňuje Slovensko, aby úzkostlivo chránilo
evanjelium, vzácny dar, ktorý treba zvestovať a dosvedčovať
svätosťou života. Nech ti Boh žehná, drahé Slovensko! Vďaka za
tvoju lásku k Cirkvi a Petrovmu nástupcovi!
Nasleduje chvíľa ticha.
Potom nasledujú Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.
Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa

Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

zmiluj sa nad nami
zmiluj sa nad nami
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Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

zmiluj sa nad nami
zmiluj sa nad nami

Svätá Mária,
oroduj za nás
Blahoslavený Ján Pavol,
oroduj za nás
Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo,
Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka,
Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom,
Úplne oddaný Márii,
Priateľ svätých a blahoslavených,
Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích,
Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery,
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu,
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny,
Horlivý ctiteľ Eucharistie,
oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme,
Misionár všetkých národov,
Svedok viery, nádeje a lásky,
Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia,
Apoštol zmierenia a pokoja,
Podporovateľ civilizácie lásky,
Hlásateľ novej evanjelizácie,
Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu,
Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života,
Pápež Božieho milosrdenstva,
Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí,
Pastier sprevádzajúci ovečky do neba,
Brat a majster kňazov,
Otec zasvätených osôb,
Ochranca kresťanských rodín,
Posilnenie manželov,
Ochranca nenarodených,
Opatrovník detí, sirôt a opustených,
Priateľ a vychovávateľ mládeže,
Dobrý Samaritán trpiacich,
Podpora pre ľudí starších a osamelých,
Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti,
Muž modlitby ponorený v Bohu,
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oroduj za nás

Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta,
Stelesnenie pracovitosti,
Zamilovaný do Kristovho kríža,
Príkladne realizujúci povolanie,
Vytrvalý v utrpení,
Vzor života a zomierania pre Pána,
Napomínajúci hriešnikov,
oroduj za nás
Ukazujúci cestu zblúdilým,
Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu,
Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov,
Hovorca i obhajca prenasledovaných,
Pomocník nezamestnaných,
Starostlivý o osoby bez prístrešia,
Navštevujúci väzňov,
Posilňujúci slabých,
Učiaci všetkých solidarite,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
K. Oroduj za nás blahoslavený Ján Pavol.
Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa
človeka.
Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského
života a poslania blahoslaveného Jána Pavla II. a na jeho
príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať
Kristovu lásku všetkým ľuďom. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
( Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov
Slovenska, bratislavský arcibiskup - metropolita, 5. 5. 2011, K 355/201l )
Po skončení Litánií k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. zbor zaspieva
pieseň Pán zastavil sa na brehu.
Po skončení piesne predsedajúci prednesie modlitbu za Jána Pavla II.
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Bože, bohatý na milosrdenstvo,
ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.
viesť tvoju Cirkev;
daj, aby sme posilnení jeho náukou
s dôverou otvorili svoje srdcia
spásnej milosti Krista,
jediného Vykupiteľa človeka.
On je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Môže nasledovať modlitba Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Nasleduje eucharistická
a požehnanie.

pieseň

(Ctime

túto

Sviatosť

slávnu),

orácia

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

Ctime túto Sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená.
K.: Z neba si im dal chlieb.
Ľ.: Ktorý má v sebe všetku slasť.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
vo vznešenej Oltárnej sviatosti
zanechal si nám pamiatku
svojho umučenia a zmŕtvychvstania; *
prosíme ťa, –
pomáhaj nám uctievať tajomstvo
tvojho tela a krvi
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s takou vierou a láskou,
aby sme vždy pociťovali
účinky tvojho vykupiteľského diela.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.
Po modlitbe si predsedajúci vezme náplecné vélum, pokľakne, vezme do rúk
monštranciu a požehná ľud, pričom nič nehovorí. Po požehnaní biskup položí
monštranciu späť na korporál a pokľakne. Potom odloží vélum. Nasleduje
pieseň Nech je zvelebený Boh (JKS 327). Kňaz (diakon) odnesie Najsvätejšiu
oltárnu sviatosť do svätostánku v kostole. Na záver možno spievať
V sedmobrežnom kruhu Ríma (JKS 523). Biskup so sprievodom odchádza,
zbor spieva mariánsku pieseň.
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