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SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIE 
NEDEĽA PASCHY 

(s prípadným požehnaním pokrmov) 

 
V Nedeľu Paschy ráno. 
K rodinnému sláveniu, ak je to možné, je vhodné prestrieť na stôl slávnostný obrus 
(najlepšie v obývačke, prípadne v jedálenskom kúte alebo v kuchyni), do stredu položiť 
kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo, z ktorého otec prečíta evanjeliu, prípadne aj ikonu 
a do vázy možno vložiť kvety alebo bahniatka. Tiež je vhodné sa slávnostne obliecť (ako 
keď ideme do chrámu), vypnúť televízor, odložiť mobilný telefón.   
Jednotlivé časti (všetky alebo niektoré) je možné buď recitovať alebo – ak to rodina ovláda 
– spievať.   

ÚVOD 
Stojí sa 

Rodina (Stichira, 6. hl.):  Voskresénije Tvojé Christé Spáse, * ánheli pojúť 
na nebesí, * i nás na zemlí spodóbi, čístym sérdcem * Tebé píti i sláviti.   
Otec rodiny (resp. najstarší člen rodiny): Molítvami Svjatých otéc nášich, 
Hóspodi Isúse Christé, Bóže náš, pomíluj nás. (Možno sa pritom prežehnať.)  
Rodina: Amíň.  
Rodina: Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym 
vo 
hrobích * živót darováv. (3x) 
Verš: Da voskrésnet Boh, i rastočátsja vrazí Jehó, - i da bižát od licá Jehó 
nenavíďáščiji Jehó.  
Tropár: Christós voskrése iz mértvych... 
Verš: Jáko isčezájet dým, da isčéznut: - jáko tájet vosk ot licá ohňá.  
Tropár: Christós voskrése iz mértvych... 
Verš: Táko da pohíbnut hríšnicy ot licá Bóžija, - a právednicy dá 
vozveseľátsja. 
Tropár: Christós voskrése iz mértvych... 
Verš: Séj déň, jehóže sotvorí Hóspoď, - vozrádujem sja i vozveselím sja 
v óň. Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu. 
Tropár: Christós voskrése iz mértvych... 
I nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. 
Tropár: Christós voskrése iz mértvych... 
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MENLIVÉ ČASTI 
Rodina spieva alebo recituje príslušné menlivé časti sviatku (tropár, kondák) z modlitebnej 
knihy alebo odtiaľto:  
Sedí sa 

Rodina: Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym 
vo 
hrobích * živót darováv.   
Kondák, 8. hlas:  
Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu i nyňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. 
Ášče i vo hrób snišél jesí Bezsmértne, * no ádovu razrušíl jesí sílu: * i 
voskrésl jesí jáko pobidíteľ Christé Bóže, * ženám mironósicam viščávyj: 
rádujtesja, * i Tvoím apóstolom mir dárujaj, * pádšym podajáj 
voskresénije.   
 

EVANJELIUM 
(jedno z veľkonočných evanjelií: Mt 28, 1 – 10, Mk 16, 1 – 8, Lk 24, 1 – 12, Jn 20, 1 – 8 

alebo prológ Jánovho evanjelia Jn 1, 1 – 17.) 
Stojí sa 

Otec: Ot Matfeja svjatáho Jevánhelija čténije. (Alebo: Marka, Lukí, Joánna)   
Hneď nasleduje čítanie. Otec: A jak už mînala subota i rozvîdňalo sja na 

peršyj deň v tyždňu, prîšla Marija Magdalîna i druha Marija skoro rano 

posmotrîtî hrib. I smoť, začalo velîke zemľitrjasiňa, bo z neba zyšov anhel 

od Hospoda, prîšov i odvalîv kamiň od dverej hroba i siv sobi na ňoho. Byv 

podobnyj blesku a joho oblečiňa bylo bile jak sňih. Dozerateľi sja od 

strachu začalî trjastî i zamertvilî. Anhel poviv ženam: „Vy sja ne bijte, bo 

znam, že hľadate rospjatoho Isusa. Ne je tu, bo voskres, jak poviv. Poďte 

i posmoťte misce de Hospoď ležav. I takoj iďte, i povidžte joho učenîkam: 

- Vin voskres iz mertvych i speredîť vas do Galileji; tam joho uvîdîte.-  

Smoťte, poviv jem vam.“ A onî perestrašeny, no z velîkov radosťov takoj 

vyšlî z hroba i uťikalî toto rospovistî joho učenîkam. A jak išlî toto 

rospovistî joho učenîkam, speredîv jich Isus i poviv: „Radujte sja!“ A onî 

prîšlî, obňalî joho nohy i poklonîlî sja mu. Tohdy jim Isus poviv: „Ne bijte 

sja. Iďte i dajte znatî mojim bratam, žeby išlî do Galileji. Tam mene 

uvîďať.“ 
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Sedí sa 
Na tomto mieste je možné (nemusí to však byť) krátke zdieľanie sa s prečítaným Božím 
slovom a tajomstvom sviatku. Otec môže otázkami pomôcť napr. takto: O čom hovorí toto 
Evanjelium, toto Božie slovo? Ako sa nás týka? Ako súvisí s naším/mojím životom? Čo mi 
toto Božie slovo hovorí pre môj život? Čo nás v tomto Božom slove zaujalo? Ako súvisí so 
sviatkom? ...     
 

PRÍPADNÉ POŽEHNANIE POKRMOV POKROPENÍM 
Nasleduje požehnanie veľkonočných pokrmov v košíku (alebo už prestretých). Nie je to 
však nutné. Kňaz vo farskom chráme sa modlí všetky modlitby posvätenia veľkonočných 
pokrmov s úmyslom pre celú farnosť.  
Ak sa predsa požehnanie uskutoční, v tom prípade otec pokropí veľkonočné pokrmy 
uložené v košíku alebo už prestreté na stole svätenou vodou vyslovujúc slová požehnania.  
Stojí sa 

Otec: Vo imjá Ótcá i Sýna i Svjatáho Dúcha. Amíň.    
 

ZÁVER 
Rodina: Svitísja, svitísja, nóvyj Jerusalíme, sláva bo Hóspodňa na tebí 
vozsijá, likúj nýňi i veselísja, Sióne: Tý že čístaja krasújsja Bohoródice, o 
vostániji roždestvá Tvojehó.  
Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym vo 
hrobích * živót darováv. * Hóspodi pomíluj. Hóspodi pomíluj. Hóspodi 
pomíluj. Blahoslovi.    
Otec: Christós voskresýj iz mértvych, smértiju smerť poprávyj i súščim vo 
hrobích živót darovávyj: ístinnyj Boh naš, molítvami Prečístyja Svojejá 
Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich i vsich svjatých, 
pomílujet i spasét nas, jáko Blah i Čelovikoľúbec. (Možno sa pritom prežehnať.) 

Rodina: Amíň.  
Otec: Christos voskrese! 
Rodina: Voistinu voskrese! 
 
Na záver sa možno ešte pomodliť alebo zaspievať:  

Rodina: Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym 
vo 
hrobích * živót darováv. (3x) 
Alebo: niektorú veľkonočnú pieseň z modlitebnej knihy  
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