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ÚVOD 

Všeobecný úvod Benedikcionála v bode 39 hovorí, že na zá-
klade konštitúcie o posvätnej liturgii konferenciám biskupov pri-
náleží zostaviť partikulárny rituál, ktorý má zodpovedať titulu 
De benedictionibus, ale prispôsobený potrebám jednotlivých kra-
jín. Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska zozbie-
rala schválené požehnania z jednotlivých direktórií, tak ako vy-
chádzali počas jednotlivých rokov na Slovensku, a pripravila do-
datok k slovenskému prekladu časti Rímskeho rituála De bene-
dictionibus, ktorú v latinskej reči zverejnila 31. mája 1984 Kon-
gregácia pre Boží kult. Schválený slovenský preklad Benedikcio-
nála vyšiel v roku 2007 a stal sa záväzným od 1. januára 2008. 

Keďže každý národ má svoje osobitosti, aj Slovensko potre-
buje vydanie vlastných požehnaní, ktoré sa nenachádzajú 
v latinskom texte. Počas dvadsiatich rokov vychádzali jednotlivé 
požehnania v direktóriách, aby duchovní pastieri mohli v slo-
venskom jazyku vyslúžiť jednotlivé požehnania. Súčasné direk-
tóriá sa odvolávajú na jednotlivé vydania z minulosti, čo je ob-
ťažné pre mladších duchovných, keďže v mnohých farnostiach 
nie sú archivované. Liturgická komisia KBS v snahe pomôcť kňa-
zom zozbierala tieto už schválené požehnania a vydáva sloven-
ské propriá požehnaní. Týmto vydaním sa odstráni používanie 
súkromných iniciatív pri rôznych druhoch požehnaní. 

Nech nové vydanie slovenských próprií požehnaní umožní 
našim veriacim posvätenie každej udalosti života Božou milos-
ťou, ktorá vyviera z veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti 
a zmŕtvychvstania Krista. Veď z neho čerpajú účinnosť všetky 
sviatosti a sväteniny (Sacrosanctum concilium, 61). 

Mons. Stanislav Stolárik 
predseda Liturgickej komisie 
Konferencie biskupov Slovenska 
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

K.: Pán s vami. 
Ľ.: I s duchom tvojím. 
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn 

i Duch Svätý. 
Ľ.: Amen. 
K.: Iďte v mene Božom. 
Ľ.: Bohu vďaka. 

199. Obrad sa môže ukončiť vhodnou piesňou. 



XV. POŽEHNANIE VODY, SOLI, KRIEDY 
A TYMIANU NA ZJAVENIE PÁNA 

200. Tento obrad sa koná v omši na slávnosť Zjavenia Pána, 
v deň slávnosti alebo na vigíliu. Kňaz požehná vodu (prípadne aj 
soľ), kriedu a tymian (ak ich používa pri požehnávaní domov 
v tomto období) v úvode omše, potom pokropí ľud. 

201. Ak sa toto požehnanie z pastoračných dôvodov koná 
mimo eucharistického slávenia, číta sa aj evanjelium a prosby, na 
záver sa udelí požehnanie. Použije sa liturgické rúcho bielej far-
by, kňaz môže použiť aj pluviál. 

ÚVOD 

202. Obrad sa začne vhodnou piesňou, po ktorej kňaz povie: 

K.: V mene Otca i ® Syna i Ducha Svätého. 
Ľ.: Amen. 
K.: Milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Je-

žiša Krista, ktorý dnes zjavil svoju slávu, nech je 
s vami všetkými. 

Ľ.: I s duchom tvojím. 

203. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne: 

K. Bratia a sestry, prežívame Vianočné obdobie, po-
čas ktorého si pripomíname narodenie nášho Pá-
na Ježiša Krista. 
Dnes oslavujeme zjavenie jeho božstva, pripo-
míname si príchod mudrcov z východu, Ježišov 
krst a pamiatku svadby v Káne Galilejskej, kde 
Ježiš urobil svoj prvý zázrak. 
Dnes sa Cirkev zasnúbila s nebeským ženíchom, 
lebo Kristus, ktorý bol pokrstený, očistil vody 
Jordána. 



1 1 0 POŽEHNANIE VODY NA ZIAVENIE PÁNA 

Dnes sa mudrci ponáhľajú pokloniť sa Kráľovi 
a odovzdať mu svoje dary a hostia majú radosť 
z vody premenenej na víno. 
Aj my sme sa zišli, aby sme sa poklonili novona-
rodenému Kráľovi, a preto, podľa zvyku v našich 
krajoch, dnes požehnáme vodu, soľ, kriedu a ty-
mian, ktoré použijeme pri požehnaní našich prí-
bytkov. 

204. Ak sa obrad požehnania koná mimo eucharistického slá-
venia, číta sa aj nasledujúce evanjelium: 

ČÍTANIE EVANJELIA 

Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: 
zlato, kadidlo a myrhu 

S< Čítanie zo svätého Evanjelia 
podľa Matúša 2,1 - 2. 9b - 11 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Bet-
leheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od 
východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený ži-
dovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe 
a prišli sme sa mu pokloniť." 

A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred 
nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 
Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli 
do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, pad-
li na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pok-
ladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

Počuli sme slovo Pánovo. 
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205. Po úvode, prípadne v obrade mimo omše po evanjeliu, 
nasleduje modlitba požehnania. Tá sa začne úvodnými zvola-
niami a pokračuje samotnými modlitbami, ktoré kňaz prednesie 
s rozopnutými rukami. 

M O D L I T B A P O Ž E H N A N I A 

K.: Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, že si dneš-
ného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna 
všetkým národom. 

Ľ.: Velebíme ťa, Bože. 
K.: Velebíme ťa, Bože, že si nám Ježiša pri jeho krste 

v Jordáne zjavil ako svojho milovaného Syna. 
Ľ.: Velebíme ťa, Bože. 
K.: Velebíme ťa, Bože, že tvoj Syn na svadbe v Káne 

premenil vodu na víno, a tak zjavil svoju moc. 
Ľ.: Velebíme ťa, Bože. 

POŽEHNANIE VODY 

K. Modlime sa. 
Všemohúci Bože, 
ty si stvoril vodu ako prvok života. 
Tvoj Syn sa pre naše hriechy 
dal pokrstiť vo vlnách Jordána, a tak posvätil vodu. 
Aj nás si urobil svojimi deťmi vo vode krstu. 
Požehnaj © túto vodu silou Ducha Svätého, 
aby nás posilnila, 
obnovila v nás milosť svätého krstu 
a chránila nás pred každým zlom tela i duše. 
Daj, nech sa stane všetkým, 
ktorí si ňou kropia príbytok, 
znakom tvojej moci a blízkosti. 
Skrze Krista nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 



1 1 2 POŽEHNANIE VODY NA ZIAVENIE PÁNA 

POŽEHNANIE SOLI 

K.: Všemohúci Bože, prosíme ťa: 
požehnaj © túto soľ. 
Svojmu prorokovi Elizejovi 
si ju kázal nasypať do prameňa, 
aby vode vrátila blahodarnú silu. 
Aj my sypeme soľ do vody a prosíme ťa, 
aby nás pokropenie touto vodou 
oslobodilo od nepriateľských útokov 
a pomohlo nám žiť 
pod stálou ochranou Ducha Svätého. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 

206. Kňaz mlčky sype soľ do vody. 

POŽEHNANIE KRIEDY 

K.: Modlime sa. 
Dobrotivý Bože, požehnaj © túto kriedu, 
ktorou urobíme znak kríža 
nad vchodom do našich domov (príbytkov); 
daj, nech nezabudneme, 
že celý náš život patrí tomu, 
ktorý nás na tomto znaku vykúpil. 
O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 

POŽEHNANIE TYMIANU 

K.: Modlime sa. 
Pane, náš Bože, 
požehnaj © toto kadidlo, ktoré zapaľujeme 
pri spomienke na dary mudrcov od východu; 
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urob ho znakom svojho požehnania, 
ktoré preniká naše príbytky, 
a z našich domovov utvor miesta 
bratskej lásky a pokoja. 
Skrze Krista nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 

207. Kňaz pokropí kriedu a tymian požehnanou vodou. 
208. Potom vezme kropáč, pokropí seba, posluhujúcich 

a ľud, pričom môže prejsť kostolom. Zatiaľ sa môže spievať Yzo-
pom ma pokrop, Pane (JKS: 484a). Pokropenie ľudu sa nekoná, ak je 
obrad mimo omše. 

209. Kňaz sa vráti k sedadlu, a keď sa spev skončí, obrátený 
k ľudu hovorí so zopätými rukami: 

K.: Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov 
a nech nás touto eucharistickou obetou posvätí, 
aby sme sa mohli s ním zúčastniť 
na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. 

Ľ.: Amen. 

210. Hneď nasleduje oslavná pieseň Sláva Bohu na výsostiach. 

211. Táto spoločná modlitba veriacich sa použije, ak je obrad 
mimo omše. Inak v omši spoločná modlitba veriacich zo slávnosti 
Zjavenia Pána. 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH 

K. Milovaní bratia a sestry, poprosme Božieho Syna, 
ktorému sa prišli pokloniť anjeli, pastieri i mudrci 
z východu, aby on, ako večný Kráľ a Pán vládol 
nad celým naším životom, a volajme: 

Pane, vyslyš nás. 
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1. Pane Ježišu, cez teba prúdi prameň živej vody; po-
máhaj nám vrúcne ďakovať za dar života a prosiť 
za silu pri zdolávaní všetkých prekážok. 

2 Pane Ježišu, ty každého z nás poznáš a miluješ; 
príď do sŕdc rodín, ktorých domy budú označené 
kriedou na pamiatku sviatku tvojho zjavenia, 
a zostávaj s nami ako verný priateľ. 

3. Pane Ježišu, ty s otvorenou náručou prijímaš naše 
modlitby, ktoré stúpajú k tebe ako dym kadidla; pri-
jmi k sebe všetkých, čo prosia o tvoje zmilovanie. 

4. Pane Ježišu, ty si nám priniesol naplnenie zákona; 
stoj pri nás v úsilí stať sa soľou zeme a svetlom 
sveta. 

K.: Božský Spasiteľ, 
k tebe voláme a úprimne ťa prosíme: 
prijmi naše prosby a prebývaj v nás, 
aby sme sa ti každým dňom mohli klaňať 
a tešiť sa na večné stretnutie s tebou. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Ľ.: Amen. 

212. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním. 

Z Á V E R E Č N É P O Ž E H N A N I E 

K.: Pán s vami. 
Ľ.: I s duchom tvojím. 
K.; Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn & 

i Duch Svätý. 
Ľ.: Amen. 
K.; Iďte v mene Božom. 
Ľ.: Bohu vďaka. 

213. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň. 



XVI. POŽEHNANIE VODY 
MIMO SLÁVENIA OMŠE 

214. Podľa dávneho zvyku spomedzi znakov, ktoré Cirkvi 
slúžia na požehnanie veriacich, sa často používa voda. Požeh-
naná voda totiž pripomína veriacim Krista, ktorý je pre nás vr-
cholom Božieho požehnania. On sám sa nazval živou vodou 
a ustanovil pre nás krst na znak spásonosného požehnania. 

215. Požehnanie vody a kropenie vodou sa riadne koná 
v nedeľu podľa obradu, ktorý je opísaný v Rímskom misáli. Pou-
žíva sa namiesto úkonu kajúcnosti. 

216. Keď sa však požehnanie vody koná mimo slávenia om-
še, kňaz alebo diakon použije obrad, ktorý sa predkladá, pričom 
pri zachovaní štruktúry a hlavných prvkov obradu prispôsobí 
slávenie okolnostiam. 

ÚVODNÉ OBRADY 

217. Obrad sa môže začať spievaním vhodnej piesne. Potom 
kňaz povie: 

K.: V mene Otca i Syna S i Ducha Svätého. 
Ľ.: Amen. 
K.: Boh, ktorý nás v Kristovi znovuzrodil z vody 

a z Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. 
Ľ: I s duchom tvojím. 

218. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne: 

K. Požehnaním vody si pripomíname Krista, živú 
vodu, a sviatosť krstu, v ktorom sme sa znovu-
zrodili z vody a z Ducha Svätého. Vždy, keď sme 
kropení touto vodou alebo keď ju používame so 
znakom kríža pri vstupe do chrámu alebo keď 
sme v našich domoch, vzdávajme Bohu vďaky za 
jeho nevýslovný dar a vzývajme jeho pomoc, aby 
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sme životom potvrdzovali sviatosť, ktorú sme 
s vierou prijali. 

219. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na-
sledovný text, alebo vyberie iný vhodný. 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA 

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, 
nech príde ku mne a nech pije 

© Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 7, 37 - 39 

V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvo-
lal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde 
ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra 
potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, kto-
rého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte ne-
bolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. 

Počuli sme slovo Pánovo. 

220. Po čítaní môže nasledovať krátky príhovor. Po ňom jed-
na z modlitieb požehnania. Tú kňaz prednesie s rozopnutými ru-
kami. 

MODLITBA POŽEHNANIA 

A 
K. Modlime sa. 

Velebíme ťa, Pane, všemohúci Bože, 
že si nás v Kristovej živej vode našej spásy 
milostivo požehnal a vnútorne obnovil. 
Požehnaj túto vodu a daj, 
nech nás pokropenie touto vodou 
alebo jej nábožné používanie ochraňuje, 



117 POŽEHNANIE VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE 

aby sme obnovení mladosťou ducha 
silou Ducha Svätého 
kráčali stále v novosti života. 
Skrze Krista, nášho Pána, 

Ľ.: Amen 

B 
K.: Pane, svätý Otče, zhliadni na nás, 

vykúpených tvojím Synom a v krste 
znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého; 
prosíme ťa, 
požehnaj © túto vodu a daj, 
aby sme sa pokropení touto vodou 
obnovovali na tele i na duši 
a čisto a verne ti slúžili. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 

221. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba 
veriacich. 

S P O L O Č N Á M O D L I T B A V E R I A C I C H 

K. Drahí bratia a sestry, s vďačným srdcom prednes-
me svoje prosby, aby Boh vo svojej nekonečnej 
milosti zhliadol na nás svojou láskou. 

1 Bože, ty si prameňom živej vody; vlej do nás nádej 
a silu kráčať v otvorenosti srdca a čistote života. 

Prosíme ťa, vyslyš nás. 

2. Otče, v tebe má pôvod všetko stvorenie; nechaj nás 
čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy. 
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3. Bože, tvoja dobrotivosť je nesmierna; zmy z nás 
naše viny a pomôž nám znovuzrodiť sa k novému 
životu. 

4. Otče, vodou si naplnil moria i toky riek; urob aj 
z nás pramene dobra a prúdy pomoci svojim blíž-
nym. 

5. Bože, vodu dávaš všetkým živým tvorom a rastli-
nám, aby rástli a napĺňali zem; dovoľ nám po 
skončení nášho pozemského života zavŕšiť svoj 
rast a naplnenie pred tvojou tvárou v nebeskom 
kráľovstve. 

K.: Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby, 
ktorými voláme k tebe 
smädní po vode tvojej dobroty, 
aby sme ovlažení tvojou radosťou 
a očistení od hriechov 
mohli neprestajne šíriť tvoje slovo 
a chváliť tvoje meno naveky. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 

222. Potom kňaz pokropí prítomných požehnanou vodou 
a ak je to vhodné, povie: 

K.: Nech nám táto voda pripomenie náš krst 
i Ježiša Krista, 
ktorý nás vykúpil svojím 
krížom a zmŕtvychvstaním. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľ.: Amen. 

223. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním. 
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Z Á V E R E Č N É P O Ž E H N A N I E 

K.: Pán s vami. 
Ľ.: I s duchom tvojím. 
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn 

i Duch Svätý. 
Ľ.: Amen. 
K.: Iďte v mene Božom. 
Ľ.: Bohu vďaka. 

224. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň. 


