
INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMAV RODINE

Členovia rodiny pripravia v domácnosti dôstojné, viditeľné a ľahko prístupné
miesto, na ktorom bude trvalo spočívať kniha Svätého písma, a z ktorého sa bude môcť
spoločne alebo aj individuálne dobre čítať.

V dohodnutom čase sa všetci stretnú v blízkosti uvedeného miesta a spoločne
uskutočnia intronizáciu Svätého písma nasledujúcom spôsobom (skratka „HR“ znamená
„hlava rodiny“, skratka „P“ označuje všetkých prítomných):

HR: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
P: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad

dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny ** a spas,
Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca,

odpusť nám naše neprávosti. ** Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď

vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám
naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom * a neuveď nás do pokušenia, ** ale zbav
nás Zlého.

HR: Modlime sa k Pánovi.
P: Pane, zmiluj sa.

HR: Presvätý Bože, Tvorca viditeľného i neviditeľného, Pôvodca človeka, vo svojej
nesmiernej dobrote si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, Božie Slovo, aby stalo
človekom pre našu spásu. Pôsobením presvätého Ducha si urobil svoje slovo prítomným aj
v posvätných knihách Písma. Vrúcne ťa prosíme, uznaj nás za hodných vykonať dnes v našej
rodine jeho intronizáciu. Vzbuď v našich srdciach túžbu po jeho spoznávaní a sprevádzaj nás
svojou pomocou pri jeho čítaní, aby sme mu dobre porozumeli a horlivo kráčali týmto
životom podľa jeho usmernení. Veď ty si náš Učiteľ a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
P: Amen.



Nato hlava rodiny vezme do rúk knihu Svätého písma, pozdvihne ju nad svoju hlavu
a povie: Premúdrosť, stojme úctivo!

Všetci prítomní urobia malú poklonu a odpovedia: Poďte, pokloňme sa padnime pred
Kristom!

Následne hlava rodiny položí knihu Svätého písma na stanovené miesto a prečíta
z neho časť, ktorú si vopred vybral, napríklad 2 Tim 3,10 – 4,5:

Čítanie z Lisu svätého apoštola Pavla Timotejovi.
Syn Timotej, ty nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku,

trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké
prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť
nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť
k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil
a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma,
ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je
Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu
v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho
príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj
a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé
učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch
od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo
evanjelistu, plň svoju službu.

Hlava rodiny, ak chce, môže povedať prítomným zopár viet o prečítanom úryvku
alebo ohľadom samotného obradu intronizácie.

P: Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho
Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez
porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov.Amen. * Pane,
zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
HR: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich
prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás,
hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen.


