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V roku 1995 Prvé predsedníctvo a kvórum dvanástich apo‰tolov vydalo pre-
hlásenie: „Rodina: Prehlásenie svetu.“ Toto prehlásenie deklaruje pravdivosÈ
náuk a zvykov, ktoré proroci opakovane vyhlasovali poãas celej histórie Cirkvi.
Obsahuje zásady, ktoré sú Ïivotne dôleÏité pre ‰Èastie a zdravie kaÏdej rodiny.
âlenovia rodiny majú ‰tudovaÈ toto prehlásenie a ÏiÈ podºa jeho ponauãení.

„Rodina: Prehlásenie svetu.“

„My, Prvé predsedníctvo a Kvórum
dvanástich apo‰tolov Cirkvi JeÏi‰a
Krista Svät˘ch neskor‰ích dní,
slávnostne prehlasujeme, Ïe
manÏelstvo medzi muÏom a Ïenou
je ustanovené Bohom a Ïe rodina je
stredobodom Stvoriteºovho plánu
pre veãné urãenie Jeho detí.

V‰etky ºudské bytosti—muÏi i Ïeny—
sú stvorené podºa obrazu BoÏieho.
KaÏd˘ je milovan˘m duchovn˘m
synom alebo dcérou nebesk˘ch
rodiãov a tieÏ rovnako, kaÏd˘ má
boÏské vlastnosti a urãenie. Pohlavie
je základnou charakteristikou
jednotlivca, jeho predpozemskej,
pozemskej a veãnej totoÏnosti
a zámeru.

V predpozemskej rí‰i duchovní syno-
via a dcéry poznali a uctievali Boha
ako svojho Veãného Otca a prijali Jeho
plán, pomocou ktorého môÏu Jeho
deti obdrÏaÈ hmotné telo a získaÈ
pozemské skúsenosti, aby postúpili
bliÏ‰ie k dokonalosti a nakoniec
naplnili svoje boÏské urãenie ako
dediãia veãného Ïivota. BoÏsk˘ plán
‰Èastia umoÏÀuje, aby rodinné vzÈahy
pokraãovali veãne, i za hrob. Posvätné
obrady a zmluvy dosiahnuteºné vo
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svät˘ch chrámoch, umoÏÀujú
jednotlivcom aby sa vrátili do BoÏej
prítomnosti a rodinám umoÏÀujú,
aby boli zjednotené na veãnosÈ.

Prvé prikázanie, ktoré Boh dal
Adamovi a Eve sa t˘kalo ich moÏnosti
byÈ rodiãmi ako manÏel a manÏelka.
Prehlasujeme, Ïe prikázanie, ktoré Boh
dal Svojim deÈom, aby sa rozmnoÏo-
vali a naplnili zem, je stále v platnosti.
ëalej prehlasujeme, Ïe Boh prikázal,
aby posvätné sily plodenia boli pouÏí-
vané len medzi muÏom a Ïenou, ktorí
sú zákonne zosobá‰ení ako manÏel
a manÏelka.

Prehlasujeme, Ïe spôsob, ktor˘m je
tvoren˘ smrteºn˘ Ïivot je boÏsky
urãen˘. Potvrdzujeme posvätnosÈ
Ïivota a jeho dôleÏitosÈ vo veãnom
BoÏom pláne.

ManÏel i manÏelka majú posvätnú
zodpovednosÈ milovaÈ a staraÈ
sa jeden o druhého a o svoje deti.
„Dediãstvom od Hospodina sú syno-
via“ (Îalmy 127:3). Rodiãia majú
posvätnú povinnosÈ vychovávaÈ svoje
deti v láske a spravodlivosti, staraÈ sa
o ich telesné a duchovné potreby, uãiÈ
ich vzájomne sa milovaÈ a navzájom
si slúÏiÈ, dodrÏiavaÈ BoÏie prikázania
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a byÈ obãanmi dodrÏujúcimi zákony,
nech Ïijú kdekoºvek. ManÏelia i
manÏelky—matky a otcovia—sa
budú zodpovedaÈ pred Bohom
za nesplnenie t˘chto povinností.

Rodina je ustanovená Bohom.
ManÏelstvo medzi muÏom a Ïenou
je základom Jeho veãného plánu.
Deti majú právo na to, aby sa narodili
v manÏelskom zväzku a boli vycho-
vávané otcom a matkou, ktorí ctia
manÏelské sºuby s bezv˘hradnou
vernosÈou. ·Èastie v rodinnom Ïivote
je najpravdepodobnej‰ie moÏné
dosiahnuÈ vtedy, keì je zaloÏené na
uãeniach Pána JeÏi‰a Krista. Úspe‰né
manÏelstvá a rodiny sú zaloÏené
a udrÏiavané na zásadách viery,
modlitby, pokánia, odpustenia, úcty,
lásky, súcitu, práce a prospe‰n˘ch
oddychov˘ch ãinností. Podºa
boÏského vzoru, otcovia predsedajú
svojim rodinám v láske a spravod-
livosti a sú zodpovední za to, Ïe sa
postarajú o Ïivotné potreby a ochranu
svojich rodín. Matky sú predov‰etk˘m

zodpovedné za v˘chovu svojich detí.
V t˘chto posvätn˘ch zodpovedno-
stiach sú otcovia a matky povinní
pomáhaÈ si jeden druhému ako
rovnocenní partneri. Postihnutie, smrÈ
alebo iné okolnosti si môÏu vyÏiadaÈ
individuálne úpravy. Keì je to
potrebné, majú pomoc poskytnúÈ
ìal‰í príbuzní.

Varujeme jednotlivcov, ktorí poru‰ujú
zákony morálnej ãistoty, ktorí zneuÏí-
vajú partnera alebo svojich potomkov
alebo t˘ch, ktorí si neplnia rodinné
povinnosti, Ïe sa jedného dÀa budú
zodpovedaÈ pred Bohom. ëalej
varujeme, Ïe rozpad rodiny
privedie na jednotlivcov, obce a
národy pohromy predpovedané
dávnymi i súãasn˘mi prorokmi.

Vyz˘vame zodpovedn˘ch obãanov
a vládnych úradníkov, nech sú
kdekoºvek, aby podporovali tie kroky,
ktoré sú urãené na udrÏanie a posilne-
nie rodiny ako základnej jednotky
spoloãnosti“ (35602 176 Slovak).





Organizácia
Rodina je v Cirkvi JeÏi‰a Krista
Svät˘ch neskor‰ích dní posvätnou
a najv˘znamnej‰ou ãasnou a veãnou
spoloãenskou jednotkou. Boh zaloÏil
rodiny, aby priniesol Svojim deÈom
‰Èastie, umoÏnil im uãiÈ sa správnym

Organizácia a úãel rodiny
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zásadám v milujúcej atmosfére
a pripravil ich na veãn˘ Ïivot.

Domov je najlep‰ím miestom na
uãenie, osvojovanie si a uplatÀovanie
zásad evanjelia. Je to miesto, kde sa
jednotlivci uãia poskytovaÈ jedlo,
o‰atenie, prístre‰ie a iné potrebné
veci, ktoré potrebujú. Otec a matka
majú ako rovnocenní partneri pomá-
haÈ kaÏdému ãlenovi rodiny:

• HºadaÈ pravdu a rozvíjaÈ vieru
v Boha.

• KajaÈ sa z hriechov, byÈ pokrsten˘
na odpustenie hriechov, staÈ sa
ãlenom Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch
neskor‰ích dní a obdrÏaÈ Ducha
Svätého.
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• PoslúchaÈ BoÏie prikázania, usilovne
‰tudovaÈ Písma, denne sa samo-
statne modliÈ a slúÏiÈ ostatn˘m.

• DeliÈ sa o evanjelium s ostatn˘mi.

• ByÈ obdarovan˘ a zosobá‰en˘
v chráme s hodn˘m partnerom na
veãnosÈ, vytvoriÈ ‰Èastn˘ domov
pre rodinu a podporovaÈ rodinu
láskou a obetavosÈou.

• VyhºadávaÈ informácie o zosnul˘ch
predkoch a vykonávaÈ za nich
chrámové obrady.

• PoskytovaÈ v˘Ïivu, ktorú si
vyÏaduje duchovné, spoloãenské,
fyzické a emocionálne zdravie.

Otec vo svojej rodine predsedá a má
zodpovednosÈ uãiÈ deti a poskytnúÈ
rodine v‰etko, ão potrebuje. Hodn˘

a spôsobil˘ otec môÏe byÈ v Cirkvi
drÏiteºom kÀazstva, ktoré je mocou
a právomocou konaÈ v BoÏom mene.
S touto mocou a právomocou sa otec
stáva vedúcim kÀazstva v rodine.
Vedie rodinu tak, aby sa pripravovala
na návrat do prítomnosti ná‰ho
Nebeského Otca. Jeho manÏelka je
jeho najdôleÏitej‰ím spoloãníkom,
partnerom a radcom. ManÏel a
manÏelka sa majú spolu radiÈ o
v‰etkom, ão ovplyvÀuje rodinu
a domov.

Otec sa má postaraÈ o duchovné
potreby svojej rodiny. Má dohliadnuÈ
na to, aby sa jej ãlenovia uãili evanje-
lium JeÏi‰a Krista a urobiÈ v‰etko ão
môÏe, aby ich povzbudil a pomohol
im dodrÏiavaÈ Pánove prikázania.

Otec, ktor˘ je drÏiteºom kÀazstva,
má ãlenom rodiny ÏehnaÈ a staraÈ sa
o ich duchovné potreby. Právomocou
príslu‰ného kÀazstva a s povolením od
svojho vedúceho kÀazstva otec môÏe:

1. PomenovaÈ deti a poÏehnaÈ im.

2. KrstiÈ deti (a ostatn˘ch).

3. PotvrdiÈ deti (a ostatn˘ch) za
ãlenov Cirkvi a udeliÈ im Ducha
Svätého.

4. UdeliÈ kÀazstvo svojim synom
(a ostatn˘m) a vysvätiÈ ich do
úradu v kÀazstve.

5. ÎehnaÈ a rozná‰aÈ Veãeru Pána.

6. ZasvätiÈ hroby.

Bez povolenia svojho vedúceho kÀazstva
môÏe otec, ktor˘ je drÏiteºom Melchis-
edekovho kÀazstva, posvätiÈ olej



a poÏehnaÈ ãlenov rodiny a ostatn˘ch,
keì sú chorí a daÈ im mimoriadne
poÏehnanie vtedy, keì je to potrebné
(pozri stránky 18–25 v tejto príruãke
na získanie in‰trukcií na vykonávanie
obradov a poÏehnaní kÀazstva).

Otec má dohliadaÈ na to, aby bola
jeho rodina aktívne zapojená v t˘chto
troch základn˘ch zodpovednostiach:

1. Osobná a rodinná duchovná a ãasná
pripravenosÈ.

2. Delenie sa o evanjelium.

3. Rodinná história a chrámové obrady
za Ïijúcich a za m⁄tvych.

Matka je rovnocenn˘m partnerom
a radcom svojho manÏela. Pomáha
mu uãiÈ deti BoÏie zákony. Ak v dome
nie je otec, rodine predsedá matka.

Otec a matka musia maÈ spoloãn˘
cieº. Ich cieºom má byÈ príprava
v‰etk˘ch ãlenov rodiny na návrat
k ná‰mu Nebeskému Otcovi. V práci
na tomto cieli majú byÈ jednotní. Pán
zaloÏil Cirkev, aby pomáhal otcom
a matkám vyuãovaÈ svoje rodiny
a staraÈ sa o ne.

Keì sa narodia deti, rodiãia ich majú
milovaÈ, uãiÈ ich pravdy evanjelia a byÈ
pre nich príkladom spravodlivého Ïitia.
Deti sa majú uãiÈ a dodrÏiavaÈ BoÏie
prikázania. Majú si ctiÈ svojich rodiãov
a poslúchaÈ ich.

Sila Cirkvi závisí od rodín a jednot-
livcov, ktorí Ïijú podºa evanjelia JeÏi‰a

Krista. Miera toho, ako sa rodina te‰í
z poÏehnaní evanjelia záleÏí hlavne
od toho, ako dobre otec a matka
rozumejú svojim základn˘m
rodiãovsk˘m povinnostiam a ako ich
vykonávajú. Cirkev nemá v úmysle
daÈ otcom a matkám také zodpoved-
nosti a programy, ktoré ich zaÈaÏia,
znechutia alebo spôsobia zanedbáva-
nie t˘chto najzákladnej‰ích povinností.

Úãel
Nakoºko nás ná‰ Nebesk˘ otec miluje,
chce, aby sme sa boli pov˘‰ení takisto
ako je On. Aby nám pomohol, dal
nám plán, ktor˘ máme nasledovaÈ,
zaloÏen˘ na BoÏích zákonoch pravdy.
Tí, ktorí sa uãia o tomto pláne a verne
ho nasledujú sa raz môÏu staÈ tak˘mi
ako je ná‰ Nebesk˘ Otec a te‰iÈ sa zo
Ïivota, ak˘m Ïije On.

âasÈou tohto plánu bolo aj to, Ïe 
sme opustili nebo a pri‰li na zem. 
Tu získavame fyzické telo, uãíme 
sa prostredníctvom skúseností
a dokazujeme sami sebe, Ïe sme 
hodní opäÈ ÏiÈ v BoÏej prítomnosti.
Dokazujeme si to tak, Ïe sa slobodne
rozhodneme dodrÏiavaÈ Jeho zákony
(pozri Abrahám 3:23-25; 2. Nefi 2:27).

Aby nám ná‰ Nebesk˘ Otec pomohol
pripraviÈ sa na Ïivot s Ním, usporiadal
nás do rodín. Prostredníctvom
posvätn˘ch obradov a zmlúv môÏu
byÈ na‰e rodiny zjednotené na veãnosÈ.
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V˘uãba detí s vºúdnosÈou
a láskou
Pán prikázal rodiãom, aby uãili svoje
deti evanjelium. Povedal:

Ak majú rodiãia deti v Sione alebo
v ktoromkoºvek kole Sionu, ktor˘ je
zorganizovan˘ a neuãia ich porozu-
mieÈ náuke o pokání; viere v Krista,
Syna Ïijúceho Boha; krstu a daru
Ducha Svätého vkladaním rúk, keì
majú osem rokov, hriech bude na ich
hlavách.

Toto bude zákon pre obyvateºov Sionu
alebo ktoréhokoºvek kolu Sionu, ktor˘
je zorganizovan˘.

Ich deti majú byÈ pokrstené na odpus-
tenie hriechov, keì majú osem rokov a
obdrÏaÈ vkladanie rúk.

4

A rodiãia majú taktieÏ deti uãiÈ modliÈ
sa a spravodlivo kráãaÈ pred Pánom
(pozri NaZ 68:25–28).

Rodiãia majú uãiÈ deti s vºúdnosÈou
a láskou, pamätajúc tak na radu
apo‰tola Pavla: „priveìte [svoje deti]
a vychovávajte ich ... podºa Pána“
(Efezsk˘m 6:4).

Rodinné ‰túdium písiem
MôÏeme sa staÈ tak˘mi, ako je ná‰
Nebesk˘ Otec a te‰iÈ sa zo Ïivota, ak˘m
Ïije On, len t˘m, Ïe dodrÏiavame
zákony, na ktor˘ch je toto poÏehnanie
zaloÏené (pozri NaZ 130:20-21). Aby
sme mohli ÏiÈ podºa t˘chto zákonov,
musíme ich najprv poznaÈ, pretoÏe
ãlovek nemôÏe byÈ spasen˘ v nevedo-
mosti (pozri NaZ 131:6).

V˘uãba evanjelia v domove



JeÏi‰ Kristus je ná‰ vodca a zákono-
darca. On pozná zákony, ktoré
musíme dodrÏiavaÈ a cestu, ktorej sa
máme drÏaÈ a vyz˘va kaÏdého z nás,
aby sme Ho nasledovali. Povedal: „Ja
som cesta i pravda i Ïivot. Nik nepri-
chádza k Otcovi, ak len nie skrze mÀa“
(Ján 14:6). Aby sme sa stali tak˘mi,
ak˘m je ná‰ Nebesk˘ Otec a vrátili
sa k Nemu, musíme sa uãiÈ JeÏi‰ove
uãenia a nasledovaÈ ich. Máme písma,
ktoré nám pomôÏu dozvedieÈ sa
o Ïivote, uãení a prikázaniach JeÏi‰a
Krista.

Cirkev uznáva tieto ‰tyri knihy ako
písma - Bibliu, Knihu Mormonovu,
Náuku a zmluvy a Drahocennú perlu.
ObjasÀujú zákony evanjelia a merítka,
ktor˘mi môÏeme meraÈ v‰etky
my‰lienky, skutky a uãenia. Pomáhajú
nám uãiÈ sa o Ïivote a uãeniach JeÏi‰a
Krista a poskytujú nám príklady ºudí,
ktorí mali vieru v Boha a dodrÏiavali
Jeho prikázania.

JeÏi‰ nás uãil, aby sme bádali
v písmach a ‰tudovali ich (pozri
Ján 5:39; 3. Nefi 23:1; NaZ 88:118).

Rodiny majú spolu pravidelne
‰tudovaÈ písma, aby sa uãili
a nasledovali uãenia Pána. Rodiãia
majú zhromaÏdiÈ svoje rodiny kaÏd˘
deÀ v rovnakom ãase na to, aby ãítali
písma a rozprávali sa o nich. KaÏd˘
ãlen rodiny, ktor˘ vie ãítaÈ, má maÈ
príleÏitosÈ ãítaÈ z písiem.

âlen rodiny sa môÏe pred t˘m,
ako zaãne ãítaÈ písma, pomodliÈ
a poÏiadaÈ Nebeského Otca, aby

poÏehnal kaÏdého tak, aby rozumel
tomu, ão ãíta a získal o tom svedectvo.
Potom, ako rodiny skonãili s ãítaním
písiem, môÏu maÈ, ak si to Ïelajú,
rodinnú modlitbu.

Ak rodiny ãítajú písma a prem˘‰ºajú
o nich, budú sa chcieÈ staÈ viac podob-
n˘mi Spasiteºovi a nájdu väã‰ie ‰Èastie
a pokoj vo svojich Ïivotoch.

Osobné a rodinné modlitby
KaÏd˘ z nás sa musí nauãiÈ rozprávaÈ
sa s Nebesk˘m Otcom prostred-
níctvom modlitby. On nás miluje
a chce, aby sme sa s Ním rozprávali.
Chce, aby sme Mu ìakovali za na‰e
poÏehnania a aby sme Ho Ïiadali
o pomoc a vedenie. PomôÏe nám,
keì Ho o to poÏiadame. Väã‰inou
sa modlíme tak, Ïe máme sklonené
hlavy a zatvorené oãi, zatiaº ão
kºaãíme, sedíme alebo stojíme.

Keì sa modlíme, musíme pamätaÈ
na tieto ‰tyri základné zásady:

1. Na‰e modlitby zaãíname: „Ná‰
Otec na Nebesiach ...“

2. Poìakujeme ná‰mu Otcovi na
Nebesiach za veci, ktoré nám dáva:
„ëakujeme Ti ...“

5
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3. PoÏiadame Ho o pomoc, ktorú
potrebujeme: „Prosíme Ëa ...“

4. Ukonãíme na‰u modlitbu v mene
ná‰ho Spasiteºa: „V mene JeÏi‰a
Krista, amen.“

Na‰e modlitby nemusia vÏdy obsa-
hovaÈ tieto ‰tyri kroky, ale to, Ïe ich
máme na pamäti, nám pomáha nauãiÈ
sa modliÈ. Máme vÏdy zaãaÈ a skonãiÈ
prv˘m a posledn˘m krokom, ale to ão
hovoríme uprostred bude závisieÈ na
tom, ão sa nám zdá dôleÏité. Niekedy
budeme chcieÈ väã‰inu na‰ej modlitby
venovaÈ ìakovaniu ná‰mu Nebeskému
Otcovi, inokedy zase prosbe o pomoc.

Osobné modlitby
KaÏd˘ sa má sám modliÈ aspoÀ
jedenkrát ráno a jedenkrát veãer.
Rodiãia majú nauãiÈ svoje deti
modliÈ sa samostatne hneì ako zaãnú
rozprávaÈ. Rodiãia môÏu uãiÈ deti ako
sa majú modliÈ tak, Ïe s nimi kºaãia
a nechávajú ich opakovaÈ jednu
vetu po druhej. âoskoro budú deti
schopné modliÈ sa samostatne.

Rodinné modlitby

KaÏdá rodina má maÈ denne rodinnú
modlitbu. Celá rodina spolu pokºa-
kne, hlava rodiny sa pomodlí alebo
poÏiada jedného ãlena rodiny, aby sa
pomodlil. KaÏd˘ má maÈ pravidelnú
príleÏitosÈ na modlitbu. Mal˘m deÈom
môÏu s modlitbou pomôcÈ rodiãia.
âas na rodinnú modlitbu je v˘bornou
príleÏitosÈou na to, aby sa deti nauãili
ako sa majú modliÈ a na uãenie tak˘ch
zásad ako je viera v Boha, pokora
a láska.

Modlitby pri mimoriadnych
príleÏitostiach
Rodiãia majú nauãiÈ svoje deti, Ïe Boh
je vÏdy pripraven˘ vypoãuÈ si ich
modlitby. Okrem svojich pravideln˘ch
osobn˘ch a rodinn˘ch modlitieb, sa
môÏu modliÈ kedykoºvek, keì potre-
bujú zvlá‰tnu pomoc alebo chcú
vyjadriÈ vìaku.



PoÏehnanie jedla
Rodiãia majú dohliadnuÈ na to, aby sa
ãlenovia rodiny nauãili ìakovaÈ Bohu
za jedlo a poprosiÈ Ho, aby im ho
poÏehnal predt˘m ako zaãnú jesÈ.
KaÏd˘, vrátane detí, sa má vystriedaÈ
pri modlitbe o poÏehnanie. Pomod-
lenie sa o poÏehnanie jedla pomáha
rodiãom a deÈom nauãiÈ sa byÈ vìaãní
ná‰mu Nebeskému Otcovi.

Rodinn˘ domáci veãer
Rodinn˘ domáci veãer je pre v‰etk˘ch,
vrátane ãerstv˘ch mladomanÏelov,
rodín s deÈmi, osamel˘ch rodiãov
s deÈmi, rodiãov, ktorí nemajú deti
doma, slobodn˘ch dospel˘ch v skupi-
nách schádzajúcich sa na rodinn˘
domáci veãer a t˘ch, ktorí Ïijú sami
alebo so spolub˘vajúcimi. V‰etci
budú, bez ohºadu na okolnosti,
poÏehnaní, ak budú konaÈ rodinné
domáce veãery. Cirkev necháva kaÏd˘
pondelÀaj‰í veãer osloboden˘ od
in˘ch aktivít, aby mohli maÈ rodiny
spolu rodinn˘ domáci veãer.

Prvé predsedníctvo vyhlásilo:
„Sºubujeme vám veºké poÏehnania, ak
budete nasledovaÈ Pánovu radu
a budete pravidelne konaÈ rodinné

domáce veãery. Neustále sa modlíme
za to, aby rodiãia v Cirkvi prijali svoju
zodpovednosÈ uãiÈ a objasÀovaÈ
svojim deÈom zásady evanjelia. Nech
vás Boh Ïehná, aby ste boli usilovní
v tejto va‰ej najdôleÏitej‰ej zodpoved-
nosti“ („Posolstvo Prvého predsed-
níctva“, Family Home Evening Resource
Book [1983], iv).

Otec predsedá ako patriarcha svojej
rodine poãas rodinného domáceho
veãera. Pri jeho absencii predsedá
matka. Rodiãia vedú domáci veãer
alebo urãia ãlena rodiny, aby ho
viedol. Vyuãujú lekciu alebo poveria
v˘uãbou svoje deti, ktoré majú dosÈ
rokov na to, aby mohli uãiÈ. KaÏd˘,
kto má dosÈ rokov má maÈ príleÏitosÈ,
aby sa zapojil. Mlad‰ie deti môÏu
pomôcÈ tak˘mi spôsobmi ako
je vedenie hudby, citovanie z písiem,
odpovedanie na otázky, drÏanie
obrázkov, rozná‰anie obãerstvenia
a modlitba.

Nasleduje moÏná osnova rodinného
domáceho veãera:

• Úvodná pieseÀ (celá rodina)

• Úvodná modlitba (ãlen rodiny)

7
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• âítanie písiem alebo básní (ãlen
rodiny)

• Lekcia (otec, matka alebo star‰ie
dieÈa)

• Aktivita (vedie ju ãlen rodiny tak,
aby sa zapojili v‰etci ãlenovia
rodiny)

• Závereãná pieseÀ (celá rodina)

• Závereãná modlitba (ãlen rodiny)

• Obãerstvenie

Rodina môÏe konaÈ rodinn˘ veãer
mnoh˘mi in˘mi spôsobmi. Akákoºvek
ãinnosÈ, ktorá zbliÏuje rodinu, posil-
Àuje ich vzájomnú lásku, pribliÏuje
ich k Nebeskému Otcovi a povzbud-
zuje k spravodlivému Ïitiu, môÏe
byÈ rodinn˘m domácim veãerom.
Príkladom tak˘chto aktivít je ãítanie
písiem, rozhovory o evanjeliu, delenie
sa o svedectvá, vykonávanie projektov
sluÏby, spoloãn˘ spev, pikniky, hranie
rodinn˘ch hier a turistika. Modlitba
má byÈ súãasÈou v‰etk˘ch rodinn˘ch
domácich veãerov.

Lekcie rodinn˘ch domácich veãerov
môÏu byÈ zaloÏené na písmach;
slovách prorokov neskor‰ích dní,
najmä z príhovorov z generálnych
konferencií; a osobn˘ch skúsenostiach
a svedectvách. Mnohé z lekcií majú
byÈ zamerané na narodenie, Ïivot,
uãenia a zmiernu obeÈ Spasiteºa.
Zásady evanjelia, Základy evanjelia
True to the Faith (Verní vo viere), For
the Strength of Youth (Pre posilnenie
mládeÏe) a cirkevné ãasopisy obsahujú
ãlánky a iné informácie o mnoh˘ch

témach, ktoré by mohli byÈ súãasÈou
lekcie rodinného domáceho veãera.

Nasledujú návrhy diskusn˘ch námetov
pre domáci veãer:

• Plán spásy

• Îivot a uãenia JeÏi‰a

• Pokánie

• Modlitba

• Pôst

• Slovo múdrosti

• Pánove morálne zásady

• V˘znam Veãere Pána

• Desiatok

• VìaãnosÈ

• âestnosÈ

• Úcta k Bohu a re‰pekt k v‰etk˘m
Jeho stvoreniam

• Príprava na krst, vysvätenie do
kÀazstva alebo príprava na
manÏelstvo

• Príprava na vstup do chrámu

• âítanie Písiem

• Svätenie sabatu

• Odpú‰Èanie ostatn˘m

• Získanie svedectva a delenie sa
o neho

• Hlásanie evanjelia ostatn˘m

• Zostavovanie rodinnej histórie

• Pochopenie a prijatie smrti

• Rie‰enie rodinn˘ch problémov



• Vedenie rodinn˘ch financií

• Deºba domácich prác

• Ocenenie a pote‰enie z hudby

Sviatky a zvlá‰tne príleÏitosti
Sviatky a zvlá‰tne príleÏitosti, ako sú
Vianoce, Veºká Noc, v˘roãie znovu-
zriadenia kÀazstva, konferencie,
odchod ãlena rodiny na misiu ãi naro-
denie, krst alebo vysvätenie ãlena
rodiny môÏu byÈ v˘born˘mi príleÏi-
tosÈami na v˘uãbu právd evanjelia.

Desiatok a obete

Pán prikázal svojmu ºudu, aby Ïil
podºa zákona desiatku a bol hodn˘
sºúben˘ch poÏehnaní (pozri Malachiá‰
3:8-11).

Vynikajúcou príleÏitosÈou pre rodiãov
na to, aby uãili zákonu desiatku je to,
keì platia svoje vlastné desiatky. Deti
sú ovplyvnené t˘m, ão vidia, Ïe robia
ich rodiãia. Deti, ktoré dostávajú
vreckové, majú z neho platiÈ desiatok.
KaÏdé dieÈa má maÈ tri rôzne nádobky
na peniaze: jednu na desiatok, jednu

na misiu a jednu na míÀanie. VÏdy,
keì deti dostanú peniaze, majú sa
nauãiÈ daÈ najprv 10 percent do
nádobky na desiatok, potom urãité
mnoÏstvo do nádobky na misiu
a zvy‰ok do nádobky na míÀanie.

Ak deti platia desiatok, rodiãia ich
majú nauãiÈ vypæÀaÈ tlaãivo na plate-
nie desiatku a dávaÈ ho spolu s penia-
zmi do obálky a potom daÈ alebo
poslaÈ túto obálku ãlenovi biskupstva
alebo predsedníctva. Rodiny, ktoré
Ïijú na izolovan˘ch územiach majú
dávaÈ desiatok tomu vedúcemu
kÀazstva, ktor˘ je na to urãen˘.

Rozhovory pri jedle
âas jedla môÏe byÈ dobrou príleÏi-
tosÈou na rozprávanie o evanjeliu.
Malé deti sa radi p˘tajú a odpovedajú
na otázky o evanjeliu. Keì deti
nepoznajú odpovede, môÏe im otec
alebo matka daÈ struãné odpovede
a uãiÈ ich evanjelium. Nie vÏdy poãas
jedla sa musí rozprávaÈ o evanjeliu,
ale takáto diskusia dva aÏ trikrát
t˘Ïdenne môÏe pomôcÈ rodine uãiÈ
sa evanjelium.

Príbehy na dobrú noc
PretoÏe väã‰ina detí miluje príbehy na
dobrú noc, poskytujú príbehy v˘bornú
moÏnosÈ uãiÈ evanjelium rozprávaním
alebo ãítaním príbehov z písiem,
cirkevn˘ch publikácií alebo osobn˘ch
skúseností. Príbehy o ãestnosti, delení
sa a láskavosti uãia dôleÏit˘m
zásadám evanjelia.

9
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Spoloãná práca

Mnoho príleÏitostí na to, ako uãiÈ
evanjelium vzniká vtedy, keì rodiny
spolu pracujú okolo domu. Napr.:
poãas upratovania domu, práce na
dvore alebo v záhrade majú rodiãia
dávaÈ pozor na také príleÏitosti, pri
ktor˘ch môÏu hovoriÈ o evanjeliu.
DieÈa bude ãasto klásÈ otázky. Rodiãia
si vÏdy majú nájsÈ ãas na to, aby im
dali jednoduché odpovede. Poznámky
ako „Si dobr˘ pracovník. Som si ist˘,
Ïe Nebesk˘ Otec je na teba py‰n˘.“
alebo „Pozri aké prekrásne oblaky
vytvoril Nebesk˘ Otec:“ môÏu
daÈ deÈom pocit vìaãnosti ná‰mu
Nebeskému Otcovi a uistiÈ ich, Ïe
je skutoãn˘.

Rodinné rady

Rodiãia môÏu zvolávaÈ ãlenov rodiny
na rodinnú radu. Rodiny môÏu vyuÏiÈ
tieto rady, aby si vyt˘ãili rodinné ciele,
vyrie‰ili rodinné problémy, hovorili
o financiách, plánovali, podporovali
a posilÀovali sa navzájom, vydávali
svedectvá a modlili sa jeden za
druhého. Rada sa môÏe konaÈ
kedykoºvek, keì je to potrebné.
Rodiãia môÏu chcieÈ, aby sa domáca
rada konala kaÏdú nedeºu alebo
spoloãne s domácim veãerom.
Nevyhnutn˘m základom úspe‰n˘ch
rodinn˘ch rád je re‰pekt k názorom
a pocitom ostatn˘ch.

Osobné pohovory

Mnoho rodiãov zisÈuje, Ïe pravidelné,
osobné pohovory s kaÏd˘m dieÈaÈom
im pomáhajú zblíÏiÈ sa s nimi, podpo-
rovaÈ ich a uãiÈ ich evanjelium. Takéto
rozhovory môÏu byÈ formálne alebo
neformálne a môÏu sa konaÈ ãasto.

Rodiã má vyjadriÈ svoju lásku
a dôveru dieÈaÈu a dieÈa má maÈ
moÏnosÈ vyjadriÈ svoje pocity na



akúkoºvek tému, problém alebo
skúsenosÈ. Rodiã má pozorne poãúvaÈ
a braÈ váÏne problémy a dôvernosti.
Rodiã a dieÈa sa môÏu spolu
pomodliÈ. Problémy, ktoré vyvstanú
poãas pohovoru a zah⁄Àajú ostatn˘ch
ãlenov rodiny sa majú rie‰iÈ poãas
nasledujúceho rodinného domáceho
veãera.

Rodinné aktivity
Rodiãia majú plánovaÈ aktivity
tak, aby bola celá rodina ãasto spolu.
Pikniky, táborenie, rodinné projekty,
práce v domácnosti a v záhrade,
plávanie, turistika, vhodné filmy
a iné vhodné druhy zábavy sú jedny
z mnoh˘ch aktivít, z ktor˘ch sa môÏu
rodiny spoloãne te‰iÈ.

Rodina, ktorá sa te‰í spoloãn˘m akti-
vitám bude pociÈovaÈ väã‰iu lásku
a harmóniu. Deti budú ochotnej‰ie
naãúvaÈ rodiãom a nasledovaÈ ich
rady, keì k nim majú blízko. Rodiãia
budú schopní uãiÈ evanjelium
efektívnej‰ie.

11



Poslaním Pánovej Cirkvi je pomôcÈ
v‰etk˘m ºuìom prísÈ ku Kristovi.
Rodiny môÏu pomôcÈ naplniÈ toto
poslanie, ak:

1. Sa starajú o svoje duchovné
a fyzické potreby a pomáhajú
uspokojiÈ potreby ostatn˘ch.

2. Delia sa o evanjelium s ostatn˘mi.

3. Dohliadajú na to, aby ãlenovia
rodiny obdrÏali chrámové obrady
a pomáhajú poskytovaÈ tieto
poÏehnania svojim m⁄tvym
predkom.

Duchovné a fyzické potreby

Duchovné potreby
Predchádzajúci oddiel tejto príruãky,
„V˘uãba evanjelia v domovoch“,

NapæÀanie rodinn˘ch zodpovedností
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obsahuje informácie o tom, ako sa
môÏu rodiny staraÈ o svoje duchovné
potreby.

Fyzické potreby
Rodiny sa majú staÈ sebestaãn˘mi,
aby sa mohli staraÈ o svoje vlastné
fyzické potreby a pomáhaÈ ostatn˘m.
Aby sa stali sebestaãn˘mi, ãlenovia
rodiny musia byÈ ochotní pracovaÈ.
Práca je fyzické, mentálne alebo
duchovné úsilie. Je zdrojom naplne-
nia, ‰Èastia, sebaúcty a prosperity.
Rodiãia sa majú snaÏiÈ staÈ sa
sebestaãn˘mi a takisto tomu majú uãiÈ
svoje deti. SebestaãnosÈ im umoÏní
staraÈ sa o núdznych.

Otcovia sú zodpovední poskytnúÈ
rodine Ïivotné potreby a ochranu.



Matky sú predov‰etk˘m zodpovedné
za v˘chovu svojich detí. Rodiãia
dohliadajú na to, Ïe rodina b˘va
v ãistom dome, má zdravú stravu,
obleãenie, lekársku a zubnú
starostlivosÈ, príleÏitosti na vzdelanie,
rady vo vedení financií a, ak je to
moÏné, je ‰kolená v tom, ako si
vypestovaÈ svoje vlastné potraviny.
Rodiãia majú uãiÈ deti ako pripravovaÈ
jedlo a ako ho uschovaÈ pre neskor‰ie
pouÏitie.

Rodiãia majú byÈ ochotní usilovne pra-
covaÈ, aby sa postarali o tieto fyzické
potreby. Nemajú dovoliÈ, aby ich deti
chodili hladné alebo nahé (pozri
Mosiá‰ 4:14). Rodiãia majú plánovaÈ
a pripravovaÈ sa na to, aby sa dokázali
postaraÈ o potreby rodiny v ãasoch
choroby, katastrôf, nezamestnanosti
alebo in˘ch ÈaÏkostí. Ak má otec
problémy s poskytovaním fyzick˘ch
potrieb rodine, a ak nie sú schopní
pomôcÈ iní ãlenovia rodiny, môÏe
hºadaÈ pomoc prostredníctvom vedú-
cich kÀazstva.

Deti môÏu pomáhaÈ v starostlivosti
o fyzické potreby svojich rodín t˘m,
Ïe pomáhajú svojim rodiãom s prácou,
dobre sa uãia v ‰kole, starajú sa o svoje
obleãenie a in˘ majetok, sú ãistotné,
udrÏujú dom ãist˘ a upratan˘ a udr-
Ïujú si dobré zdravie.

âlenovia rodiny si majú zlep‰ovaÈ
svoju schopnosÈ ãítaÈ, písaÈ a zvládaÈ
základy matematiky a majú vyuÏiÈ
kaÏdú príleÏitosÈ na získanie vzde-
lania a zlep‰enia svojich zruãností.
Majú byÈ poslu‰ní Slovu múdrosti

a zdravo sa stravovaÈ. Tam, kde je to
moÏné, majú rodiny skladovaÈ
základné zásoby, ktoré potrebujú na
podporu Ïivota na jeden rok alebo na
toºko, na koºko je to moÏné. âlenovia
rodiny sa majú vyh˘baÈ nepotrebn˘m
dlhom, ‰etriÈ do budúcnosti, plniÈ
v‰etky svoje záväzky, vyuÏívaÈ
rozumne svoje zdroje a vyh˘baÈ
sa plytvaniu.

Rodiãia majú uãiÈ deti deliÈ sa
s ostatn˘mi. Takmer kaÏd˘ môÏe
nieão daÈ, bez ohºadu na to, ako
málo má. Jeden zo spôsobov ako
pomôcÈ núdznym je pôst a prispie-
vanie pôstnymi obeÈami, ktoré sú
pouÏívané na to, aby zas˘tili hlad-
n˘ch, poskytli prístre‰ie bezdomov-
com, odeli nah˘ch a pomohli trpiacim.
Na‰u lásku Spasiteºovi prejavujeme
t˘m, Ïe pomáhame ostatn˘m. On
povedal: „âokoºvek ste urobili
jednému z t˘chto mojich najmen‰ích
bratov, mne ste urobili“ (Matú‰ 25:40).

Delenie sa o evanjelium

Pán prostredníctvom prorokov
neskor‰ích dní uãí, Ïe kaÏd˘ ãlen
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Cirkvi má zodpovednosÈ deliÈ sa
o evanjelium s ostatn˘mi, pretoÏe je
povinnosÈou kaÏdého, kto bol varo-
van˘, aby varoval svojho blíÏneho
(pozri NaZ 88:81). Alma, prorok
v Knihe Mormonovej vysvetºoval, Ïe
keì sme pokrstení, máme byÈ ochotní
stáÈ ako svedkovia BoÏí vo v‰etk˘ch
ãasoch, vo v‰etk˘ch veciach a na
v‰etk˘ch miestach (pozri Mosiá‰ 18:9).

âlenovia rodiny majú robiÈ v‰etko,
ão môÏu, aby pomáhali svojim
príbuzn˘m, priateºom a blíÏnym
uãiÈ sa o evanjeliu JeÏi‰a Krista
a poÏehnaniach, ktoré priná‰a do ich
Ïivotov. T˘m, Ïe sa delia o evanjelium
si môÏu rodiãia a deti posilniÈ svoje
svedectvo a priniesÈ poÏehnania
evanjelia ostatn˘m. Rodiny môÏu:

• byÈ dobr˘m príkladom poslu‰nosti
v‰etk˘m prikázaniam (pozri Matú‰
5:16).

• byÈ vìaãné za ãlenstvo v Cirkvi
(pozri Rímskym 1:16) a daÈ
ostatn˘m najavo, Ïe sú ãlenmi.

• sp˘taÈ sa známych, ãi by sa chceli
dozvedieÈ viac o Cirkvi.

• poprosiÈ Pána, aby im pomohol
vybraÈ rodinu alebo jednotlivca,
ktor˘ je pripraven˘ vypoãuÈ si
evanjelium.

• nejak˘m spôsobom predstaviÈ
Cirkev rodine alebo jednotlivcovi,
ako napríklad pozvaním na
rodinn˘ domáci veãer alebo na
zhromaÏdenie, poprípade inú
aktivitu alebo t˘m, Ïe im dajú
cirkevné knihy alebo letáky, ãi

im porozprávajú o poÏehnaniach
evanjelia.

• pozvaÈ rodinu alebo jednotlivca
k sebe domov, aby ich mohli uãiÈ
misionári.

Rodiãia majú zodpovednosÈ pripraviÈ
sam˘ch seba a svoje deti na to, aby
slúÏili na misii na pln˘ úväzok. Aby
rodiãia pripravili deti, a obzvlá‰È
synov, na misiu, majú doma uãiÈ
evanjelium, ‰tudovaÈ osobne a spolu
s rodinnou písma, maÈ osobné a
rodinné modlitby a ãasto hovoriÈ
o zodpovednosti a poÏehnaniach
vypl˘vajúcich z delenia sa o evanje-
lium. MôÏu uãiÈ deti, aby si ‰etrili
peniaze na misiu, usilovne pracovali,
boli sebestaãné, milovali ostatn˘ch
a slúÏili im.

Chrámové obrady za Ïijúcich
a za m⁄tvych

V chrámoch obdrÏia hodní ãlenovia
Cirkvi chrámové obrady a vstúpia do
zmluvy s Bohom. TaktieÏ sa zapájajú



Otcovia a matky majú zhromaÏìovaÈ
písomné záznamy dôleÏit˘ch udalostí
zo svojich Ïivotov a zo Ïivotov
svojich detí, vrátane osvedãení
o poÏehnaniach, krstoch, obradoch,
sobá‰och, úmrtiach, dôleÏit˘ch listov,
fotografií, ãlánkov z novín a podobne.
Majú zostavovaÈ svoje osobné histórie
a povzbudzovaÈ k tomu kaÏdého
ãlena rodiny. Majú pomáhaÈ mlad‰ím
deÈom s ich vlastnou osobnou
históriou.

Rodiny majú zhromaÏìovaÈ infor-
mácie o svojich predkoch a zaãleÀovaÈ
ich do rodinnej histórie. Majú zaãaÈ so
zhromaÏìovaním informácií o svojich
posledn˘ch ‰tyroch generáciách.
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do práce na obradoch za svojich
m⁄tvych predkov. Tam kde je to
moÏné, majú otec a matka obdrÏaÈ
chrámové odporuãenie od svojich
cirkevn˘ch vedúcich a ísÈ do chrámu,
aby obdrÏali svoje vlastné chrámové
obrady. Ak nie sú schopní ísÈ do
chrámu, majú ÏiÈ tak, aby boli hodní
chrámového odporuãenia.

Rodiny majú posvätnú zodpovednosÈ
zaistiÈ to, aby boli chrámové obrady
vykonané za ich predkov, ktorí zomreli
bez toho, aby ich obdrÏali. âlenovia
Cirkvi, ktorí obdrÏali obrady sa majú
vracaÈ do chrámu tak ãasto, ako im
to ãas, prostriedky a prístupnosÈ
dovoºuje, aby vykonali obrady za
svojich predkov.

·kolenie vedúcich

Pod vedením kolov˘ch, misijn˘ch
alebo okrskov˘ch vedúcich majú
vedúci kÀazsk˘ch a pomocn˘ch
organizácií uãiÈ rodiãov tak, aby
pochopili a vykonávali tri základné
zodpovednosti v rodine (pozri str.
12–15). Vedúci majú uãiÈ kaÏdého otca
a matku ako viesÈ svoju rodinu. Ak
rodina b˘va na izolovanom území,
majú sa vedúci kolu, misie alebo
okrsku presvedãiÈ, Ïe sa rodiãia uãia
svojim zodpovednostiam a plnia si
ich.



Niektoré rodiny Ïijú na izolovan˘ch
územiach a nemôÏu pravidelne
nav‰tevovaÈ poboãku alebo zbor.
S oprávnením kolového, misijného alebo
okrskového prezidenta majú maÈ takého
rodiny nedeºné bohosluÏby doma.
Na územiach, na ktor˘ch e‰te nie sú
zaloÏené cirkevné jednotky, potrebujú
rodiny oprávnenie od územného
prezidenta.

Otec alebo in˘ drÏiteº kÀazstva môÏe
pripraviÈ a poÏehnaÈ Veãeru Pána, ak
je toho hodn˘, je kÀazom v Áronovom
kÀazstve alebo drÏiteºom Melchise-
dekovho kÀazstva a má povolenie od
svojich cirkevn˘ch vedúcich. Ak˘koºvek
drÏiteº kÀazstva môÏe rozná‰aÈ Veãeru
Pána. In‰trukcie k podávaniu Veãere

Nedeºné bohosluÏby v domovoch
(Pre rodiny na izolovan˘ch územiach)
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Pána sú na stranách 21–23 tejto
príruãky.

Nedeºné bohosluÏby majú byÈ jedno-
duché, konaÈ sa v úcte a dôstojnosti.
MôÏu obsahovaÈ:

1. Úvodnú pieseÀ

2. Úvodnú modlitbu

3. PoÏehnanie a roznesenie Veãere
Pána

4. Jeden alebo viac z nasledujúcich
bodov:

• Jeden alebo dva krátke príhovory
alebo svedectvá

• âítanie z písiem a rodinnú
diskusiu



• Lekciu, ktorú si pripravil ãlen
rodiny

5. Závereãnú pieseÀ

6. Závereãnú modlitbu

Poãas prípravy na nedeºnú boho-
sluÏbu majú rodiãia vyhºadávaÈ
a nasledovaÈ vedenie Ducha Pána.
Príklad sluÏby tohto druhu nám
dávajú ºudia z knihy Mormonovej.
Viedli svoje zhromaÏdenia podºa
pôsobenia Ducha a mocou Ducha
Svätého, a ako ich viedla táto sila,
tak kázali, povzbudzovali, modlili sa,
pokorne prosili alebo spievali (pozri
Moroni 6:9).

Rodina má pouÏívaÈ písma ako
základného sprievodcu, okrem toho
môÏe pouÏiÈ generálne konferencie,
Základy evanjelia, Zásady evanjelia, True
to the Faith (Verní vo viere), For the
Strength of Youth (Pre posilnenie
mládeÏe), misionárske letáky, cirkevné
ãasopisy a iné cirkevné publikácie
a audiovizuálne materiály.

Ak nikto v rodine nie je drÏiteºom
vhodného kÀazstva, môÏe otec alebo
matka zhromaÏdiÈ ãlenov rodiny,
aby spievali piesne, ãítali z písiem,
modlili sa a zblíÏili sa navzájom a tieÏ
s Nebesk˘m Otcom. Vedúci kÀazstva,
ktor˘ je urãen˘ pre rodinu, má pre Àu
pripravovaÈ pravidelné príleÏitosti na
to, aby mohla obdrÏaÈ Veãeru Pána.

Rodiãia sa majú poãas v‰edn˘ch dní
zúãastÀovaÈ aktivít ako je turistika,
pikniky, pozeranie vhodn˘ch filmov,
nav‰tevovanie príbuzn˘ch, ‰port,
hudobné programy a plávanie.

Rodiny majú odvádzaÈ desiatok,
pôstne obete a ostané príspevky im
pridelenému vedúcemu kÀazstva.

Rodiny neposielajú Ïiadne písomné
správy Cirkvi, ale kedykoºvek je to
moÏné, má maÈ otec osobn˘ kÀazsk˘
pohovor s vedúcim kÀazstva, ktor˘
mu je pridelen˘, a to aspoÀ raz za
‰tvrÈrok, poãas ktorého podáva správu
o rodine. Ak je to nevyhnutné, vedúci
môÏu viesÈ pohovor cez telefón.
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Obrady kÀazstva sú posvätné
obrady dané Pánom a sú vykonávané
právomocou kÀazstva. PoÏehnania
kÀazstva sú dávané právomocou
kÀazstva, aby lieãili, ute‰ovali
a povzbudzovali. Bratia, ktorí vyko-
návajú obrady a poÏehnania sa majú
pripravovaÈ t˘m, Ïe Ïijú podºa zásad
evanjelia a snaÏiÈ sa o to, aby boli
vedení Duchom Svät˘m. Majú vykonaÈ
kaÏd˘ obrad a poÏehnanie dôstojn˘m
spôsobom a splniÈ nasledujúce
poÏiadavky. Obrad má byÈ:

1. Vykonan˘ v mene JeÏi‰a Krista.

2. Vykonan˘ právomocou kÀazstva.

3. Vykonan˘ so v‰etk˘mi náleÏi-
tosÈami, ako je napríklad pouÏitie
‰pecifick˘ch slov alebo pouÏitie
posväteného oleja.
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4. Ak je to nutné, povolen˘ urãen˘m
vedúcim kÀazstva, ktor˘ drÏí
príslu‰né kºúãe.

Obrady, ktoré si vyÏadujú povolenie
cirkevného vedúceho sú pomenovanie
a poÏehnanie detí, vykonanie krstu a konfir-
mácie, udelenie kÀazstva a vysvätenie do
kÀazského úradu, poÏehnanie a roznesenie
Veãere Pána a zasvätenie hrobov.

Ak sa na obrade alebo poÏehnaní
podieºa viacero bratov, kaÏd˘ z nich
poloÏí svoju ºavú ruku zºahka na
rameno brata po jeho ºavici. Praktika
poz˘vania veºkého poãtu drÏiteºov
kÀazstva asistovaÈ sa neodporúãa.

Obrady a poÏehnania vysvetlené
v tomto oddiele pomôÏu otcom,
aby slúÏili vo svojich rodinách ako
patriarchovia.

Obrady a poÏehnania kÀazstva 



Pomenovanie
a poÏehnanie detí
KaÏd˘ ãlen Kristovej Cirkvi, ktor˘
má deti, ich má priniesÈ pred Cirkev,
star‰ím, ktorí na ne vkladajú ruky
v mene JeÏi‰a Krista a Ïehnajú im
v Spasiteºovom mene (pozri NaZ
20:70). V súlade s t˘mto zjavením sa
môÏu obradu pomenovania a poÏeh-
nania detí zúãastÀovaÈ iba hodní
muÏi, ktorí sú drÏiteºmi Melchise-
dekovho kÀazstva. Obrad pomeno-
vania a poÏehnania detí si vyÏaduje
povolenie predsedajúcej autority.

Keì sa Ïehná bábätku, muÏi, ktorí sú
drÏiteºmi Melchisedekovho kÀazstva,
sa zhromaÏdia do kruhu a drÏia
bábätko na rukách. Keì sa Ïehná
star‰iemu dieÈaÈu, bratia zºahka
poloÏia svoje ruky na jeho hlavu.
Osoba, ktorá dáva poÏehnanie:

1. Osloví Nebeského Otca.

2. Vyhlási, Ïe poÏehnanie je dané
právomocou Melchisedekovho
kÀazstva.

3. Dá dieÈaÈu meno.

4. Dá kÀazské poÏehnanie podºa toho,
ako ju vedie Duch.

5. Ukonãí v mene JeÏi‰a Krista.

Krst

Pod vedením predsedajúcej autority
môÏe hodn˘ kÀaz alebo muÏ, ktor˘ je
drÏiteºom Melchisedekovho kÀazstva
vykonaÈ krst. Aby tak urobil:

1. Stojí vo vode s osobou, ktorá bude
pokrstená.

2. Pre pohodlie a bezpeãie drÏí ºavou
rukou pravé zápästie krstenej
osoby. Osoba, ktorá je krstená drÏí
ºavou rukou ºavé zápästie toho, kto
vykonáva krst.

3. Zdvihne svoju pravú ruku a ohne
ju v pravom uhle.

4. Osloví osobu cel˘m menom a povie:
„Z poverenia JeÏi‰a Krista, krstím Èa
v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.
Amen.“ (Pozri NaZ 20:73.)

5. Osoba si kvôli pohodliu drÏí
pravou rukou nos. Ten, kto
vykonáva krst poloÏí pravú ruku
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vysoko na chrbát krstenej osoby
a ponorí ju celú do vody, vrátane
obleãenia.

6. PomôÏe osobe vyjsÈ z vody.

Dvaja kÀazi alebo muÏi, ktorí sú
drÏiteºmi Melchisedekovho kÀazstva,
majú byÈ svedkami kaÏdého krstu,
aby sa presvedãili, Ïe je vykonan˘
správne. Krst sa musí opakovaÈ,
ak slová dané v Náuke a zmluvách
neboli povedané presne alebo ak ãasÈ
tela alebo obleãenia osoby nebola
úplne ponorená. Ten, kto je krsten˘
a ten, kto vykonáva obrad, má byÈ
obleãen˘ v bielom obleãení, ktoré
zostáva nepriehºadné, aj keì je
mokré.

Konfirmácia

Obrátení, ktorí majú deväÈ rokov
alebo sú star‰í a osemroãní, ktor˘ch
obidvaja rodiãia sú neãlenovia, sú
konfirmovaní poãas zhromaÏdenia

Veãere Pána (pozri NaZ 20:41). Osem-
roãné deti môÏu byÈ konfirmované
okamÏite po krste, ak je minimálne
jeden rodiã ãlenom Cirkvi a obidvaja
rodiãia súhlasia s krstom a konfir-
máciou. Pod vedením biskupa alebo
predsedu poboãky môÏe vykonaÈ tento
obrad jeden alebo viac drÏiteºov
Melchisedekovho kÀazstva. Zºahka
poloÏia ruky na hlavu osoby. Ten,
ktor˘ vykonáva obrad urobí nasle-
dujúce:

1. Osloví osobu pln˘m menom.

2. Prehlási, Ïe obrad je vykonávan˘
právomocou Melchisedekovho
kÀazstva.

3. Potvrdí osobu za ãlena Cirkvi JeÏi‰a
Krista Svät˘ch neskor‰ích dní.

4. Udelí osobe dar Duch Svätého t˘m,
Ïe povie: „Prijmi Ducha Svätého.“

5. Dá kÀazské poÏehnanie podºa toho,
ako ho vedie Duch.

6. Ukonãí obrad v mene JeÏi‰a Krista.

Udeºovanie kÀazstva
a vysväcovanie do
úradov kÀazstva
Biskup alebo predseda poboãky dohliada na
udeºovanie Áronovho kÀazstva
a vysväcovanie do úradov diakona, uãiteºa
a kÀaza. Predt˘m ako je osoba vysvä-
tená do úradu v Áronovom kÀazstve,
musí s Àou maÈ pohovor biskup alebo
predseda poboãky, aby sa presvedãil,
Ïe je toho hodná. TaktieÏ jej musí byÈ
vyjadrená podpora poãas zhromaÏ-
denia Veãere Pána. S povolením



biskupa alebo predsedu poboãky
môÏe kÀaz udeliÈ inej osobe Áronove
kÀazstvo a vysvätiÈ ju do úradu
v Áronovom kÀazstve.

Kolov˘ alebo misijn˘ prezident dohliada
na udeºovanie Melchisedekovho kÀazstva
a na vysväcovanie do úradov star‰ieho
alebo vysokého kÀaza.

Pri udelení kÀazstva alebo vysvätení
osoby do úradu kÀazstva, poloÏí jeden
alebo viac muÏov, ktorí sú drÏiteºmi
poÏadovaného kÀazstva a sú opráv-
není predsedajúcou autoritou, zºahka
ruky na hlavu osoby. Ten, kto vedie
obrad, urobí nasledovné:

1. Osloví osobu cel˘m menom.

2. Prehlási akou právomocou je obrad
vykonávan˘ (Áronov˘m alebo
Melchisedekov˘m kÀazstvom).

3. Ak nebolo udelené skôr, udelí
Áronove alebo Melchisedekove
kÀazstvo.

4. Vysvätí osobu do úradu Áronovho
alebo Melchisedekovho kÀazstva
a udelí mu práva, moc a právomoci
tohto úradu.

5. Dá kÀazské poÏehnanie podºa toho
ako ho vedie Duch.

6. Ukonãí obrad v mene JeÏi‰a Krista.

Veãera Pána
Veãera Pána je veºmi posvätn˘ obrad.
Prijímanie Veãere Pána poskytuje
moÏnosÈ pripomínaÈ si Ïivot, uãenia
a zmiernu obeÈ JeÏi‰a Krista. Je to ãas
na obnovenie zmlúv, ktoré sme urobili
s Pánom poãas ná‰ho krstu (pozri
Mosiá‰ 18:8-10).

Uãitelia a kÀazi môÏu pripravovaÈ
Veãeru Pána; kÀazi ju môÏu poÏehnaÈ;
a diakoni, uãitelia a kÀazi ju môÏu
rozná‰aÈ. Bratia, ktorí sú drÏiteºmi
Melchisedekovho kÀazstva môÏu
pripraviÈ, poÏehnaÈ a rozniesÈ Veãera
Pána, ale obyãajne tak robia len vtedy,
keì je príli‰ málo Áronov˘ch kÀazov.
Ak osoba spáchala závaÏn˘ priestu-
pok, nemá pripravovaÈ, ÏehnaÈ alebo
rozná‰aÈ Veãeru Pána, aÏ k˘m neuãiní
pokánie a nevyrie‰i túto záleÏitosÈ so
svojim biskupom alebo predsedom
poboãky.

Tí, ktorí pripravujú, Ïehnajú alebo
rozná‰ajú Veãeru Pána slúÏia ostat-
n˘m v mene Pána. KaÏd˘, kto je
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drÏiteºom kÀazstva má pristupovaÈ
k tejto úlohe s váÏnosÈou a úctou. Má
byÈ pekne upraven˘, ãist˘ a slu‰ne
obleãen˘. Osobn˘ vzhºad má odráÏaÈ
posvätnosÈ obradu.

Bratia, ktorí pripravujú Veãeru Pána ju
majú pripraviÈ predt˘m, ako zaãne
zhromaÏdenie. PoloÏia nepoláman˘
chlieb na ãist˘ podnos na chlieb
a poloÏia podnos s pohárikmi
obsahujúcimi ãerstvú vodu na stolík
urãen˘ na Veãeru Pána. Zakryjú chlieb
a vodu ãist˘m bielym obrúskom.

Poãas piesne, ktorá sa spieva pred
Ïehnaním Veãere Pána, odhrnú tí,
ktorí sedia za stolom urãen˘m na
Veãeru Pána obrúsok z podnosu
na chlieb a polámu chlieb na malé
kúsky. Po piesni si osoba, ktorá Ïehná
chlieb pokºakne a poÏehná chlieb
modlitbou. Bratia potom roznesú
chlieb v úcte a slu‰nosti ostatn˘m
prítomn˘m. Predsedajúca autorita
zhromaÏdenia obdrÏí Veãeru Pána
prvá. Ak uÏ mal kaÏd˘ príleÏitosÈ
prijímaÈ chlieb, tí, ktorí rozná‰ajú
Veãeru Pána vrátia podnosy na stôl,
ktor˘ je urãen˘ pre Veãeru Pána.
Hneì potom ako bol chlieb
roznesen˘, tí, ktorí Ïehnali Veãeru
Pána podnosy znova prikryjú.

Tí, ktorí sedia za stolom urãen˘m na
Veãera Pána odhrnú obrúsok z pod-
nosov pre vodu. Osoba, ktorá Ïehná
vodu, pokºakne a poÏehná vodu
modlitbou. Bratia potom roznesú vodu
ostatn˘m. Podnosy vrátia späÈ na stôl,
ktor˘ je urãen˘ na Veãera Pána a opäÈ
ich prikryjú. Bratia, ktorí Ïehnali

a rozná‰ali Veãeru Pána si potom
sadnú na svoje miesta.

Veãera Pána je pre ãlenov Cirkvi,
vrátane detí. Osoba, ktorá vedie
zhromaÏdenie nemá oznámiÈ, Ïe
Veãera Pána je rozná‰aná len ãlenom.
Nemá sa urobiÈ niã, ão by bránilo
prijímaniu Veãere Pána neãlenom.

Modlitby na Veãeru Pána majú byÈ
prednesené jasne, presne a dôstojne.
Ak sa osoba, ktorá Ïehná Veãeru
Pána pom˘li v slovách a neopraví
sa, predseda poboãky ju poÏiada,
aby modlitbu správne zopakovala.

Modlitba na poÏehnanie chleba:

Ó BoÏe, Veãn˘ Otãe, prosíme Ëa
v mene Tvojho Syna, JeÏi‰a Krista,
aby si poÏehnal a posvätil tento chlieb
du‰iam v‰etk˘ch t˘ch, ktorí ho budú
poÏívaÈ, aby ho mohli jesÈ na pamiatku
tela Tvojho Syna a dosvedãiÈ Ti,
Ó BoÏe, Veãn˘ Otãe, Ïe sú ochotní
zobraÈ na seba meno Tvojho Syna,
vÏdy si Ho pripomínaÈ a dodrÏiavaÈ
Jeho prikázania, ktoré im dal, aby
mohol byÈ Jeho Duch neustále s nimi.
Amen.

Modlitba na poÏehnanie vody:

Ó BoÏe, Veãn˘ Otãe,  prosíme Ëa
v mene Tvojho Syna, JeÏi‰a Krista,
aby si poÏehnal a posvätil túto vodu
du‰iam v‰etk˘ch t˘ch, ktorí z nej
budú piÈ,  aby ju mohli piÈ na pamiatku
krvi Tvojho Syna,  ktorá bola za nich
preliata,  aby Ti mohli dosvedãiÈ,
Ó BoÏe, Veãn˘ Otãe,  Ïe si Ho vÏdy
pripomínajú,  aby mohol byÈ Jeho Duch
s nimi.  Amen.  (33133 176 Slovak)



Veãera Pána sa má po zhromaÏdení
odniesÈ zo stola hneì ako je to moÏné.
Ak˘koºvek chlieb, ktor˘ zostane sa
môÏe zjesÈ.

PoÏehnanie a roznesenie Veãere Pána
si vyÏaduje povolenie od predsedajúcej
autority.

Posvätenie oleja

Jeden (alebo viac) drÏiteºov Melchise-

dekovho kÀazstva posväcujú ãist˘

olivov˘ olej pre svät˘ zámer poma-

zania chor˘ch alebo trpiacich. Ten,

ktor˘ poÏehnáva olej urobí nasle-

dovné:

1. DrÏí otvorenú nádobku olivového
oleja.

2. Osloví Nebeského Otca.

3. Prehlási, Ïe koná právomocou
Melchisedekovho kÀazstva.

4. Posvätí olej (nie nádobku) a oddelí
ho pre pomazanie chor˘ch
a trpiacich.

5. Ukonãí v mene JeÏi‰a Krista.

Îehnanie chor˘m
Len muÏi, ktorí sú drÏiteºmi
Melchisedekovho kÀazstva môÏu
ÏehnaÈ chor˘m a trpiacim. Obyãajne
Ïehnajú spolu dvaja alebo viac drÏite-
ºov kÀazstva, ale môÏe ÏehnaÈ aj
jeden. Ak nie je k dispozícii posväten˘
olej, môÏe muÏ, ktor˘ je drÏiteºom
Melchisedekovho kÀazstva daÈ poÏeh-
nanie právomocou kÀazstva.

Otec, ktor˘ je drÏiteºom Melchise-
dekovho kÀazstva má ÏehnaÈ chor˘m
ãlenom svojej rodiny. MôÏe poÏiadaÈ
ìal‰ieho muÏa, ktor˘ je drÏiteºom
Melchisedekovho kÀazstva, aby mu
pomáhal.

Îehnanie chor˘m má dve ãasti:
(1) pomazanie olejom a (2) speãatenie
pomazania.

Pomazanie olejom
MuÏ, ktor˘ je drÏiteºom Melchise-
dekovho kÀazstva pomaÏe osobu,
ktorá je chorá. Aby tak urobil:

1. Mal˘m mnoÏstvom posväteného
oleja pomaÏe hlavu osoby.

2. Zºahka poloÏí ruky na hlavu osoby
a osloví ju cel˘m menom.

3. Prehlási, Ïe osobe dáva pomazanie
právomocou Melchisedekovho
kÀazstva.

4. Prehlási, Ïe dáva pomazanie olejom,
ktor˘ bol posväten˘ na pomazanie
a Ïehnanie chor˘m a trpiacim.

5. Ukonãí v mene JeÏi‰a Krista.
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Speãatenie pomazania
Obyãajne dvaja alebo viac muÏov,
ktorí sú drÏiteºmi Melchisedekovho
kÀazstva zºahka poloÏia svoje ruky na
hlavu chorej osoby. Jeden z muÏov
speãatí pomazanie. Aby tak uãinil:

1. Osloví osobu cel˘m menom.

2. Prehlási, Ïe speãaÈuje pomazanie
právomocou Melchisedekovho
kÀazstva.

3. Dá poÏehnanie podºa toho ako
ho vedie Duch.

4. Ukonãí v mene JeÏi‰a Krista.

Otcovské poÏehnania a iné
poÏehnania pre útechu a radu

Otcovské a iné poÏehnania sa dávajú
tak, ako ich vedie Duch, aby poskytli
vedenie a útechu.

Otec, ktor˘ je drÏiteºom Melchise-
dekovho kÀazstva môÏe dávaÈ svojim
deÈom otcovské poÏehnania. Takéto
poÏehnania môÏu obzvlá‰È pomôcÈ,
keì deti odídu z domu, napr. zaãnú
chodiÈ do ‰koly, idú na misiu alebo
keì sa zamestnajú, zosobá‰ia sa,

nastúpia vojenskú sluÏbu alebo ãelia
nezvyãajn˘m v˘zvam. Tieto poÏeh-
nania môÏu byÈ pre rodinu veºkou
posilou. Rodina si môÏe otcovské
poÏehnania zaznamenávaÈ do rodin-
n˘ch záznamov, ale tie nie sú uchová-
vané v Cirkevn˘ch záznamoch.
Rodiãia majú povzbudzovaÈ deti,
aby v ãasoch potreby vyhºadávali
otcovské poÏehnania.

Hodní muÏi, ktorí sú drÏiteºmi
Melchisedekovho kÀazstva, môÏu
taktieÏ dávaÈ poÏehnania pre útechu
a radu manÏelkám, ‰ir‰iemu príbu-
zenstvu a ostatn˘m, ktorí ich o to
Ïiadajú.

Aby dal muÏ, ktor˘ je drÏiteºom
Melchisedekovho kÀazstva otcovské
poÏehnanie alebo poÏehnanie útechy
a rady, tak sám alebo s jedn˘m alebo
viacer˘mi hodn˘mi muÏmi poloÏí
zºahka ruky na hlavu osoby, ktorá
má obdrÏaÈ poÏehnanie. Pre takéto
poÏehnania nie je potrebn˘ olej. Ten,
kto dáva poÏehnanie:

1. Osloví osobu cel˘m menom.

2. Prehlási, Ïe dáva poÏehnanie
právomocou Melchisedekovho
kÀazstva.

3. Dá poÏehnanie podºa toho ako ho
vedie Duch.

4. Ukonãí v mene JeÏi‰a Krista.

Zasvätenie hrobov
Osoba, ktorá zasväcuje hrob musí byÈ
drÏiteºom Melchisedekovho kÀazstva
a musí maÈ povolenie od cirkevného
vedúceho, ktor˘ vykonáva obrad



Aby dotyãn˘ zasvätil hrob:

1. Osloví Nebeského Otca.

2. Prehlási, Ïe zasväcuje hrob právo-
mocou Melchisedekovho kÀazstva.

3. Zasvätí a posvätí pohrebnú parcelu
ako miesto odpoãinku pre m⁄tve
telo.

4. Tam kde je to vhodné, pomodlí sa,
aby bolo miesto posvätené a chrá-
nené aÏ do vzkriesenia.

5. Poprosí Pána, aby ute‰il rodinu
a ostatné my‰lienky vyjadrí podºa
toho ako ho vedie Duch.

6. Ukonãí v mene JeÏi‰a Krista.

Ak to rodina uprednostÀuje, môÏe
osoba (prednostne muÏ, ktor˘ je
drÏiteºom Melchisedekovho kÀazstva)
vysloviÈ rad‰ej modlitbu pri hrobe
namiesto modlitby pre zasvätenie
hrobu.
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Informácie o práci, t˘kajúcej sa rodin-
nej histórie sú prístupné na interne-
tovej stránke o cirkevnej rodinnej
histórii www.familysearch.org.

Získavanie cirkevn˘ch materiálov
a vyhºadávanie informácií o rodinnej histórii.
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Miestni vedúci a ostatní ãlenovia
môÏu získaÈ cirkevné materiály,
vrátane písiem, ‰tudijn˘ch príruãiek,
cirkevn˘ch ãasopisov, garmentov
a chrámového obleãenia zo svojho
cirkevného distribuãného strediska
alebo servisného centra, z distri-
buãného strediska v Salt Lake City
alebo pomocou cirkevnej oficiálnej
internetovej stránky www.lds.org.
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