Texty k veľkonočným obradom
Zelený štvrtok – večerná omša na pamiatku Pánovej večere
Omša prebieha ako zvyčajne okrem:


po Sláva Bohu na výsostiach umĺkne hlas organu,



na záver omše, ak sa prenáša Sviatosť, pôjde kňaz v sprievode so Sviatosťou
k bohostánku, kde ju uschová. Pritom sa spieva eucharistická pieseň:
1.

Sviatosť tela tajomného, veleb, jazyk, vďačne chváľ!
Veleb predrahú krv jeho, ktorú za nás vylieva;
on plod lona panenského slávny, dobrý, večný Pán.

2.

Nám je daný, narodený z čistej Panny Boh a Kráľ,
chodieval po tejto zemi, slovo pravdy rozsieval;
deň pred svojím umučením zjavil, jak nás miloval.

3.

Keď si sadol večer k stolu, s učeníkmi večeral
a baránka jedli spolu, jak zákon predpisoval;
poslednú im zjavil vôľu: za pokrm sa všetkým dal.

4.

Slovo v tele slovu dáva moc chlieb v telo premeniť,
z vína sa krv Krista stáva, akože to pochopiť?
Čisté srdce viera pravá sama stačí presvedčiť.



keď kňaz príde na miesto uloženia Sviatosti, spieva sa:
5.

Ctime túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.

6.

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



po krátkej tichej adorácii kňaz s asistenciou vstanú, pokľaknú na jedno koleno a vrátia
sa do sakristie. Nasleduje obnaženie oltárov.

Veľký piatok
 Veriaci si kľaknú a chvíľu sa v tichosti modlia.
 Kňaz prednáša modlitbu.
 1. časť – Liturgia slova: 1. čítanie, žalm, 2. čítanie, pašie, kázeň.
o Slávnostná modlitba veriacich – 10 prosieb – kňaz prednáša úvodnú výzvu,
nasleduje chvíľa ticha a kňaz pokračuje v modlitbe, pričom veriaci odpovedia:
Amen.

 2. časť – Poklona svätému krížu: Kňaz odhaľuje kríž, pričom spieva: Hľa, drevo
kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Všetci odpovedajú: Poďte, pokloňme sa!

 3. časť – Sv. prijímanie: Otče náš..., hneď za ním Hľa, Baránok Boží...
o Modlitba po prijímaní.
 Ak je sprievod so Sviatosťou: modlitba → sprievod → modlitba a chvíľa ticha →
celebrant s asistenciou odídu. Počas sprievodu sa spieva (alebo iná pieseň):
Zdrav buď, pravé telo Krista,
z Panny Matky zrodené,
za nás ako obeť čistá
na kríži umučené.
Z jeho boku tiekla voda
i krv, čo nás obmyla;
ochraňuj nás v chvíli smrti,
sviatosť spásy premilá.
Ježiš drahý, dobrotivý,
Syn Márie milostivý!

Veľkonočná vigília


1. časť – Obrad svetla
o

požehnanie ohňa a príprava veľkonočnej sviece - veriaci odpovedajú iba raz
Amen po úvodnej modlitbe,

o

sprievod – kňaz opakuje 3-krát výzvu Kristus, svetlo sveta. Veriaci: Bohu
vďaka,

o


veľkonočný chválospev: na záver odpovedajú veriaci Amen.

2. časť – Liturgia slova
o krátky príhovor kňaza,
o nasleduje: čítanie → žalm → modlitba,
o po poslednom čítaní zo Starého zákona: zažatie sviec na oltári, Sláva Bohu na
výsostiach a rozozvučanie zvonov
o modlitba,
o epištola (Rim 6, 3 - 11),
o slávnostné aleluja,
o evanjelium,
o kázeň,



3. časť – Liturgia krstu
o krátka výzva kňaza,
o litánie k svätým (odpovede: Pane, zmiluj sa; Kriste, zmiluj sa; Pane, zmiluj
sa → oroduj/orodujte za nás → ochraňuj nás, Pane → prosíme ťa, vyslyš
nás.),
o

modlitba kňaza a svätenie krstnej vody (Odpoveď na konci: Amen.),

o

obnovenie krstných sľubov – zažaté sviece od miništrantov, odpovedáme: 3x
Zriekam, 3x Verím, 1x Amen,

o

pokropenie vodou,

o

prosby.



4. časť – Liturgia Eucharistie – zvyčajným spôsobom.



5. časť – podľa zvyku v našich krajoch – Eucharistická procesia na oslavu
vzkrieseného Pána
o

krátky príhovor kňaza,

o

kňaz: Vstal som z mŕtvych,

o

veriaci: A som, Otče, stále s tebou. Aleluja. Kladieš na mňa svoju ruku.
Aleluja. Obdivuhodná je tvoja múdrosť. Aleluja, aleluja, aleluja.

o kňaz: 3x Pokoj Vám, ja som to. Aleluja.
o

veriaci: 3x Nebojte sa. Aleluja.

o kňaz: Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
o veriaci pokračujú v piesni cez procesiu:
1.

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Aleluja, chváľme Boha, Boha svojho!
Aleluja, chváľme Boha, Boha svojho!

2.

Na potechu všetkých hriešnych. Aleluja...

3.

Ktorý ťažkú smrť podstúpil. Aleluja...

4.

Aby hriešnych nás vykúpil. Aleluja...

5.

Ku hrobu tri Márie šli. Aleluja...

6.

Drahé masti ony niesli. Aleluja...

7.

Anjela tam uvideli. Aleluja...

8.

Od neho sa dozvedeli. Aleluja...

9.

Že Kristus Pán dnes z mŕtvych vstal. Aleluja...

10. Jak pred smrťou to zvestoval. Aleluja...
11. Preto plesaj vo dne v noci. Aleluja...
12. Že Kristus vstal v svojej moci. Aleluja...
13. Všetci teda prespevujme. Aleluja...
14. Česť a chválu mu vzdávajme. Aleluja...

o

potom: Teba, Bože, chválime:

o Ctíme túto sviatosť slávnu:
Ctime túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.
Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu, tak aj dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie.
Amen.
o modlitba a požehnanie,
o Kristus víťaz:

o Raduj sa, nebies Kráľovná.

K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária. Aleluja.
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.
Modlitba kňaza – odpoveď: Amen.

