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ÚVODNÝ KOMENTÁR K DNEŠNEJ BOHOSLUŽBE
Sestry a bratia,
srdečne vás vítame v tomto zvláštnom čase pri sledovaní nášho netradičného online
prenosu dnešného starokatolíckeho liturgického slávenia. Ešte pred pár týždňami sme
sa tešili, že Veľkú noc budeme spolu po prvýkrát sláviť v Kaplnke sv. Ladislava
v bratislavskom Primaciálnom paláci. Aj dnes sa však kvôli neviditeľnej hrozbe
koronavírusu stretávame na diaľku a vysielame bohoslužbu zo skromnej kaplnky na
Evanjelickom cintoríne v Trnave na periférii mesta. Jej oltárny obraz však symbolizuje
práve vrchol Veľkej noci – Ježišovo víťazstvo nad smrťou, jeho vzkriesenie, ktoré si
v týchto dňoch pripomenieme.
Dnes je Zelený štvrtok, ktorým vstupujeme do Veľkonočného trojdnia – tridua. Tak ako
sa týždeň začína a vrcholí slávením nedele, ktorá má vždy veľkonočný charakter, tak je
vrcholom celého liturgického roka Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania
Pána, do ktorého práve vstupujeme. Je to pre nás najpodstatnejšia časť liturgického
roka. Na toto slávenie sme sa pripravovali 40 dní počas pôstneho obdobia.
Počas Veľkého týždňa, ktorý sa začal Kvetnou nedeľou, ako spomienkou na Pánov
slávnostný vstup do Jeruzalema, a vrcholí Veľkonočným trojdním, sa máme ešte hlbšie
spojiť s Ježišom a prežívať spolu s ním jeho náročnú cestu kríža, ktorej ovocím je ale
vykúpenie každého z nás. K tomuto nám majú dopomôcť aj bohoslužby, ktoré sú viac
než obvykle plné starobylých symbolov.
Veľkonočné trojdnie, ktoré sa niekedy nazýva aj Trojdním ukrižovaného, pochovaného
a vzkrieseného Krista, sa začína večerným slávením eucharistie vo štvrtok Pánovej
večere, čiže dnes. Sú to tri dni, v ktorých nás Ježiš z Nazareta svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním vykúpil z otroctva smrti, vydobyl nám večný život a tak splnil
pradávne Otcovo prisľúbenie. Sú to teda dni nesmierne dôležité pre našu spásu.
Ľudový názov pre dnešný deň, Zelený štvrtok, bol prevzatý z germánskeho
bohoslužobného názvoslovia, zo slova „greinen“ – nariekať. V starej Cirkvi sa totiž
v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva
veriacich. Bol to deň vzrušeného, ľútostivého, ale i radostného plaču, keď sa verejní
hriešnici po dlhšom pokání mohli zúčastniť na sviatostiach Cirkvi. Verejní hriešnici sa
podobali suchým ratolestiam, ktoré sa dnes pokáním a rozhrešením zazelenali na
strome Cirkvi. Na niektorých miestach sa v tento deň používalo rúcho zelenej farby a aj
zvyk požívať v tento deň veľa zeleniny podporoval názov tohto dňa.
V dnešnej liturgii už začíname akoby slávenie Veľkého piatku. Umývanie nôh učeníkom,
ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova modlitba na Olivovej hore
v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie, sú hlavnými témami dnešného večera
a noci.
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Správa o Poslednej večeri a o ustanovení Večere Pánovej – Eucharistie patrí u prvých
troch evanjelistov k stati o Ježišovom umučení a zmŕtvychvstaní. V slávení večere je
zjavné, čo znamená Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie pre neho samého i pre
nás. Ježiš dáva svojim učeníkom chlieb a víno a hovorí: Toto je moje telo, ktoré sa
obetuje za vás... Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie
hriechov. Ohlasuje svoju smrť a vysvetľuje jej zmysel: za vás a za všetkých.
Na pozadí starozákonných zmlúv, ktoré boli predobrazmi, ustanovuje novú zmluvu. Jeho
krv, vyliata za nás, je krvou novej a večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistie, ktorú
dnes ustanovuje, svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme aj v našej dobe v pri
slávení eucharistie zvestovali jeho smrť a zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve.
Lámanie chleba, ako nazývali slávenie eucharistie prví kresťania, sa stalo jedným zo
základných pilierov života Cirkvi, popri bratskom spoločenstve a vzájomnom zdieľaní sa
so všetkým, spoločnej modlitbe a zotrvávaní na apoštolskom vyučovaní.
Aj tento chrám – a s ním virtuálne aj naše domovy – sú teraz pre nás miestom Pánovej
večere. Pripravme sa preto na tieto sviatočné dni – hoci vo zvláštnej atmosfére našej
koronavírusovej karantény.
Možno sa aj nám stáva, že nám eucharistia zovšednie. Súčasná karanténa je však
v tomto kontexte pre kresťanstvo výzvou a umožňuje nám pozrieť sa na veci inak.
Teológovia i farnosti viacerých cirkví, vrátane našich sesterských anglikánskych či
severských evanjelických, dnes uvažujú o možnosti slávenia na diaľku či o dočasnom
poverení rodín na spoločné slávenie. Uvažujeme a diskutujeme samozrejme aj u nás,
no takéto rozhodnutie sa v cirkvi nedá robiť individuálne, ale vyžaduje si v našej tradícii
širší konsenzus.
Aj vo svojich domácnostiach však môžeme už dnešný deň prežiť špeciálnejšie, než
obvykle. K dnešnému dňu patrí evanjelium o láske, ktorá sa vydáva za svojich priateľov,
a o tom, ako sa Ježiš sklonil a umyl nohy svojim priateľom – apoštolom. Dnešná liturgia
v spojení s domácim prostredím nám dáva možnosť napodobiť toto Ježišovo gesto,
skloniť sa jeden k druhému a umyť si nohy navzájom. Ak to uznáte za vhodné, môžete
si preto pripraviť vodu a uteráky na príslušnú časť bohoslužby.
Sestry a bratia, tak ako Ježiš prežil poslednú večeru so svojimi priateľmi, môžeme aj my
dnešný deň v našich domovoch prežiť so svojimi najbližšími. Pohodlne sa usaďte,
vypnite všetko, čo Vás môže rušiť, zapáľte si sviečku, pripravte si kúsok chleba, ktorý si
môžete rozdeliť na znak solidarity...
Spojme sa v nasledujúcich chvíľach v spoločných modlitbách a meditácii ako jedna
cirkev, ktorá presahuje hranice priestoru a času.
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ÚVODNÁ PIESEŇ
1. |: Ty si vzduch čo dýcham. :| Živé si slovo. Žiješ vo mne.
2. |: Ty si môj denný chlieb. :| Prebývaš svätý. Žiješ vo mne.
Môj Pán, za tebou túžim. Môj Pán, bez teba blúdim.
POZDRAV
P
V

V mene Otca i Syna i Ducha svätého.
Amen.

P

Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo
Ducha svätého, nech je s vami všetkými.
I s tebou.

V

KYRIE
P
V

Pane Ježišu Kriste, ty si dal svoj život za život sveta.
Pane, zmiluj sa nad nami.

P
V

Ty si zvíťazil nad hriechom a smrťou.
Kriste, zmiluj sa nad nami.

P
V

Voláš nás nasledovať tvoju lásku.
Pane, zmiluj sa nad nami.

GLORIA
R: |: Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. :|
1. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
2. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame
ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh
Otec všemohúci.
3. Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, Pán a Boh, Baránok Boží,
Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, ty snímaš
hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca,
zmiluj sa nad nami.
4. Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.
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VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Modlime sa.
Bože, náš dobrý a láskavý Otče, chceme sláviť hostinu lásky, ktorú
nám odkázal tvoj Syn, ktorý sa z lásky k nám vydal až do krajnosti.
Daj, nech všetci kresťania a kresťanky nájdu cestu k jednému stolu,
rovnako ako veríme, že sa raz všetci bez rozdielu zídeme na večnej
hostine v tvojom kráľovstve, ktoré nám svojím utrpením otvoril Ježiš
Kristus, náš brat a Pán, ktorý s tebou v jednote Ducha svätého žije
a všetok život tvorí na veky vekov.

V

Amen. [Posadíme sa.]
BOHOSLUŽBA SLOVA

KOMENTÁR PRED PRVÝM ČÍTANÍM
Sviatok Veľkej noci bol odpradávna pastierskym sviatkom. V Izraeli sa slávil spolu so
sviatkom nekvasených chlebov na pamiatku východu z Egypta. Pre nové generácie
bola táto udalosť vyslobodenia z otroctva sprítomňovaná, keď sa jedol obetovaný
baránok. A spomienkou na tieto veľké Božie skutky záchrany dostávala ich nádej na
ešte väčšiu udalosť spásy nové sily.
Táto obetná slávnosť sa pre veriacich v Ježiša stala predobrazom eucharistie.
Baránok, ktorého krv zachránila príbytky vyvoleného národa pred skazou,
symbolizuje Ježiša, ktorého krv sa vylieva za nás všetkých a oslobodzuje nás od
večnej smrti.

PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.] – Exodus 12,1-14
Čítanie z knihy Exodus
V Egypte Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal: „Tento mesiac vám bude
začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej
pospolitosti oznámte: ‚Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý rod
zaobstará baránka; jedného baránka pre domácnosť. Ak je rodina malá
a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom,
aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. Baránok musí byť bez chyby,
ročný samček. Môžete ho vybrať z jahniat alebo z kozliat. Budete ho
opatrovať do štrnásteho dňa tohto mesiaca a pred večerom ho celé
zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. Vezmú z jeho krvi a potrú
ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú
jesť. V tú istú noc budú jesť mäso upečené na ohni; budú ho jesť spolu
s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Nesmiete z neho jesť nič
surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami
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a vnútornosťami. Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo
zostalo, spálite to na ohni. Budete to jesť takto: budete mať opásané
bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo
je to Hospodinova Pascha. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom
všetko prvorodené, od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými
bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin. Vaším znamením bude krv na
domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná
rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Tento deň vám bude pamätným
dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina.
Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (ŽALM 116,)
R.: TENTO KALICH DOBROREČENIA JE ÚČASŤOU NA KRISTOVEJ SMRTI.
Čím sa odvďačím Pánovi *
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy *
a budem vzývať meno Pánovo. – R.
V Pánových očiach má veľkú cenu *
smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha, * som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal. – R.
Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom. – R.

KOMENTÁR PRED DRUHÝM ČÍTANÍM
Apoštol Pavol nám v čítaní z Prvého listu Korinťanom podáva prvú písomnú správu
o ustanovení Eucharistie. V čase jeho misijnej činnosti v Korinte, teda asi dvadsať
rokov po Kristovej smrti (okolo roku 50), mala už táto správa ustálenú formuláciu,
ktorá sa nachádza v evanjeliách.
Ježiš nám v znakoch chleba a vína dáva svoje telo a krv. Účasť na tejto večeri
znamená spoločenstvo s Kristom na jeho smrti a oslávení; a znamená aj
spoločenstvo s tými, čo jedia z tohto chleba a so všetkými, za ktorých Ježiš zomrel.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Prvý list Korinťanom 11,26-28
Čítanie z Prvého listu apoštola Pavla veriacim v Korinte.
[Bratia a sestry,] zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci
mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale
zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný
ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a
stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby
sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj
v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš
Kristus je Pán.“
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
KOMENTÁR PRED EVANJELIOM
Apoštol Pavol nám v čítaní z Prvého listu Korinťanom podáva prvú písomnú správu
o ustanovení Eucharistie. V čase jeho misijnej činnosti v Korinte, teda asi dvadsať
rokov po Kristovej smrti (okolo roku 50), mala už táto správa ustálenú formuláciu,
ktorá sa nachádza v evanjeliách.
Ježiš nám v znakoch chleba a vína dáva svoje telo a krv. Účasť na tejto večeri
znamená spoločenstvo s Kristom na jeho smrti a oslávení; a znamená aj
spoločenstvo s tými, čo jedia z tohto chleba a so všetkými, za ktorých Ježiš zomrel.

NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 13,1-17.31b-35
Umučenie nášho Pána Ježiša Krista ✠ podľa Jána.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi
a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
Bolo pred sviatkami Veľkej noci. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho
hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí
boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, keď diabol už vložil
do srdca Judáša, syna Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo
vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu
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odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal
sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy
a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi.
Ten mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal:
„Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu
povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa
neumyjem, nebudeš mať so mnou podiel.“ Šimon Peter mu povedal:
„Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu odpovedal: „Ten,
kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy; inak je celý čistý.
Aj vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: „Nie
všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa
posadil k stolu a povedal im: „Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma
nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda
ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som
vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen,
hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako
ten, kto ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. (...)
„Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je
v ňom oslávený, aj Boh ho oslávi v sebe a oslávi ho čoskoro. Deti, už len
krátko budem s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj
vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby
ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji
učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
KÁZEŇ
KOMENTÁR UMÝVANIE NÔH
Bratia a sestry,
slávenie Eucharistie – to je Baránkova Svadobná hostina, na ktorej ako jeho nevesta
vstupujeme do tajomstva Božej lásky až do krajnosti. Láska je niečo neviditeľné – dá
sa ale zviditeľniť znakmi. Prv, než ju Ježiš vyjadril tým, že sa nechal pribiť na kríž,
naznačil ju apoštolom ešte jedným zvláštnym znakom: tým, že im umyl nohy.
Dokonca ani učeník, ktorý inak splácal svoje učenie sa službou v dome učiteľa, nebol
povinný umývať nohy učiteľovi, keď sa ten vrátil z cesty. Bola to práca otrokov. Aby
naopak učiteľ umyl nohy učeníkovi – to bolo niečo vskutku neslýchané! Toto
symbolické Ježišovo gesto, vyjadrujúce hĺbku a bezpodmienečnosť jeho lásky, si
pripomíname aj my dnes, pretože si pamätáme slová, ktoré nám Ježiš predniesol:
„Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja,
Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. ” (Jn 13,13-14).
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Čo to znamená v praxi, nám už zajtra ukáže Veľký piatok, presne v zmysle
Ježišových slov: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich
priateľov.“ (Jn 15,13).

SPOLOČNÉ MODLITBY V ČASE KORONA-PANDÉMIE
(PRIPRAVIL ALOIS ODERMATT, PRELOŽILI ONDREJ PROSTREDNÍK A PETER KRIŽAN)

Úvod
Vírus si nasadil korunu a vydal sa na svoje ťaženie okolo sveta ako kráľ.
Dokáže vyvolať doteraz neznámu chorobu. Viacerí pri nej strácajú dych. Ako
keby z nich hovoril zadychčaný zhon našich čias. Pri ťažkom priebehu choroby
zlyhávajú ľuďom pľúca. Zomierajú najmä starší ľudia, alebo tí, čo už majú aj
iné ochorenia.
Všade naokolo je plno nápadov, ako sa vyrovnať s touto hrozbou. Mnohé majú
aj duchovnú a náboženskú povahu. Aj takto sa môžeme modliť.
Modlitbu môžeme brať aj ako príležitosť myslieť na iných
Pri prosbách si predstavujeme „Boha“ ako všemohúceho. Je mocou, ktorá na
počiatku stvorila svet a teraz občas zasahuje do jeho behu. Najmä keď naňho
naliehame, aby vykonal to či ono a všetci opakujú: Prosíme ťa, vyslyš nás!
Ale dá sa to aj inak. Prosby môžeme brať ako príležitosť myslieť na iných,
najmä pri pohľade na korona-pandémiu a dychovú tieseň, ktorú vyvoláva.
Starosť o seba navzájom nás tak dnes pozýva späť do úzkeho spoločenstva –
tam, kde sa dvaja alebo traja zídu… Tam sa dopĺňajú zvolania prosieb akoby
samy od seba, nahlas i mlčky.
Slobodne sa nadýchnime
Na zvolania prosieb neodpovedáme slovami, ani spevom, ale tichým
nádychom – výdychom. Vydychujeme, vnímame a vyčkávame. Sám od seba
sa nám otvorí nový priestor a do nášho vnútra prúdi nový nádych. Klasický
rytmus výdychu a nádychu, ako pri melodickej reči, alebo zborovom recitovaní
žalmov. Je to klasické cvičenie na duchovnej ceste. Tých, ktorých mená
vyslovíme, berieme so sebou do priestoru nášho dýchania.
Týmto spôsobom snáď môžeme vnímať Veľké Dýchanie, ktoré nás preniká. Či
nám azda takto v ústrety neprichádza budúcnosť, z ktorej na nás dýcha
prázdnota a do ktorej nás vťahuje stvoriteľský vír? Pretože „prázdnota“ môže
byť aj „plnosťou, ktorá je tehotná všetkými možnosťami“ (Willigs Jäger). Vtedy
si v nás vydýchne sloboda.
Zapaľujeme sviečku a nadychujeme sa v zadychčanom nepokoji sveta.
Vedome sa pritom zriekame pojmu „Boh“. Ateisti rozmýšľajú podobne a môžu
sa s nami solidarizovať.
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Úvod
Hovorme o tom
Strach obchádza svet.
Strach pred vírusom, ktorý nosí korunu a berie dych.
O tejto dráme premýšľame tak, že myslíme na iných.
Prekukli sme strach a naberáme odvahu.
Dýchame a načúvame.
Vnímame dýchanie?
Litánie dýchania
1. Myslíme na ľudí v našej blízkosti:
•

rodičov a starých rodičov

•

deti a vnúčatá

•

priateľov a známych

2. Myslíme na ľudí, ktorí ochoreli:
•

tu, v našej krajine

•

v krajinách, ktoré sú zvlášť ťažko postihnuté

•

na ľudí na úteku a v utečeneckých táboroch

3. Myslíme na ľudí, ktorí sa starajú o zdravých a chorých:
•

dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

•

ženy a mužov v pomáhajúcich povolaniach

•

lekárky a lekárov

4. Myslíme na zodpovedných vo verejnom živote a v štáte:
•

odborníkov a vedcov

•

ľudí v médiách

•

úradníkov, políciu, armádu

5. Myslíme na ľudí v kultúre:
•

umelkyne a umelcov

•

tvorcov hudby, spevu a reči

•

majstrov duchovného života
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Záver
Vnímame ducha dýchania?
Ducha a dýchanie sveta, ktorý nastáva?
Dýcha v nás duch slobody?
Hovorme o tom

PÁNOVA MODLITBA – OTČE NÁŠ
Každý sa môže modliť vo svojom jazyku alebo v duchu tej tradície, ktorá je mu najbližšia.

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 nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje
je kráľovstvo a moc, i sláva naveky. Amen.
ZNAK POKOJA
Predsedajúci voľne vyzve všetkých, aby sa zmierili pred prinášaním
darov na oltár.
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BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE
PRINÁŠANIE DAROV

Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo
z mnohých zrniek pšeničných pochádza.
Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.
R: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky,
nech nás spojí sila Jeho lásky.
Jak ten kalich, čo objal kvapky vína,
tak aj Cirkev svätá nás objíma.
Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v Tvojej láske jedinú rodinu.
Na ramená svoje vezmi dobrý Pane
tých, čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosby naše.
EUCHARISTICKÁ MODLITBA
(PREFÁCIA O EUCHARISTII
A ANAFORA V DEŇ PAMIATKY POSLEDNEJ VEČERE PÁNOVEJ I)
P
V

Pán s vami.
I s tebou.

P
V

Hore srdcia.
Máme ich u Pána

P
V

Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Je to dôstojné a správne

P

Áno, veľký Bože, je to spravodlivé ti dnes s radosťou ďakovať. Lebo
náš Pán Ježiš Kristus tento sviatok ustanovil ako pripomienku svojej
lásky, svojej smrti a svojho nepominuteľného života. Dal nám
znamenie novej a večnej zmluvy a prisľúbil nám, že sa všetko dovŕši
v budúcom kráľovstve. Preto sa pripájame k chvále tvojich anjelov
a svätých a spievame (voláme) na tvoju slávu:
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V

Svätý, svätý, svätý, Pán, Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý
prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.

P

Áno, si svätý, Bože, náš Otče, a svätý je tvoj milovaný Syn, tvoje
večné Slovo. Zjavil nám tvoje meno a ukázal nám tvoju lásku tým,
že za nás obetoval sám seba.
Večer, ktorý si dnes pripomíname, keď bol za nás vydaný
a dobrovoľne prijal utrpenie, vzal chlieb, chválil ťa za tvoje
veľké činy, chlieb lámal, dával svojim učeníkom a povedal:
Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa
obetuje za vás.
Podobne vzal po jedle kalich s vínom, chválil ťa za tvoje
zľutovanie, podával kalich svojim učeníkom a povedal: Vezmite
a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva
za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej
a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
Preto v tejto chvíli slávime jeho pamiatku, jeho poslušnosť až
na smrť na smrť na kríži. Ty si ho povýšil a dal si mu slávu
a moc, aby nám, ktorých si mu zveril, daroval život bez konca.
Tak spoznávame teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého
si nám poslal, Ježiša Krista.
J: Preto prichádzame pred tvoju tvár s darmi chleba a vína, ako
nám on prikázal, a slávime tajomstvo viery.
V: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie
vyznávame, kým neprídeš v sláve.
Prosíme ťa, Otče: zhliadni na znamenie jeho obeti a svojím
Duchom posväť tieto dary. Daruj nám v tomto chlebe a v tomto
víne telo a krv tvojho Syna, jeho život a spoločenstvo s ním.
Daj, nech zostávame v Kristovi a zachovaj nás v jednote s naším
biskupom N, so spoločenstvom biskupov, so všetkými, ktorým si
zveril apoštolskú službu a s celým tvojím ľudom putujúcim po tejto
zemi.
Priveď nás s Máriou, Matkou tvojho Syna, s apoštolmi, so všetkými,
ktorú už prišli na koniec svojej cesty, a so všetkými, ktorí ešte
hľadajú, k radostnej hostine v tvojej večnosti skrze Ježiša, tvojho
Syna, nášho Pána a brata.
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Skrze Krista s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože, Otče
všemohúci, v jednote s Duchom svätým všetku úctu a slávu po
všetky veky vekov. Amen.
|: BARÁNOK BOŽÍ, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. :|
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
P

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

V

Pane, nezaslúžim si, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz
iba slovo a duša mi ozdravie.

PIESEŇ
Toto je moje telo: Eucharistia. Toto je kalich mojej krvi: Eucharistia.
A to telo si ty. To telo som ja. A to telo sme my. Cirkev tvoja.
MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Ďakujeme ti, dobrý Bože, že sme sa dnes pri večeri tvojho Syna posilnili
pre našu životnú cestu. Zhromažďuj nás stále znova k spoločenstvu jeho
stolu až do tej doby, než ťa budeme bez prestania chváliť a velebiť pri
nebeskej hostine večného života na veky vekov.
KOMENTÁR UMÝVANIE NÔH
Bratia a sestry,
slávenie Eucharistie – to je Baránkova Svadobná hostina, na ktorej ako jeho nevesta
vstupujeme do tajomstva

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ (TAIZÉ)
Zostaňte a bdejte so mnou. Bdejte a proste. Bdejte a proste.
OZNAMY
• Pri online vysielaní sa uvidíme aj počas Veľkého týždňa:
o Obrady Veľkého piatku o 15.00 h;
o Veľkonočná vigília na Bielu sobotu o 19.30 h;
o Veľkonočná nedeľa o 10.00 h.
• Online prenos bohoslužieb zabezpečujú aj naše starokatolícke
farnosti pri katedrále sv. Vavrinca v Prahe a v Tábore. V angličtine
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vysiela aj naša pražská anglikánska farnosť. Virtuálne sa cez google
meet stretávajú farníci v Českom Těšíne a Zlíne.
• Na našom webe www.starokatolici.eu v tieto dni nájdete takéto
brožúry ako aj odkazy na omaľovánky pre deti.
• Ak by ste chceli podporiť našu činnosť, môžete prispieť ľubovoľnou
sumou na náš transparentný účet SK2483300000002401286168
alebo na bežný účet SK7183300000002201286163 – pre
zachovanie anonymity darcov*kýň.
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