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ÚVODNÝ KOMENTÁR K DNEŠNEJ BOHOSLUŽBE
Milé sestry a bratia,
vítame vás pri sledovaní online prenosu dnešného starokatolíckeho slávenia obradov
Veľkého piatku. Pripomenieme si pri nich Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v
Getsemanskej záhrade, až po jeho umučenie a smrť na kríži.
Západné katolícke cirkvi, ku ktorým sa radíme aj my – alternatívne katolíčky a katolíci –
v tento deň podľa pradávnej tradície neslávia eucharistiu, pretože ju v tento deň krvavým
spôsobom na kríži slúžil sám Ježiš – na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a
krvi. Jeho smrť nám pripomína aj dnešná liturgická farba – farba krvi.
Liturgia nás v dnešný deň upriamuje iba na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a
chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom
srdci – aby sme žili z ovocia Kristovej smrti, ako hovorí apoštol Pavol.
Dnešná liturgia pozostáva z troch častí: z bohoslužby slova, z poklony svätému krížu a
prijímania. Na začiatku ľutujeme, že aj my sme prispeli svojimi hriechmi k utrpeniu Pána
Ježiša. Na znak toho si kňaz pred oltárom ľahne na tvár. Robí to v hlbokej pokore pred
svojím Pánom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený.
My si pritom všetci kľakneme a v tichu budeme prosiť každý za seba, aby nám Pán
odpustil. Súčasne mu aj poďakujme za lásku k nám – veď práve láska ho priviedla na
kríž.

VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Modlime sa.
Rozpomeň sa, Bože, na skutky svojho zľutovania. Rozpomeň sa na
krv svojho Syna preliatu za nás a stoj pri nás, keď budeme sláviť
pamiatku nášho vykúpenia. Prosíme o to skrze Krista, nášho brata
a Pána.

V

Amen. [Posadíme sa.]

2

BOHOSLUŽBA SLOVA
KOMENTÁR PRED PRVÝM ČÍTANÍM
Teraz nasleduje bohoslužba slova. V prvom čítaní si vypočujeme štvrtú pieseň
o Hospodinovom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša. Izaiáš sa niekedy nazýva aj
evanjelistom Starého zákona, pretože veriaci tí, čo uverili v Ježiša, v jeho slovách
rozoznali posolstvo o budúcom Mesiášovi. Už sedemsto rokov pred Kristom
zachytáva Božie zjavenie o budúcom Vykupiteľovi. Čítanie začína rečou Boha,
pokračuje rečou proroka k ľudu a končí opäť rečou Boha. Zmysel tejto piesne sa
výrazne spĺňa na Ježišovi Kristovi. On je tým mužom bolestí. On vzal na seba naše
viny. Jeho smrť bola preňho cestou k povýšeniu a nám priniesla vyslobodenie,
záchranu a život.

PRVÉ ČÍTANIE
Izaiáš 52,13 - 53,12

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
„Hľa, môj služobník bude mať úspech, bude vyvýšený, vyzdvihnutý
a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali; jeho výzor je
neľudsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku, tak ho budú
obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia,
o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli.“
Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno
Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme.
Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po
ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal
utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho
nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My
sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však
bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý
nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo
uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale
Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa
nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril
ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Zo zovretia a súdu bol vzatý.
Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre
neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými
a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola
lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako
obetu za vinu, uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí
Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde
uspokojenie svojím poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní
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mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými
a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život
a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral
sa za zločincov.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (ŽALM 22)
R.: BOŽE MÔJ, BOŽE MOJ, PREČO SI MA OPUSTIL?
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, *
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, *
nech ho zachráni, ako ho má rád.“ – R.
Obkľučuje ma svorka psov, *
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy, *
môžem si spočítať všetky svoje kosti. – R.
Delia si moje šaty *
a o môj odev hádžu lós.
Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, *
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. – R.
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom *
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.
Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, †
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. *
Nech majú pred ním bázeň
všetky pokolenia Izraelove. – R.
KOMENTÁR PRED DRUHÝM ČÍTANÍM
Aby Boží Syn vykúpil ľudstvo, vzal na seba ľudské telo. Žil na zemi medzi ľuďmi ako
jeden z nás, a preto dobre chápe naše problémy, starosti i slabosti. Môžeme sa
naňho neustále s dôverou obracať, ako nás o tom uisťuje aj autor Listu Hebrejom.
Nesmieme však pritom zabúdať na bolestný ráz nášho vykúpenia. Je to utrpenie
a smrť Božieho Syna na kríži, jeho poslušnosť a modlitba, ktorú Otec vypočul.
Ježišovo jedinečné postavenie je práve v tom, že je Božím Synom a zároveň aj
jedným z nás. On, hoci bol bez hriechu, vzal na seba naše hriechy. Slovami starobylej
tradície – je „zároveň kňazom, oltárom i obetným Baránkom“.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Hebrejom 10, 16-25
Čítanie z Listu Hebrejom
[Sestry a bratia,]
Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje
zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich hriechy a ich
neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam
už vôbec netreba obety za hriech. Bratia, keď teda máme smelú dôveru
vojsť skrze Ježišovu
krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže
cez svoje telo, a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme
s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého
svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridŕžajme
nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný.
Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske
a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú
niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi
vidíte, že sa blíži Kristov deň.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
KOMENTÁR PRED EVANJELIOM
Pašie – dejiny Pánovho umučenia, ktoré budú o chvíľu nasledovať, nie sú len
správou; sú aj výkladom a zvestovaním. Správa nehovorí len o tom, čo sa stalo, ale
aj prečo sa to stalo. Autor Jánovho evanjelia jasne hovorí, že Ježiš sa dobrovoľne
vydal na smrť. Obetuje sa za nás, aby nás vykúpil a zachránil. Ježiš umiera práve
v hodine, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú večeru. Ježiš je tým
pravým veľkonočným Baránkom a jeho krv je cenou našej spásy. V liturgii sme nielen
poslucháčmi, ale aj účastníkmi týchto udalostí, ktoré nám táto liturgia sprítomňuje.
Po včerajších udalostiach pri Poslednej večeri Pán Ježiš odchádza s apoštolmi do
Getsemanskej záhrady, aby sa tam pomodlil. Pozorne sledujme ďalší vývin udalostí
a pozorujme, čo všetko Pán pre nás podstúpil.
Pri oznámení, že Pán Ježiš odovzdal svojho ducha, si všetci na znak vďaky na chvíľu
kľakneme.

NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
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EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 18,1 - 19,42
Umučenie nášho Pána Ježiša Krista ✠ podľa Jána.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi
a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
R:

[Ježiš] vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kidrón, kde bola záhrada.
Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj Judáš,
jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi
učeníkmi. Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a
farizejov a prišli ta s fakľami, lampášmi a zbraňami. No Ježiš,
pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa
ich:

J:

„Koho hľadáte?“

R:

Odpovedali mu:

O:

„Ježiša Nazaretského.“

R:

On im povedal:

J:

„Ja som!“

R:

Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal: „Ja som!“,
cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal:

J:

„Koho hľadáte?“

R:

Odpovedali:

O:

„Ježiša Nazaretského!“

R:

Ježiš odpovedal:

J:

„Povedal som vám: ‚Ja som!‘ Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte
odísť!“

R:

Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal,
nestratil som ani jedného.“ Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil
ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha
sa volal Malchos. Ale Ježiš povedal Petrovi:

J:

„Schovaj meč do pošvy! Azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal
Otec?“

R:

Kohorta vojakov s veliteľom a sluhovia Židov Ježiša chytili, zviazali
ho a odviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol
6

v tom roku veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude
lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Šimon Peter spolu s iným
učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi
a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stál vonku
pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy,
vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička
povedala Petrovi:
O:

„Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?“

R:

Peter odpovedal:

O:

„Nie som.“

R:

Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali
sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz
sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu
odpovedal:

J:

„Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge
a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril
v skrytosti. Prečo sa teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali,
čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril!“

R:

Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po
tvári a povedal:

O:

„Takto odpovedáš veľkňazovi?“

R:

Ježiš mu odpovedal:

J:

„Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo
ma biješ?“

R:

Potom ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon
Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho:

O:

„Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?“

R:

On zaprel a povedal:

O:

„Nie som.“

R:

Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal
ucho, povedal:

O:

„Vari som ťa nevidel s ním v záhrade?“

R:

Peter však znova zaprel — a hneď nato zaspieval kohút. Od Kajfáša
odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli
do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť
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veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k nim a opýtal sa:
O:

„Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku?“

R:

Odpovedali mu:

O:

„Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho.“

R:

Pilát im odpovedal:

O:

„Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“

R:

Židia mu na to:

O:

„My nemáme právo nikoho usmrtiť,“

R:

aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má
zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša
a opýtal sa ho:

O:

„Ty si kráľ Židov?“

R:

Ježiš odpovedal:

J:

„Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní?“

R:

Pilát odpovedal:

O:

„Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“

R:

Ježiš odpovedal:

J:

„Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z
tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný
Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.“

R:

Nato mu Pilát povedal:

O:

„Tak predsa si kráľ?“

R:

Ježiš odpovedal:

J:

„Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel
na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy,
počuje môj hlas.“

R:

Pilát mu povedal:

O:

„Čo je pravda?!“

R:

Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi:

O:

„Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že
vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som
vám prepustil kráľa Židov?“
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R:

Oni znova skríkli:

O:

„Nie toho, ale Barabbáša!“

R:

Barabbáš bol však zbojník.

19. kapitola
R:

Nato vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia
korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového
plášťa, prichádzali k nemu a hovorili:

O:

„Buď pozdravený, kráľ Židov!“

R:

A bili ho po tvári. Potom Pilát znova vyšiel a povedal im:

O:

„Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom
nenachádzam nijakú vinu.“

R:

Tu vyšiel Ježiš von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát
im povedal:

O:

„Hľa, človek!“

R:

Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali:

O:

„Ukrižuj! Ukrižuj!“

R:

Pilát im povedal:

O:

„Vezmite si ho a vy ho ukrižujte! Lebo ja na ňom nenachádzam vinu.“

R:

Židia mu odpovedali:

O:

„My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa
vydával za Božieho Syna.“

R:

Keď to Pilát počul, ešte viac sa vyľakal. Znova vošiel do vládnej
budovy a povedal Ježišovi:

O:

„Odkiaľ si?“

R:

Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal:

O

„Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc
prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať?“

R:

Ježiš mu odpovedal:

J:

„Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.
Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech.“

R:

Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali:
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O:

„Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ. Lebo každý, kto sa robí
kráľom, protiví sa cisárovi.“

R:

Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na
súdny stolec, na miesto nazývané Litostrótos, po hebrejsky
Gabbata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo šiestej
hodiny. Tu prehovoril k Židom:

O:

„Hľa, váš kráľ!“

R:

Nato oni začali kričať:

O:

„Preč s ním, preč s ním! Ukrižuj ho!“

R:

Pilát im povedal:

O:

„Vášho kráľa mám ukrižovať?“

R:

Veľkňazi odpovedali:

O:

„Nemáme kráľa, iba cisára!“ Vtedy im ho teda vydal, aby ho
ukrižovali.

R:

Prevzali teda Ježiša. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka,
po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných
dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj
nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš
Nazaretský, kráľ Židov.“ Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo
miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po
hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi:

O:

„Nepíš ‚Kráľ Židov‘, ale ‚On povedal: Som kráľ Židov‘.“

R:

Pilát však odpovedal:

O:

„Čo som napísal, to som napísal.“

R:

Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho
na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev,
ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný. Preto si
medzi sebou povedali:

O:

„Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“

R:

Tým sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili
lós. A vojaci to tak aj urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka,
sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš
zbadal matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke:

J:

„Žena, hľa, tvoj syn!“

R:

Potom povedal učeníkovi:
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J:

„Hľa, tvoja matka!“

R:

A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom, keďže Ježiš vedel,
že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo:

J:

„Som smädný!“

R:

Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom
na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot,
povedal:

J:

„Je dokonané!“

R:

Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Na chvíľku si pokľakneme a stíšime sa.

R:

Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal
ukrižovaným polámať nohy a sňať ich, aby ich telá nezostali na kríži
v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal veľký sviatok. Prišli teda vojaci
a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. Keď
však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu nohy, ale
jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a
voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je
pravdivé. On vie, že hovorí pravdu — aby ste aj vy verili. Stalo sa to
preto, aby sa splnilo Písmo: Kosť mu nebude zlomená. A zasa inde
Písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatie, ktorý
bol Ježišovým učeníkom — ale tajným zo strachu pred Židmi —,
požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel
teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil
Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myrhy zmiešanej s aloou. Vzali
Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými látkami do plachiet, ako je
u Židov zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola
záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam
teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko.

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
KÁZEŇ

11

SPOLOČNÉ MODLITBY (FORMA I)
P

Pane Ježišu Kriste, ty si pšeničné zrno, ktoré padlo do zeme
a zomrelo, aby sme my mali život. Vypočuj naše volanie.

L1

Prosíme za všetkých, ktorí sa po tebe nazývajú kresťania
[a kresťanky], za cirkvi v ich rozdelení aj v ich snahách
o spoločenstvo a jednotu. Za všetkých, ktorí sú poverení zvláštnou
cirkevnou službou, za našu cirkev a naše farnosti.
Chvíľa ticha.

L2

Priťahuj nás k sebe! Pomáhaj nám k životu podľa svojho evanjelia
a k jednote s tebou. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za národy tohto sveta, ich vlády a parlamenty, za tých,
ktorí sú zodpovední v politike, ekonómii a spoločnosti. Za všetkých,
ktorí trpia vojnou a ich následkami, za prenasledovaných
a za všetkých, ktorí žijú v neslobode a útlaku.
Chvíľa ticha.

L2

Daj ľuďom ducha zmierenia a veď ich kroky na ceste
k spravodlivosti a mieru. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za všetkých, ktorí stratili svoju vieru a za všetkých, ktorí
vieru nenachádzajú preto, že im bránime v pohľade na teba.
Chvíľa ticha.

L2

Nechaj svetlo svojho evanjelia jasne žiariť a urob nás
vierohodnými svedkami tvojej spásy

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za mladých ľudí v našom spoločenstve
a v cirkvách vo svete.
Chvíľa ticha.
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L2

Daj im podporu a istotu. Pomôž nám našu spoločnosť usporiadať
tak, aby v nej mohli vyrastať do sveta a do cirkvi a našli tu život
a budúcnosť. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za všetkých, ktorí stoja v tieni života: za postihnutých
a chorých, za zostarnutých a osamelých, za neúplné rodiny a deti
bez rodín, za nezamestnaných a všetkých, ktorých prehliadame,
vylučujeme na okraj a odstrkujeme.
Chvíľa ticha.

L2

Buď im blízko a priveď k nim ľudí, ktorí majú otvorené oči, uši
a srdcia pre ich bolesti. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za všetkých, ktorí nevidia žiadne východisko, za tých,
ktorým nie je rady alebo pomoci, za všetkých, ktorí boli inými ľuďmi
sklamaní, zneužití a zradení, za tých, ktorí sa utiekajú do
zatvrdenosti srdca alebo k závislosti, za tých, ktorí sa zaplietli do
pocitov viny a za tých, ktorí sa cítia opustení Bohom.
Chvíľa ticha.

L2

Prijmi ich do svojho výkriku na kríži a daruj im podiel na svojom
novom živote. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za všetkých, ktorí trpia bezprávie, za hladujúce
a vykorisťované národy, ktoré prácou svojich rúk a plodmi svojich
polí musia spoluvytvárať náš nadbytok, a za nás samých, ktorí
sme zajatcami svojich nárokov a svojej myšlienkovej prázdnoty.
Chvíľa ticha.

L2

Pomôž nám, aby sme rešpektovali ľudskú dôstojnosť a právo na
život a aby sme sa delili o dary tejto zeme. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
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L1

Prosíme za celé stvorenie, ktoré stoná v kŕčoch a čaká na spásu.
Za všetkých, ktorí sa snažia o jeho zachovanie a za všetkých, ktorí
trpia jeho ničením.
Chvíľa ticha.

L2

Nech si uvedomujeme, že sme tu len správcovia, a že tvoje dobré
dary patria všetkým, a aj našim deťom a deťom našich detí všade
na svete. Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

L1

Prosíme za umierajúcich a zomrelých, za všetkých, ktorí nám
odovzdali život a vieru, za všetkých, za ktorých umieranie sme
spoluvinní našou ľahostajnosťou, zatvrdenosťou srdce a naším
životným štýlom.
Chvíľa ticha.

L2

Preveď ich svojou smrťou do života, ktorý nie je možné stratiť.
Voláme k tebe.

V

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

P

Pane Ježišu Kriste, Otec ťa neponechal smrti: prebudil ťa a povýšil
ku svojej pravici. Zastaň sa nás a zostávaj s nami na všetkých
našich cestách. Tebe buď chvála, česť a sláva teraz i naveky.

UCTIEVANIE KRÍŽA
P
V

Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta.
Poďte, pokloňme sa.

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.
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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.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA
Nakoniec predsedajúci s rukami vztiahnutými nad zhromaždenými prednáša Záverečnú
modlitbu:

Všemohúci Bože, ty počuješ všetkých, ktorí k tebe volajú, a poznáš
i prosby tých, ktorí mlčia. Ďakujeme ti, že si nás utrpením a smrťou
svojho Syna povolal z odlúčenosti do svojej blízkosti a medzi svoj
ľud. Daj, nech ťa stále hlbšie poznávame svojou vierou a odpusť
nám našu vinu. Posilňuj nás svojím svätým Duchom a zachovaj nás
v pravde. A ku koncu našich dní nám daj miesto medzi svojimi
svätými – skrze Krista, nášho ukrižovaného a vzkrieseného Pána.
Amen.
OZNAMY
• Pri online vysielaní sa uvidíme aj počas Veľkého týždňa:
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
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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