
SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA

Jeruzalemská utiereň

Táto  Utiereň  sa  volá  aj  Nadhrobná,  lebo  sa  koná  nad  hrobom  nášho  Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista. Mnísi sa ju začínajú modliť o 1 hodine v noci. Na jej začiatku sa
posledný  krát  modlí  Kráľu  nebeský.  Potom  sa  táto  modlitba  modlí  druhý  krát  až  na
Zostúpenie Svätého Ducha. Dovtedy sa vynecháva, lebo sa čaká na príchod Svätého Ducha.

 

K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa

nad nami. 

Ľ: Amen.

 

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (3x)

Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. (2x)

Žalm 3

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! * Mnohí povstávajú proti mne. 

Mnohí o mne hovoria: * „Boh mu nepomáha.“

Ale ty, Pane, si môj ochranca, * moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. 

Hlasne som volal k Pánovi * a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. 

A ja  som sa  uložil  na  odpočinok  a usnul  som,  *  prebudil  som sa,  lebo  Pán  ma

udržuje. 

Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. * Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože

môj. 

Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári * a hriešnikom si zuby vylámal. 



Pane, ty si naša spása. * Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. 

Žalm 37

Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení * a netrestaj ma v svojom hneve,

lebo tvoje šípy utkveli vo mne, * dopadla na mňa tvoja ruka. 

Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta * pre môj hriech nemajú

pokoj moje kosti. 

Hriechy mi prerástli nad hlavu * a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno. 

Rany mi zapáchajú a hnisajú * pre moju nerozumnosť.

Zohnutý som a veľmi skľúčený, * smutne sa vlečiem celý deň. 

Bedrá mi spaľuje horúčka * a moje telo je nezdravé. 

Nevládny som a celý dobitý, * v kvílení srdca nariekam.

Pane, ty poznáš každú moju túžbu; * ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. 

Srdce mi búcha, sila ma opúšťa * i svetlo v očiach mi hasne. 

Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu, * aj moji príbuzní

sa ma stránia. 

Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla * a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú

o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. 

Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, * ako nemý, čo neotvára ústa. 

Podobám sa človekovi, čo nepočuje * a čo nevie obvinenie vyvrátiť. 

Pane pretože v teba dúfam, * ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. 

A tak  hovorím:  „Nech sa  už  neradujú  nado mnou;  *  a keď sa  potknem,  nech sa

nevystatujú nado mňa.“

Ja, pravda, už takmer padám * a na svoju bolesť myslím ustavične. 

Preto vyznávam svoju vinu * a pre svoj hriech sa trápim. 

Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, * ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia

neprávom. 

Za dobro sa mi odplácajú zlom * a tupia ma za to, že som konal dobre. 

Neopúšťaj ma, Pane; Bože môj, * nevzďaľuj sa odo mňa.

Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.

 



Žalm 62

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. * Za tebou prahne moja duša, 

za tebou túži moje telo; * ako vyschnutá, pustá zem bez vody, 

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni * a vidieť tvoju moc a slávu. 

Veď tvoja milosť je lepšia než život; * moje pery budú ťa oslavovať. 

Celý život ťa chcem velebiť * a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. 

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * a moje ústa ťa budú chváliť jasavými

perami. 

Na svojom lôžku myslím na teba, * o tebe rozjímam hneď za rána. 

Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. 

Moja duša sa vinie k tebe, * ujímaš sama svojou pravicou. 

Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme; * vydaní budú meču

napospas, stanú sa korisťou šakalov. 

Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, * chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,

lebo budú umlčané ústa klamárov. 

Žalm 87

Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. 

Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. 

Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. 

Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka, ktorému niet

pomoci. 

Moje lôžko je medzi mŕtvymi, som ako tí,  čo padli a odpočívajú v hroboch, * na

ktorých už nepamätáš, lebo sa vymanili z tvojej náruče. 

Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do temravy a tône smrti. 

Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi prívalmi si ma zaplavil. 

Odohnal  si  mi  známych  a zošklivil  si  ma  pred  nimi.  *  Uväznený  som  a vyjsť

nemôžem, 

aj  zrak  mi slabne  od zármutku.  *  K tebe,  Pane,  volám deň čo  deň a k tebe ruky

vystieram. 

Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?



i v hrobe  bude  dakto  rozprávať  o tvojej  dobrote  *  a na  mieste  zániku  o tvojej

vernosti? 

Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej

spravodlivosti? 

Ale ja, Pane, volám k tebe, * včasráno prichádza k tebe moja modlitba. 

Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? 

Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. 

Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma tvoje hrozby. 

Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma zovšadiaľ. 

Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi dôverníkom. 

Žalm 102

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému. 

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. 

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy; 

on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, * preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. 

Pán koná spravodlivo * a prisudzuje právo všetkým utláčaným. 

Mojžišovi zjavil svoje cesty * a synom Izraela svoje skutky. 

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne. 

Nevyčíta nám ustavične naše chyby, * ani sa nehnevá naveky. 

Nezaobchodí  s nami  podľa  našich  hriechov,  *  ani  nám  neodpláca  podľa  našich

neprávosti. 

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho

boja. 

Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. 

Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 

Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; * pamätá, že sme iba prach. 

Ako tráva sú dni človeka, * odkvitá sťa poľný kvet. 

Ledva ho vietor oveje, už ho niet, * nezostane po ňom ani stopa. 

No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja

a jeho spravodlivosť * chráni ich detné deti,



tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, * čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. 

Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými. 

Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, * čo počúvate na jeho slová

a plníte jeho príkazy. 

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, * jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja,

Pánovi.

Žalm 142

Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre

svoju spravodlivosť ma vyslyš. 

A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred

tebou. 

Nepriateľ  ma  prenasleduje,  zráža  ma  k zemi,  *  do  temnôt  ma  vrhá  ako  dávno

mŕtveho. 

Duch sa mi zmieta v úzkostiach; v hrudi mi srdce meravie. 

Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem

o dielach tvojich rúk. 

Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. 

Rýchle ma vyslyš, Pane, * lebo už klesám na duchu. 

Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. 

Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba.

Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham ku tebe. 

Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam. 

Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj

dobrý duch. 

Pre  svoje  meno,  Pane,  zachováš  ma nažive;  *  pretože si  spravodlivý,  vyveď ma

z úzkosti. 

Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú,

veď ja som tvoj služobník. 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. (3x)



Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen.

K: Boh je Pán a zjavil sa nám. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 

(Ľud opakuje Boh je Pán: po každom verši na hlas tropára)

Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Verš: Obkľúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.

Verš: Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. 

Verš: Kameň, čo stavitelia zavrhli,  stal sa kameňom uholným. To sa stalo na

pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.

Ľ: Tropár, hl. 2.: Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje prečisté Telo. * Ovinul ho čistým

plátnom, * natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu. (2x)

Sláva. hl.  2.: Keď si zostúpil k Smrti,  Život nesmrteľný, * žiarou svojho Božstva

premohol si peklo. * Zosnutých si vyviedol z hlbín podsvetia. * Všetky nebeské mocnosti

volali: * „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože nás.“ 

I teraz. hl. 2.: Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, * ktoré prišli s voňavkami: *

„Vonné masti patria zosnulým, * ale Kristus je nesmrteľný.“

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen. 

Prvá stanica

Velebenie: Velebíme  ťa,  *  Kriste,  Darca  života,  *  za  nás  včera  ukrižovaný

i pochovaný, lebo si preslávne vzkriesil zosnulých. 

Verš: Blažení  tí,  čo  idú  cestou  života  bez  poškvrny,  *  čo  kráčajú  podľa  zákona

Pánovho.

 

(Po každom verši nasleduje tropár, ktorý v prvej a druhej stanici sa spieva na 5 hlas,

v 3. stanici na 3. hlas.)



Kriste,  prameň  života,  spočíval  si  v hrobe.  *  Žasli  anjelské  sily  *  a tvoje

zostúpenie pod zem velebili.

Verš: S úprimným srdcom ti  chcem ďakovať,  *  že  som poznal  tvoje  spravodlivé

výroky. 

Oslavujeme ťa, Ježišu Kráľu, * aj my uctievame tvoje utrpenie a pochovanie, *

ktorými si nás zachránil od večnej záhuby. 

Verš: Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, * len ty ma nikdy neopusť. 

Ty si položil základy zeme, * a teraz odpočívaš v malom hrobe, * ale zosnulých

z hrobov dvíhaš. 

Verš: Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, * len ty ma nikdy neopusť.

Medzi zločincov ako zločinca, Kriste, * teba, nevinného, pripočítali, * aby si nás

všetkých zbavil viny, * ktorej sa dopustil prvý hriešnik. 

Verš: Pane, ty si velebný, * nauč ma svoje prikázania. 

Najkrajší z ľudských synov, * sám bez krásy leží mŕtvy, * zato obdaril nádherou

všetkých. 

Verš: Svojimi perami vypočítavam výroky tvojich úst. 

Ó,  aký  to  neslýchaný  div,  nepochopiteľné  veci!  *  Darcu  môjho  dychu,  *

bezduchého nesú do hrobu, * aby ho pochovali Jozefove ruky. 

Verš: Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch * a rozjímať o tvojich cestách. 

Opravdivý Kráľ neba i zeme, * hoci si sa skryl v maličkom hrobe, * predsa ťa

pozná všetko tvorstvo, Ježiš. 

Verš: Svojmu sluhovi dožič života * a zachovám tvoje slová. 

Ten, čo svojou dlaňou drží zem, * teraz odpočíva mŕtvy telom * a pod zemou sa

zdržuje, * aby zosnulých vyslobodil z podsvetia. 

Verš: Duša mi uviazla v prachu, *  oživ ma, ako si mi prisľúbil. 

Slovo  Božie,  celá  zem  sa  strachom  chveje  *  a dennica  skryla  svoje  lúče.  *

Neznesú nesmiernu žiaru, * ktorú si skryl v hrobe. 

Verš: Daj, aby som pochopil cestu svojich príkazov * a budem rozjímať a tvojich

zázrakoch. 

Spasiteľ,  ako  človek  si  zomrel,  *  ako  Boh  si  zosnulých  vyviedol  z hrobov  *

i z priepasti hriechu. 

Verš: Nakloň mi srdce k tvojim predpisom * a nie ku chamtivosti. 



Spasiteľ môj, vždy si bol rozkošou anjelov. * Ale teraz si im bolesť zapríčinil, *

lebo ťa videli mŕtveho, bez dychu. 

Verš: Svoje  ruky  budem dvíhať  k tvojim predpisom,  a budem sa  cvičiť  v tvojich

príkazoch. 

Aká to neslýchaná radosť, aká to nesmierna sladkosť! * Všetkých v predpeklí si

naplnil blaženosťou, * keď v temných priepastiach zažiarilo tvoje svetlo, Kriste. 

Sláva. I teraz.: Oslavujeme ťa, Prečistá Bohorodička * a vrúcne sa klaniame tri dni

v hrobe odpočívajúcemu * tvojmu Synovi a nášmu Bohu. 

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen.

Ľ: Amen. 

Druhá stanica

1. velebenie: Je dôstojne velebiť ťa, Kriste, Darca života, * lebo si brány pekla

rozbil a zvoli diablovej si koniec urobil. 

2. velebenie: Je dôstojné velebiť ťa Darca života, * lebo si na kríži svoje ruky pribil *

a vláde nepriateľa si koniec učinil. 

Verš: Tvoje ruky ma stvárnili a urobili. * Daj mi chápavosť a osvojím si tvoj zákon. 

Je dôstojné, * aby sme ťa velebili, * Živiteľ všetkých, * lebo tvojimi strasťami *

blaženosť sme získali * a zbavili sme sa hniloby smrti.

Verš: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, * lebo tvoj zákon je mojou

rozkošou. 

Žasnú serafíni, * Spasiteľ, * keď ťa na nebesiach vidia * nerozlučne s Otcom

spojeného * a na zemi ležať mŕtveho. 

Verš: Nech sa zahanbia pyšní, že ma trýznia úskočne, kým ja sa cvičím v tvojich

príkazoch. 

Keď si bol ukrižovaný, roztrhla sa chrámová opona. * Slovo, Svetlo zo Svetla, *

keď  si ako slnko pod zem zapadol, * pohasli všetky svetlá. 

Verš: Jamu vykopali namyslenci, * tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. 

Netráp sa nárekom, Matka! Dobrovoľne smrť som podstúpil, * aby som obnovil

ranenú ľudskú prirodzenosť. 



Verš: Bezmála ma zahubili na zemi. * No ja som ani tak neopustil tvoje príkazy. 

Zdesil sa Adam, keď počul v raji Božie kroky. * Ale teraz jasá, lebo prišla jeho

spása. * Tak v raji bol hriechom ranený, * teraz naveky vykúpený. 

Verš: Pane, tvoje slovo ma večnú platnosť na nebesiach. 

Žertvu sĺz ti prináša Rodička tvoja, Kriste, * keď ťa kladú do hrobu. * Žalostne

k tebe volá: * „Vstaň, Dieťa ako si predpovedal.“

Verš: Tvoj som, zachráň ma, veď hľadím na tvoje príkazy. 

Ako zatvorím tvoje presladké oči, i ústa, Slovo? * Ako ťa, dôstojne pochovám? *

Trasiem sa strachom, volal Jozef. 

Verš: Neodkláňam sa od tvojich predpisov, * lebo ty si mi zákon stvoril. 

Prostý  kameň,  zakrýva  Kameň  opracovaný,  *  ten,  ktorý  je  základným

kameňom. * Žasni zem, jak smrteľný človek * Boha v hrobe pochováva. 

Verš: Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, * mojim ústam sú sladšie ako

med. 

Pozri, Dieťa, na učeníka ktorého si miloval * i na svoju plačúcu Matku * a daj

nám skoro presladkú zvesť o vzkriesení, * túžobne prosila Prečistá. 

Verš: Zmúdrel som z tvojich príkazov, * preto nenávidím cesty klamstva. 

Slovo  Božie,  Darca  života,  *  nepotrestal  si  smrťou  židovský  ľud,  *  keď  ťa

ukrižoval, * ale dokonca si vzkriesil aj ich zosnutých. 

Verš: Pane, láskavo prijmi sľuby mojich úst * a pouč ma o svojich zámeroch. 

S úžasom zvolal Jozef: * „Stotník uveril, že si Boh, hoci si zomrel. * A ja, Bože,

ako sa ťa odvážim dotknúť svojimi rukami?“

Verš: Otváram ústa a dych naberám, * lebo túžim za tvojimi predpismi. 

My  všetci  verní,  Kriste,  *  teraz  oslavujeme,  piesňami  tvoje  ukrižovanie

i pochovanie, * lebo skrze nich si nás zbavil smrti. 

Sláva. I teraz.: Nepoškvrnená Prečistá Panna, * ty si porodila náš život, * upokoj

rozbroje v Cirkvi * a udeľ jej pokoj, lebo si dobrotivá. 

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen. 

Tretia stanica



Velebenie: Všetky pokolenia piesňami oslavujú tvoj pohreb, Kriste môj.

Verš: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, * ako robievaš tým, čo tvoje meno

milujú. 

Z dreva ťa sňal Arimatejský. * Plátnom ťa obvinul * a do hrobu pochoval. 

Verš: Nad svojím služobníkom svoju tvár vyjasni * a nauč ma svojim ustanoveniam. 

Aj my všetci s bohabojnými ženami * úctivo pomažme mŕtveho, * ktorý večne

žije. 

Verš: Pane, ty si spravodlivý * a správne sú tvoje rozhodnutia. 

Tí,  ktorých  na  púšti  sýtil  mannou,  *  dvíhali  pätu  proti  Dobrodincovi  *

a prinášajú žlč s octom Spasiteľovi. 

Verš: Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma, * zachovať chcem tvoje ustanovenia. 

Slovo Božie, keď ťa Prečistá videla, * ako ležíš vystretý, * bolestne plakala: *

„Ó,  nádherná  jar  môjho  života!  *  Ó,  Dieťa moje  presladké,  *  kam zapadla  tvoja

krása?“

Verš: Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma. * Daj mi žiť, veď si mi to prisľúbil. 

Všetci zahynú, čo ťa ukrižovali, Slovo, * Synu Boží Kráľu všetkých. * Do hrobu

zostúpia muži krvi. 

Verš: Pravda je podstatou tvojich slov * a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú

večné. 

Svetlo mojich očí, presladké moje dieťa, * ako tam v hrobe teraz odpočívaš? *

Neplač, Matka, drahá, * trpím to preto, aby som spasil Adama a Evu. 

Verš: Moja duša uchováva ustanovenia a veľmi ich miluje. 

Matka, tá, čo ti života dala, * hojné slzy roní a volá: *  „Vstaň, Darca života! *

Urýchli svoje vzkriesenie, Slovo Božie * a utíš bolesti tej, * čo ťa panensky porodila.“

Verš: Nech dôjde k tebe moja prosba * vysloboď ma, ako si prisľúbil. 

Udeľ odpustenie hriechov všetkým, * čo s láskou a pokornou bázňou uctievajú

tvoje utrpenie. 

Verš: Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, * lebo spravodlivé sú všetky tvoje

príkazy. 

Jeden Jozef ťa niesol,  Spasiteľ, * keď si utekal do Egypta, * druhý ťa teraz

pochováva. 

Verš: Pane, túžim za tvojou pomocou a tvoj zákon je mi slasťou. 



Žasne ľudský rozum, Stvoriteľ * nad tvojím neobyčajným * a úžas budiacim

pohrebom. 

Verš: Moja duša bude žiť a teba chváliť, * a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. 

Včasráno  prišli  myronosičky  k tvojmu  hrobu,  Spasiteľ,  *  aby  ťa  pomazali

voňavkami. 

Verš: Blúdim ako ovca, čo sa stratila; * hľadaj svojho sluhu, lebo nezabúdam tvoje

predpisy. 

Svojím vzkriesením, Pane, * daruj pokoj svojej Cirkvi * a spas vyvolený ľud. 

Sláva.: Bože v Trojici jediný, * Otče, Synu i Duchu Svätý, * zmiluj sa nad nami. 

I teraz.: Bohorodička Panna, * urob hodnými svojich služobníkov * aby sme videli

vzkriesenie tvojho Syna. 

* Anjelský zbor 

Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje prikázania. 

Anjelský zbor sa podivil, * keď videl, Spasiteľ, že si mŕtvy, že si zbúral mocné

hradby smrti,  že aj Adama spolu so sebou si  vzkriesil  * a z moci pekla * všetkých

vyslobodil.

 Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje prikázania.

„Prečo učeníčky, * s láskyplnými slzami voňavky otvárate?“ * Pýtal sa belostný

anjel, keď prišli k hrobu sväté ženy. * „Presvedčte sa, že Pánov hrob je prázdny. *

Veď Spasiteľ skutočne vstal z mŕtvych.“ 

Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje prikázania.

Zavčas ráno * sväté ženy sa s voňavkami * ponáhľali k tvojmu hrobu a plakali.

*  Zastavil  ich anjel  a riekol:  *  „Už bolo  dosť sĺz,  neplačte!  *  Kristovo vzkriesenie

apoštolom oznámte!“

Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje prikázania.

Sväté ženy plakali, keď s vonnými masťami * prišli k tvojmu hrobu, Spasiteľ. *

Anjel ich láskavo napomenul: * „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? * Veď ako

Boh * slávne vstal z mŕtvych.“

Sláva.: Pokloňme sa  *  Otcu i jeho  Synovi  i Svätému Duchu,  *  svätej  Trojici

jednej podstaty. * So serafínmi volajme: * „Svätý, svätý, svätý si, Pane.“



I teraz.: Panna, Darcu života si porodila. Adama si hriechov zbavila, * srdce Evy

šťastím * miesto bolesti si naplnila. * Tým, čo život stratili, * Späť vrátil život ten * čo

sa z teba narodil: * Pán Boh a človek. 

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) 

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen.

Sedalen,  hl.  1.: Jozef  si  u Piláta  vyprosil  presväté  Telo  *  natrel  ho  voňavkami

a zavinul  do  čistého  plátna.  *  Pochoval  ho  do  nového  hrobu.  *  Včasráno  prišli  ženy

s voňavkami a volali: * „Ukáž nám, Pane, svoje vzkriesenie, ako si predpovedal.“ 

Sláva. I teraz.: Zbory anjelov žasli, * keď videli, ako ten, čo sedí po pravici Otcovej,

leží mŕtvy * a do hrobu pochovávajú Nesmrteľného. * Anjelské zástupy ho obklopujú *

a spolu s obyvateľmi predpeklia zvelebujú * ako svojho Pána a Darcu života. 

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie

znič moju neprávosť. 

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. 

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. 

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach

zlé, 

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. 

Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. 

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. 

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. 

Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. 

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ucha svätého. 

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. 

Poučím  blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. 



Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou

spravodlivosťou. 

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 

Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa. 

Obetou  Bohu  milou  je  duch  skrúšený;  *  Bože,  ty  nepohŕdaš  srdcom skrúšeným

a poníženým. 

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. 

Potom prijmeš náležite obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár

obetné zvieratá.

* Kánon

Pieseň  1.  Irmos,  hl.  6.: Toho,  ktorý  kedysi  morskou  vlnou  *  pochoval

prenasledovateľa a mučiteľa, * pod zem uložili deti zachránených. * Ale my spolu so

služobnicami Pánovými spievajme: * lebo veľmi sa preslávil. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane.

Pane a a Bože môj, * spievam ti pieseň na rozlúčku * a oslavujem ťa nadhrobnými

hymnami, * lebo svojím pochovaním si mi otvoril cestu k životu * a svojou smrťou si zničil

smrť i peklo. 

Sláva.: Spasiteľ môj, čo na nebesiach sedíš na prestole, * a na zemi v hrobe, * všetci

na zemi i pod zemou, čo to vidia, * sú zdesení tvojou smrťou, Pôvodca života, * rozum

nemôže pochopiť, že si zomrel. 

I teraz.: Aby si všetko splnil,  čo ti  je na slávu, * zostúpil  si  do hlbín zeme. *

Láskyplný Vládca,  *  vedel  si,  že  môj  pôvod je  v Adamovi,  *  preto za cenu svojho

pohrebu * kriesiť ma zo smrti. 

Pieseň 3. Irmos: Ty, čo si pevne zakotvil zem vo vodách, * visel si na Golgote.

Tvorstvo to videlo a hrôzou sa chvelo. * Plné pokory ťa velebilo: * Nikto nie je taký

svätý, ako ty, Vládca. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane. 

V mnohých  videniach  si  ukázal  *  predobrazy  svojho  pohrebu.  *  A teraz  svoje

tajomstvá * odhaľuješ aj tým, čo sú v predpeklí. * Oni ti v ústrety volajú: * nikto nie je taký

svätý, ako ty, Pane. 



Sláva.: Rozprestrel si na kríži svoje ruky, aby si zhromaždil všetkých, čo sa rozpŕchli.

* Plátnom si sa dal spútať a do hrobu vložiť, aby si väzňom rozviazal putá, * aby ťa velebili:

* Nikto nie je taký svätý, ako ty, Pane. 

I teraz.: Ty, ktorého nebesia nepojmú, * dal si sa dobrovoľne pochovať v hrobe

* a pečaťou ho zabezpečiť, * aby si zázrakom dokázal svoju božskú moc všetkým, * čo

ti spievajú, láskyplný Vládca: * Nikto nie je taký svätý, ako ty, Pane. 

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen. 

Sedalen, hl. 1.: Tvoj hrob, Spasiteľ, strážili vojaci. * Ale ako mŕtvy padli na zem, *

keď sa zjavil bieloskvúci anjel, * ten, čo ženám ohlásil vzkriesenie. * Oslavujeme ťa, ako

premožiteľa smrti, * k nohám ti padáme, vzkriesený z hrobu, * jediný Bože náš.

 

Pieseň  4.  Irmos: Keď videl  prorok  Habakuk,  *  ako  na  kríži  prelievaš  svoju

božskú krv, * žasol a pokorne volal: * Ty, Dobrotivý si zničil dŕžavu mocných. * Ako

Všemohúci si vyslobodil obyvateľov z predpeklia. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane. 

Dnes si  posvätil  siedmi deň,  * ktorý si  kedysi  požehnal odpočinkom od práce.  *

Teraz však svojím sobotňajším odpočinkom všetko pretváraš a obnovuješ, * a nové buduješ.

Sláva.: Zvíťazil si nad tým, ktorý sa zdal mocnejší ako ty, * tvoja duša sa oddelila od

tela. * S tvojou mohutnou silou * roztrhal si putá smrti i pekla. 

I teraz.: Ó, Svetlo a Slovo Božie, * zdesil sa vládca pekiel, * keď ťa uzrel ako

Bohočloveka, * hrdinu jazvami posiateho * a prchol pred tvojím strašným pohľadom. 

Pieseň 5. Irmos: Keď prorok Izaiáš, Kriste, pri modlitbách v nočnom bdení, *

videl  z tvojej  dobroty  nezapadajúce  svetlo,  povedal:  *  Mŕtvi  vstanú  a tí,  čo  sú

v hroboch, ožijú * a všetci na zemi sa budú radovať. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane. 

Stvoriteľu, všetko na zemi tvoríš nové, * keďže si sa odel telom vzatým zo zeme. *

Hrob i plátna prezrádzajú tvoje tajomstvá, Slovo. * Úctyhodný člen veľrady * predstavuje

teba, čo si pôvodcom rady, * ktorý ma veľkolepo v sebe pretváraš. 



Sláva.: Pretváraš, Vládca, smrťou smrteľné * a pohrebom to, sa rozkladá. * Robíš

z nich nesmrteľné, plné božskej krásy. * Tvojho tela sa nedotkla ani hniloba, * ani tvoja

duša nezostala odpustená v predpeklí. 

I teraz.: Z Panny si sa narodil, môj Stvoriteľ, * a tvoje rebrá boli prebodnuté, *

aby si  zacelil  ranu Evinu.  * Ako druhý Adam si  usnul  tvrdým spánkom, * plným

životodarnej sily. * Ako všemohúci život si sa prebudil zo spánku smrti. 

Pieseň  6.  Irmos: Ryba  pohltila  Jonáša,  *  ale  ho  v sebe  neudržala.  *  Bol

predobrazom tvojho utrpenia a pochovania. * Vystúpil z ryby ako zo spálne * a tak

poučoval aj strážcov: * Strážcovia lži a podvodu, * prečo ste opustili milosrdenstvom

stráženého?

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane. 

Mučili ťa, ale neprestal si byť Bohom, Slovo. *  Neodpustil si telo, ktoré si prijal. *

A hoci  v mukách  sa  rozpadol  chrám  tvojho  tela,  *  predsa  tvoje  božstvo  sa  od  neho

neodlúčilo.  *  Ty,  Slovo  Božie,  *  si  jediným synom obidvoch  prirodzeností,  *  božskej

a ľudskej. 

Sláva.: Hriech Adamov ranil  človeka,  ale nezasiahol  prirodzenosť Božiu.  * Preto

trpelo len tvoje z hliny utvorené, * Božstva sa bolesť nedotkla. * Svoje smrteľné telo zmenil

si na nesmrteľné * a vzkriesením stal si sa prameňom nesmrteľnosti. 

I teraz.: Satan vládne nad ľudským pokolením, * ale nie naveky, * Lebo ty si

vstúpil do hrobu, Mocný, * a svojou oživujúcou rukou si roztrhal okovy smrti. * Ako

prvorodený z mŕtvych, ohlásil si skutočné oslobodenie všetkým, * čo od vekov chradli

pod zemou. 

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen.

 

Kondák,  hl.  6.: Nesmrteľný,  ten,  čo  zapečatil  bezodné  priepasti,  *  teraz  mŕtvy

odpočíva.  *  Plátnom a myrhou  ho  obvinuli  *  a do  hrobu  ho  položili.  *  Ženy  ho  prišli

pomazať voňavkami. * Horko plakali a volali: * Požehnaná je tá sobota, v ktorej odpočíva

Kristus, * lebo na tretí deň vstane z mŕtvych.

 



Ikos: Ten, ktorý všetko udržuje, bol ukrižovaný. * Všetko tvorstvo narieka, keď ho

vidí nahého visieť na dreve: * Slnko skrylo svoje lúče, hviezdy zastreli svoj jas, zem sa

hrôzou  chvela,  *  more  zutekalo,  skaly  pukali.  *  Veľa  hrobov  sa  otvorilo,  *  vstali  telá

mnohých svätých mužov, peklo sa desí. * Len Židia rokujú, ako by ohováraním poškvrnili

Kristovo vzkriesenie. * Ženy s úžasom volajú: * Požehnaná je tá sobota, v ktorej odpočíva

Kristus, * lebo a tretí deň vstane z mŕtvych. 

Pieseň  7.  Irmos: Aký  to  nevýslovný  div!  *  V Babylonskej  peci  zachránil

úctyhodných mládencov pred ohňom, * a teraz mŕtvy, bez dychu, do hrobu sa ukladá.

* Robí to pre našu spásu, aby sme mu volali: * Velebíme ťa, Bože, náš Vykupiteľ.

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane.

Ranil si  srdce, vládca pekiel,  * keď prijal do svojej ríše kopijou Prebodnutého, *

stená pálený božským ohňom, * a to pre našu spásu, aby sme spievali: * Velebíme ťa, Bože,

náš Vykupiteľ. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane.

Veľmi bohatý je hrob, * lebo poskytol odpočinok svojmu Tvorcovi, * stal sa božskou

pokladnicou  života,  *  a to  pre  našu  spásu,  aby  sme  volali:  *  Velebíme  ťa,  Bože,  náš

Vykupiteľ. 

Sláva: Podľa zákona zosnulých, * Zdroj života prijíma miesto v hrobe * a robí z neho

prameň vzkriesenia, * pre našu spásu, aby sme volali: * Velebíme ťa, Bože, náš Vykupiteľ.

I teraz.: Jediné  božstvo  Kristovo *  spojené  s Otcom i Duchom * ostalo  s ním

nerozlučne spojené * v hrobe,  v predpeklí  i v nebi,  *  a to  pre  našu spásu,  aby sme

spievali: * Velebíme ťa, Bože, náš Vykupiteľ. 

Pieseň 8. Irmos: Žasnite, zdesené nebesia, * chvejte sa, základy zeme! * Lebo

zostúpil  k zosnulým  ten,  čo  prebýva  na  výsostiach.  *  V malom  hrobe  si  našiel

prístrešie.  * Služobníci  ho chváľte, kňazi mu spievajte.  * Vyvyšuj ho, ľud Boží,  na

veky vekov. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane.

Zborený  je  presvätý  chrám,  *  aby  znovu  obnovil  zničený  svätostánok,  *  lebo

k prvému Adamovi * do predpeklia zostúpil druhý, * ktorý prebýva na nebesiach. * Chváľte

ho služobníci, * kňazi mu spievajte, * vyvyšuj ho, ľud Boží, na veky vekov. 



Sláva.: Učeníci sa rozpŕchli. * Jozef z Arimatije sa ujíma vedenia. * Keď vidí Boha,

Pána všetkých, * obnaženého a mŕtveho, * prosí,  aby mohol sňať a pochovať volajúc: *

Chváľte ho, služobníci, * spievajte mu kňazi, * na veky vekov ho vyvyšuj ľud Boží. 

I teraz.: Aký to nový div, aká to novota! * Aká nevýslovná trpezlivosť! * Ten,

ktorý vládne na výsostiach, * je zapečatený v podzemnom hrobe. * S Bohom jednajú

ako s podvodníkom. * Ale vy, služobníci ho chváľte, * kňazi mu spievajte. * Na veky

vekov ho vyvyšuj, ľud Boží. 

Velebenie Bohorodičky sa vynecháva a hneď sa spieva 9. pieseň.:

Pieseň 9. Irmos: Neplač nado mnou, Matka, * keď ma vidíš v hrobe. * Panensky

si ma počala, * pod srdcom si ma chovala. * Vstanem zas a preslávim sa. * Ako večný

Boh slávne vzkriesim všetkých, * ktorí ťa s láskou a vierou uctievajú. 

Verš: Sláva tvojmu svätému pohrebu, Pane. 

Pri tvojom zázračnom narodení * obdivuhodne som bola ušetrená bolestí, * šťastím

som oplývala, Synu, čo nemáš počiatok. * Teraz mi srdce ranil meč bolesti Bože môj, * keď

ťa vidím bez dychu, už mŕtveho. * Vstaň už vstaň, * aby som ťa oslávila. 

Sláva.: Ó, Matka moja, * z vlastnej vôle zem ma kryje, * a predsa sa desia strážcovia

pekla,  *  keď  ma  vidia  v krvavom  rúchu  pomsty.  *  Ako  Boh  som  krížom  premohol

nepriateľa. * Teraz už vstanem, * a teba preslávim. 

I teraz.: Raduj sa,  tvorstvo! * Plesajte,  všetci  na zemi!  * Váš odveký vrah je

premnožený. * Poďte mi naproti, ženy s voňavkami. * Adam a Eva, prarodičia moji,

už ste slobodní. * Na tretí deň vstanem z mŕtvych.

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen.

K: Svätý je Pán Boh náš. 1x

Ľ: Svätý je Pán Boh náš. 3x

* Chvály



hl. 2.: Všetko čo dýcha, nech chváli Pána. *Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na

výsostiach. * Tebe, Bože patrí pieseň. 

Chváľte ho všetci anjeli jeho. * Chváľte ho, všetky zástupy jeho. * Tebe, Bože, patrí

pieseň. 

Verš: Chváľte  ho  za  jeho  činy  mohutné,  *  chváľte  ho  za  jeho  nesmiernu

velebnosť. 

Dnes hrob skrýva toho, * ktorý v ruke drží tvorstvo. * Kameň prikrýva Vládcu, čo

nebesia pokryl dobrodeniami. * Život odpočíva, peklo sa desí. * Padajú putá Adamove. *

Sláva tvojej prozreteľnosti, * všetko si dokonale splnil. * Ty si náš večný pokoj, Dobrotivý.

* Ako Boh si nám daroval * aj účasť na tvojom preslávnom vzkriesení. 

Verš: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou. 

Čo to vidíme? * Aký blahý pokoj plní srdce? * Vládca vekov svojím utrpením *

splnil plány Prozreteľnosti,  * a teraz v hrobe trávi svoj sobotňajší odpočinok. * Pripravil

nám novú sobotu.  *  Preto  mu spievajme:  * Vstaň,  Bože,  a súď zem! * Lebo ty večne

kraľuješ. * Nekonečné je tvoje milosrdenstvo. 

Verš: Chváľte ho bubnom a tancom kolovým, * chváľte ho lýrou a flautou. 

Príďte, potešme sa pohľadom na náš Život, * čo odpočíva v hrobe, * aby dal život

v hroboch  pochovaným.  *  Príďte  dnes  pozrite  na  potomka  Júdovho  *  a s prorokmi  mu

spievajme: * Ľahol si a usnul ako lev. * Kto ťa prebudí, Kráľu? * Dobrovoľne si sa vydal za

nás. * Vstaň teraz vlastnou silou. * Pane, sláva tebe. 

Verš: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * chváľte ho jasajúcimi cimbalmi. *

Všetko čo dýcha, nech chváli Pána. 

hl. 6.: Vyprosil si Jozef telo Ježišovo * a pochoval do svojho nového hrobu. * Bolo

treba, aby vystúpil z hrobu ako z paláca, * lebo zničil dŕžavu Smrti* a ľuďom otvoril rajské

brány. * Pane, sláva tebe. 



Sláva.: O dnešnom dni tajuplne predpovedal veľký Mojžiš, keď hovoril: * I požehnal

Boh siedmy deň. * To e tá požehnaná sobota, * deň večného pokoja. * V nej odpočinul od

svojich námah jednorodený Syn Boží, keď jeho mŕtve telo cez sobotu v hrobe odpočívalo. 

I teraz.: Preblahoslavená si, Bohorodička, Panna, lebo ten, čo z teba život vzal,  *

premohol peklo a vzkriesil Adama. Odstránil kliatbu a vyslobodil Evu. * Zničil smrť a my

sme ožili. * Preto radostne volajme: * „Zvelebený si, Kriste, Bože nás, * že taká bola tvoja

vôľa, sláva tebe.“ 

(Kňaz sa oblečie do všetkých bohoslužobných rúch a počas Veľkého chválospevu

robí malý vchod s evanjeliárom až k hrobu.)

K: Sláva tebe, ktorý si zjavil svetlo!

* Veľký chválospev

Sláva Bohu na nebi * a mieri na zemi. V ľuďoch dobrá vôľa. 

Chválime ťa, velebíme ťa. * Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. 

Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, 

Bože, Otče, všemohúci Vládca, * Pane náš a jednorodený Synu, 

Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. * Baránku Boží, Synu Otca. 

Ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. 

Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. 

Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, * Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. 

Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. 

Ráč nás, Pane, v tento deň zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa,  Pane,  Bože Otcov našich.  *  Chválime a oslavujeme tvoje  meno na

veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. 

Blahoslavený si, Pane,  nauč nás svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. 



Pane, bol si naše útočište z pokolenia na pokolenie. 

Riekol  som:  *  Pane,  zmiluj  sa  nado  mnou  *  a uzdrav  moju  dušu,  lebo  som  sa

prehrešil proti tebe. 

Pane, k tebe sa utiekam. * Nauč ma plniť tvoju  vôľu, lebo ty si môj Boh. 

Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. 

Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú. 

Ľ: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) 

* Nadhrobná stichira

Ľ: hl. 5.: Príďte, aby sme oslávili Jozefa, večnej pamiatky hodného. * On to bol, čo

pristúpil k Pilátovi * a vyprosil si Život nás všetkých: * Vydaj mi toho cudzinca, * ktorý

nemá kde hlavu skloniť. * Vydaj mi Učiteľa, * ktorého zradný učeník predal na smrť. *

Vydaj mi Syna Matky, * ktorého keď na kríži visieť videla, * v bolestných slzách ako matka

volala: * Ach, sladké moje Dieťa, * Svetlo mojich očí, * Srdce moje premilené, * už sa

splnila predpoveď Simeonova z chrámu. * Tvoje srdce kopija prebodla. * Ó, zmeň moje

slzy na radosť zo vzkriesenia. * Klaniame sa tvojim strastiam, Kriste. * Klaniame sa tvojim

strastiam, Kriste. * Klaniame sa tvojim strastiam , Kriste, * i tvojmu vzkrieseniu. 

Ľ: Tropáre,  hl.  2.: Ctihodný Jozef  sňal  z kríža  tvoje  prečisté  Telo.  *  Ovinul  ho

čistým plátnom, * natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu. 

Kriste, čo vládneš nad končinami zeme, * stal si sa väzňom hrobu, * aby si ľudstvo

zbavil diablovej poroby. * Ale ako nesmrteľný Boh * svojím vzkriesením si nám daroval

život.

 

Ľ: prokimen, hl. 4.: Vstaň, Pane a pomôž nám. Vysloboď nás pre svoje meno. 

Verš: Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám rozprávali. 

(Ez 37, 1 – 14)

Ľ: prokimen, hl. 7.: Povstaň, Pane Bože, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na chudáka.



Verš: Oslavovať ťa budem, Pane, celý svojím srdcom * a vyrozprávam všetky tvoje

diela zázračné.

 

(1 Kor 5, 6 – 8; Gal 3, 13 – 14) –  Je to jedno čítanie z dvoch častí. 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja. 

Verš:  Boh vstáva a jeho nepriatelia  sa tratia,  * spred jeho tváre utekajú tí,  čo ho

nenávidia. 

Verš: Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; * ako sa vosk roztápa ohňom. 

Verš: Tak spred Božej tváre miznú hriešnici. * Ale spravodliví sa môžu tešiť.

 

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. 

Ľ: Sláva tvojím strastiam, Pane. 

Mt zač. 114. (27, 62 – 66)

Ľ: Sláva tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. 

Pane, zmiluj sa.  (12X) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na

veky vekov. Amen.

K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa

nad nami. 

Ľ: Amen.


