
SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK

UTIEREŇ
SVÄTÉ A SPASITEĽNÉ STRASTI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

KTORÉ SA CIRKEV MODLÍ VO ŠTVRTOK VEČER.

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

nad nami. 

Ľ: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, Sláva tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad

dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý,

naše duše. 

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

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

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca,

odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

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

Otče náš, ktorý si a 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 neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz

i vždycky i na veky vekov. 



Ľ: Amen. 

Pane, zmiluj sa. (6x)

Pane, zmiluj sa. (6x)

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

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom

a Bohom našim.

 

Žalm 19

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, * nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

Nech ti pošle pomoc zo svätyne * a nech ťa bráni zo Siona.

Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary * a tvoja žertva nech mu je príjemná. 

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, * a nech vyplní každý tvoj zámer. 

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva * a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. 

Nech Pán splní * všetky tvoje priania.

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; * vyslyší  ho zo svojho svätého

neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. 

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, * ale my vzývame meno Pána, nášho

Boha. 

Oni sa zrútia a padnú, * my však stojíme na nohách. 

Pane, daj vždy zvíťaziť kráľovi * a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať. 

Žalm 20

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje * a veľmi sa teší z tvojej spásy. 

Vyplnil si túžbu jeho srdca * a prosbu jeho perí si neodmietol. 

Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, * na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, * život dlhý, navždy, naveky. 

Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, * ozdobuješ ho velebou a nádherou. 

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, * blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. 

Na Pána sa kráľ spolieha; * neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.



Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, * tvoja pravica nájde tých, čo ťa

nenávidia. 

Urobíš ich ohnivou pecou, * keď sa zjaví tvoja tvár. 

Pán ich pohltí vo svojom hneve * a strávi ich oheň.

Vyhubíš ich rod zo zeme * a ich potomstvo spomedzi ľudí. 

Lebo proti tebe snuli zlo * a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu. 

Lebo ich obrátiš na útek, * svoj luk namieriš na ich tvár. 

Povstaň, Pane, vo svojej sile * a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc. 

Tropár, hl. 1.: Spas ľud svoj, Pane * a požehnaj svoje dedičstvo. * Daruj svätej Cirkvi

víťazstvo nad nepriateľmi * a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

 Sláva.: Kondák, hl. 4.: Dobrovoľne si pnel na kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary

ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. *

Pomáhaj jej a obdaruj pokojom * i trvalými úspechmi.

I teraz.: Obávaná a neochvejná Zástankyňa, neprehliadni, dobroditeľka, naše prosby.

Všetkým nám pomáhaj, Bohorodička. Upevni vo viere všetkých kresťanov a zachráň tých,

ktorým si prikázala vládnuť, vypros im z nebies víťazstvo, lebo ty si porodila Boha, jediná,

blahoslavená.

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

veky vekov. Amen. 

K: Sláva  svätej,  jednopodstatnej,  životodarnej  a nedeliteľnej  Trojici  teraz

i vždycky i na veky vekov. 

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: Aleluja, aleluja, aleluja. 

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja. (opakuje po každom verši podľa tropára hl. 8.)

Verš: Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno.

Verš: Učia sa spravodlivosti obyvatelia sveta. 

Verš: Závisť sa zmocňuje ľudí, ktorí sa neovládajú. 

Verš: Obráť hriešnikov a zmeň zmýšľanie zlých a mocných tejto zeme. 

Tropár, hl. 8.: Umytie nôh pri poslednej večeri * osvietilo slávnych učeníkov, * ale

zločinného a ziskuchtivého Judáša * zatemnilo túžbou po peniazoch. * Preto vydal teba,

spravodlivý Sudca, * do rúk sudcov nespravodlivých. * Nuž pozri sa, chamtivec, na Judáša!

* Obesil sa pre peniaze. * Nenasleduj jeho nenásytnú dušu, ktorá toľký zločin spáchala *

a svojho Učiteľa na smrť vydala. * Tebe, milosrdný Vládca, nech je večná sláva. (2x)

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

Tropár, hl. 8.:

 Umytie nôh pri poslednej večeri * osvietilo slávnych učeníkov, * ale zločinného

a ziskuchtivého Judáša * zatemnilo túžbou po peniazoch. * Preto vydal teba, spravodlivý

Sudca, * do rúk sudcov nespravodlivých. * Nuž pozri sa, chamtivec, na Judáša! * Obesil sa

pre  peniaze.  *  Nenasleduj  jeho nenásytnú dušu,  ktorá  toľký zločin  spáchala  *  a svojho

Učiteľa na smrť vydala. * Tebe, milosrdný Vládca, nech je večná sláva.



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

veky vekov. Amen.

Ľ: Sláva tvojim strastiam, Pane.

1.evanjelium Jn zač. 46. (13, 31 – 18,1)

Ľ: Sláva tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. 

Sedalen, hl. 7.: Vedel si o chystanej zrade * už pri veľkonočnej večeri. * Odhalil si

Judášovu zlomyseľnosť. * Chcel si, aby všetci vedeli, * že dobrovoľne prijímaš utrpenie, *

aby si vyslobodil svet z moci násilníka. * Najtrpezlivejší Pane, sláva tebe.

 

2.evanjelium Jn zač. 58. (18,1 – 28)

Sedalen, hl. 7.: Judáš, čože ťa donútilo, aby si zradil Krista? * Azda ťa vylúčil zo

zboru  apoštolovo?  *  Alebo  ti  odoprel  dar  uzdravovať?  *  Či  ťa  nepripustil  k spoločnej

večeri?  *  Alebo  ti  odmietol  umyť  nohy?  *  Ach,  na  koľké  dobrodenia  si  zabudol!  *

Spravodliví budú večne zatracovať tvoj podlý skutok. * Tým viac budú velebiť Kristovu

zhovievavosť * a jeho veľké milosrdenstvo. 

3.evanjelium Mt zač. 109. (26, 57 – 75)

Sedalen,  hl.  8.: Ako  sa  mohol  stať  zradcom  tvoj  učeník,  Judáš?  *  Ten  ľstivý

a podvodný chamtivec * ešte s tebou večeral. * Potom odišiel a povedal veľkňazom: * „Čo

mi dáte, ak vám ho zradím? * Viete, že rušil Zákon a znesväcoval sobotu?“ * Najtrpezlivejší

Pane, sláva tebe.

 

4.evanjelium Jn zač. 59. (18, 28 – 19, 16)

Sedalen, hl. 8.: Bože a večný Sudca, * keď si stál pred Kaifášom * a on ťa vydal

Pilátovi,  hrôzou sa chveli nebesia. * Vojaci ťa na kríž pribili.  * Teba, nevinného, medzi

dvoch lotrov umiestnili.  * Pripočítali  ťa k zločincom, * aby si  zotrel  naše neprávosti.  *

Sláva tebe, pokorný Pane.



 

5.evanjelium Mt zač. 111. (27, 3 – 32)

Sedalen, hl. 4.: Sláva tebe, Spasiteľ náš. * Svojou predrahou krvou si nás vykúpil *

a z kliatby zákona vyslobodil. * Tvoje ruky na kríž pribili * a srdce kopijou ranili. * Ľuďom

si daroval nesmrteľnosť. 

6.evanjelium Mk zač. 67. (15, 16 – 32a)

Pane, spomeň si na mňa, * keď prídeš do svojho kráľovstva. 

Blažení chudobní  v duchu,  * lebo ich je nebeské Kráľovstvo. 

Blažení plačúci, * lebo oni budú potešení. 

Blažení tichí, * lebo oni budú dedičmi zeme. 

Blažení lačný a smädný po spravodlivosti, * lebo oni budú nasýtení. 

Blažení milosrdní, * lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 

Blažení čistého srdca, * lebo oni uvidia Boha.

Blažení tí, čo šíria pokoj, * lebo ich budú volať Božími synmi. 

Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, * lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať * a všetko zlé na vás

nepravdivo hovoriť. 

Radujte sa a jasajte, * lebo máte hojnú odmenu v nebi. 

Ľ: prokimen, hl. 4.: Delia si moje rúcho a o môj odev hádžu kocky. 

7.evanjelium Mt zač. 113a. (27, 33 – 54)

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. 

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

veky vekov. Amen.

8.evanjelium Lk zač. 111. (23, 32 – 49)

Kondák,  hl.  8.: Príďte  všetci  a ospevujme * za  nás Ukrižovaného * lebo keď ho

videla Mária na kríži * žalostne zvolala: * Hoci si aj na dreve pribitý * Ty si Syn môj a Boh

môj. 

K: Bohorodičku a Matku Svetla piesňami zvelebujme. 



Ľ: Velebí duša moja Pána a zaplesal duch môj v Bohu, Spasiteľovi mojom. 

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si

porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. (Opakuje sa po každom verši)

Lebo zhliadol  na poníženosť  svojej  služobnice.  Hľa odteraz  blahoslaviť  ma budú

všetky pokolenia. 

Veľké veci mi urobil Mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo s pokolenia

na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Zasiahol mocne svojim ramenom, navnivoč obrátil pyšných v zmýšľaní svojich sŕdc. 

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrými vecami

a boháčov prepustil naprázdno. 

Ujal  sa  Izraela,  svojho  služobníka,  pamätlivý  svojho  milosrdenstva,  na  ktoré  sa

zaviazal našim Otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

 

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

veky vekov. Amen. 

9.evanjelium Jn zač. 61. (19, 25 – 37)

* Chvály

hl. 3.: 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  1.: Chváľte  ho  za  jeho  činy  mohutné,  *  chváľte  ho  za  jeho  nesmiernu

velebnosť. 

Môj prvorodený Izrael sa dopustil dvoch zločinov: * Opustil mňa, Prameň živej vody

* a vykopal si cisternu, čo neudrží vlahu. * Mňa ukrižoval a vyvolil si Barnabáša. * Nad

takou  nespravodlivosťou  žaslo  nebo.  *  Slnko  nevydalo  svoje  svetlo.  *  Ale  Izrael  sa

nehanbil. * Vydal ma na smrť. * Odpusť im, Otče, lebo nevedia, čo robia.



 Verš 2.: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou. 

Môj prvorodený Izrael sa dopustil dvoch zločinov: * Opustil mňa, Prameň živej vody *

a vykopal si cisternu, čo neudrží vlahu. * Mňa ukrižoval a vyvolil si Barnabáša. * Nad takou

nespravodlivosťou žaslo nebo. * Slnko nevydalo svoje svetlo. * Ale Izrael sa nehanbil. *

Vydal ma na smrť. * Odpusť im, Otče, lebo nevedia, čo robia.

Verš 3.: Chváľte ho bubnom a tancom kolovým, * chváľte ho lýrou a flautou.

Každý úd tvojho presvätého tela * trpel pre nás potupu: * Tvoja hlava bola tŕním

venčená, * tvár päsťou ranená. * Líca boli slinou zneuctené * a ústa octom napájané. *

Tvoje plecia biče rozodrali * a tvoje uši rúhanie počúvali. * Do rúk ti trstinu vložili * a celé

telo na kríž pribili. * Nohy boli klincami prerazené. * Srdce kopijou ranené. * Trpel si za

nás, aby si nás zbavil múk. * Zmiluj sa nad nami, Spasiteľ. * Ty si na zem zostúpil z lásky

k nám, * aby si nás uviedol do neba.

 

Verš 4.: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * chváľte ho jasajúcimi cimbalmi.

* Všetko čo dýcha, nech chváli Pána. 

Keď ťa na kríž pribili,  Kriste, * kvílili všetky končiny zeme. * Rúcali sa základy

sveta. * Skaly hrôzou pukali. * Vyvolený ľud podpísal ortieľ svojho zavrhnutia, * keď ťa dal

ukrižovať. * Aj chrámovú oponu Boh strhol * a starú zmluvu zavrhol. * Mŕtvi z hrobov

vstávali  *  a vojaci  tvoje  Božstvo  vyznávali.  *  Pod  krížom  tvoja  Matka  plakala  *

a v nesmiernom žiali k tebe volala: * veľká bolesť raní moje srdce, * keď pozerám na tvoje

muky. * Syn môj, nahého ťa na kríž pribili. * Sláva tebe, Pane, * ukrižovaný, pochovaný

i vzkriesený.

 

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

hl. 6.: Šaty z tela mi strhali * a na posmech šarlátom ma odiali. * Na hlavu mi vložili

tŕňovú korunu. * Do pravice mi dali trstinu, * aby som ich rozbil ako hlinenú nádobu. 

10.evanjelium Mk zač. 69.  (15, 43 – 47)

K: Sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo.

 



Ľ: Číta malý chválospev:

Sláva Bohu na nebi a mier 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 na veky. 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. 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,  tvoje  milosrdenstvo  je  naveky,  neprehliadni  diela

svojich rúk. Nech sa ti vzdáva chvála, tebe patrí náš oslavný spev. Tebe patrí sláva, Otcu

i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

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

veky vekov. Amen.

11.evanjelium Jn zač. 62. (19, 38 – 42) 

* Veršové stichiry: 

hl. 1.: Všetko tvorstvo, Kriste, hrôzou sa chvelo, * keď ťa videlo na kríži. * Slnko sa

skrylo. Základy zeme sa chceli. * Všetky stvorenia s Tvorcom trpeli. * Sláva tebe, Pane, *

ty si za nás dobrovoľne zomrel.

 

Verš: Delia si moje rúcho a o môj odev hádžu kocky. 



hl. 2.: Prečo tak hanebne jednajú zločinní a nespravodliví ľudia? * Prečo na smrť

odsúdili Prameň života? * Aký to úžasný div! * Stvoriteľ sveta sa vydáva do rúk zločincov.

* Najväčší priateľ človeka je pribitý na kríž. * To z lásky k väzňom predpeklia, * aby ich

vyslobodil. * Tí mu v ústrety radostne volajú: * Veľmi trpezlivý Pane, sláva tebe.

Verš: Žlčou ma nasýtili a octom napojili. 

Keď ťa dnes videla nepoškvrnená Panna,  * ako máš ruky pribité * a telo ranami

pokryté, * jej srdce bolo žiaľom preplnené, * a srdce mečom bolesti ranené. * Jej oči už

nevládali plakať, * len pery v žiali šepotali: * „Ach, Syn Boží, Dieťa moje, ty jasné slnko

sveta, * prečo zapadáš mojim očiam?“ * Ó, nevinný Baránok Boží, * aj anjelské zástupy sa

báli * a strachom napĺňané volali: * „Nepochopiteľný Pane, sláva tebe!“

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

hl. 8.: Pane, keď ťa pribíjali na kríž * úžasná hrôza zachvátila tvorstvo. Zabránil si

zemi, že nepohltila tvojich katov * a donútil si vládcu pekiel, * aby prepustil svojich väzňov.

* Sudca živých i mŕtvych, * nepriniesol si smrť, ale život. * Láskyplný Pane, Sláva tebe. 

12.evanjelium Mt zač. 114. (27, 62 – 66)

Ľ: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; Za rána zvestovať

tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc. (2x)

* Trojsväté až po Otče náš

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

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

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca,

odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

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



Otče náš, ktorý si a 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 neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

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

veky vekov. Amen.

Tropár, hl. 4.: Svojou čestnou krvou, Kriste, * vykúpil si nás spod kliatby zákona. *

Dal si sa pribiť na kríž * a svoj bok kopijou prebodnúť. * Ľuďom si získal nesmrteľnosť. *

Sláva tebe, náš Spasiteľ. 

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

veky vekov. Amen.

Ľ: Sláva. I teraz. Pane zmiluj sa. (3x) Požehnaj!

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

nad nami. 

Ľ: Amen.


