OBRAD EUCHARISTICKEJ
PROCESIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
(Verzia pre spevákov)

Procesia sa koná v deň samej slávnosti alebo nasledujúcu nedeľu. Omša sa vždy berie zo slávnosti (aj
čítania). Pripravia sa štyri oltáre na určitých miestach, na ktorých sú svietniky. Hostia pre monštranciu sa
konsekruje v omši po ktorej sa koná procesia.
Po svätom prijímaní celebrant vloží do monštrancie veľkú hostiu. Po modlitbe po prijímaní celebrant zloží
ornát, vezme si pluviál (bielej farby), incenzuje sviatosť, potom vstane, obráti sa k ľudu a povie:

Drahí bratia a sestry, Kristus, Pán, náš Spasiteľ v predvečer svojho umučenia a
smrti ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť, aby nás, vykúpených jeho krvou, živil
nebeským pokrmom a nápojom a aby stále prebýval medzi nami.
V tých dramatických chvíľach nášho vykúpenia sme sa nestačili poďakovať
Pánovi za tento prevzácny dar chleba života a duchovného nápoja. Preto nás
Cirkev, nie bez Božieho riadenia, povzbudzuje, aby sme dnes vzdávali vďaky a
velebili Pána za dar Najsvätejšej Sviatosti.
Nech táto naša eucharistická procesia vyznie ako prejav našej živej viery, že
Kristus je prítomný ako zmŕtvychvstalý a oslávený Pán medzi nami a ako
vyznanie veľkej lásky voči nášmu Spasiteľovi.
Potom kňaz prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a intonuje on alebo speváci hymnus: „Pange
lingua“ (JKS 536) alebo „Javte ústa“ (JKS 317,1).
Keď sa verš dospieva, speváci intonujú pieseň: „Hostiu vítajme.“ Procesia sa pohne k prvému zastaveniu.

PRVÉ ZASTAVENIE
Keď kňaz príde k oltáru prvého zastavenia, položí Sviatosť na pripravený stôl, odloží vélum, incenzuje
Sviatosť a potom stojí.
Speváci a ľud spievajú hymnus: „Pri tejto slávnosti“ (JKS 223b). Po skončení hymnu diakon alebo kňaz
sklonený pred Sviatosťou povie „Všemohúci Bože“ a číta evanjelium.

K.:

Pán s vami.

Ľ.:

I s duchom tvojím,



Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

Ľ.:

Sláva tebe Pane

Jn 6,48-51

Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho
jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba,
bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Po prečítaní sa spieva responzórium: „Ja som chlieb života.“

R: Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto
je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
V.: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba,
bude žiť naveky. * Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel
nik, kto bude z neho jesť.
Chvíľa ticha.
Nasleduje eucharistická pieseň pred požehnaním: „Svätý, svätý, svätý“ (JKS 332,1). Medzitým kňaz
postojačky vloží tymian do kadidelnice a kľačiačky incenzuje Sviatosť. Potom vstane a so zloženými rukami
sa modlí:

K.: Kŕmil ich jadrom pšeničným. Aleluja.
Ľ.:

A sýtil medom zo skaly. Aleluja.

K.: Modlime sa:
Dobrotivý Bože, ty si nám dal pravý chlieb z neba. Posilňuj nás týmto
duchovným pokrmom, aby sme vždy žili v tebe a v posledný deň vstali na večnú
spásu. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:

Amen.

Potom prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a mlčky udelí ľudu požehnanie. Miništranti
zvončekom dajú znamenie, aby si všetci kľakli.
Po požehnaní ide procesia za spevu eucharistickej piesne: „Ó, láska, nádej, spása (JKS 278) k
druhému zastaveniu.

DRUHÉ ZASTAVENIE
Keď kňaz príde k oltáru druhého zastavenia, položí Sviatosť na pripravený stôl, odloží vélum a incenzuje
Sviatosť a potom stojí.
Speváci a ľud spievajú hymnus: „Nebeské Slovo“ (JKS 224).
Po skončení hymnu diakon alebo kňaz sklonený pred Sviatosťou povie „Všemohúci Bože“, a číta evanjelium.

K.: Pán s vami.
Ľ.:

I s duchom tvojím.



Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

Ľ.:

Sláva tebe Pane

Mt 26,26-28

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac:
„Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im
ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva
za všetkých na odpustenie hriechov.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Po prečítaní sa spieva responzórium: „Pri večeri.“

R.: Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom,
hovoriac: * Vezmite a jedzte: toto je moje telo.
V.: Kto je moje telo, ostáva vo mne a ja v ňom. * Vezmite a jedzte: toto je
moje telo.
Chvíľa ticha.
Nasleduje eucharistická pieseň pred požehnaním: „Na kalená padám“ (JKS 320). Medzitým kňaz
postojačky vloží tymian do kadidelnice a kľačiačky incenzuje Sviatosť. Potom vstane a so zloženými rukami
sa modlí:

K.: Večný Kňaz, Kristus Pán. Aleluja.
Ľ.:

Obetoval chlieb a víno. Aleluja.

K.: Modlime sa:
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás
narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v Najsvätejšej Sviatosti. Daj,
aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:

Amen.

Potom prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a mlčky udelí ľudu požehnanie. Miništranti
zvončekom dajú znamenie, aby si všetci kľakli.
Po požehnaní ide procesia za spevu eucharistickej piesne: „Klaniam sa ti vrúcne“ (JKS 270) k tretiemu
zastaveniu.

TRETIE ZASTAVENIE
Keď kňaz príde k oltáru tretieho zastavenia, položí Sviatosť na pripravený stôl, odloží vélum, incenzuje
Sviatosť a potom stojí.
Speváci a ľud spievajú hymnus: „Pri tejto slávnosti“ (JKS 225).
Po skončení hymnu diakon alebo kňaz sklonený pred Sviatosťou povie „Všemohúci Bože“, a číta evanjelium.

K.: Pán s vami.
Ľ.:

I s duchom tvojím.



Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

Ľ.:

Sláva tebe Pane

Jn 6,55-58

Ježiš povedal: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje
telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja
žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil
z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Po prečítaní sa spieva responzórium: „Mňa poslal.“

R.: Mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca.* Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo
mňa.
V.: Pán ho kŕmil chlebom života a rozumnosti.* Aj ten, čo mňa je, bude žiť
zo mňa.
Chvíľa ticha.
Nasleduje eucharistická pieseň pred požehnaním: „Svätý, svätý, svätý“ (JKS 332,1). Medzitým kňaz
postojačky vloží tymian do kadidelnice a kľačiačky incenzuje Sviatosť. Potom vstane a so zloženými rukami
sa modlí:

K.: Nebeský chlieb im dal. Aleluja.
Ľ.:

Anjelský chlieb požíval človek. Aleluja.

K.: Modlime sa:
Láskavý Bože, ty nás deň čo deň obnovuješ Oltárnou Sviatosťou. Naplň nás
nežnosťou svojej lásky, aby sme sa usilovali získať neoceniteľné bohatstvá
tvojho kráľovstva. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:

Amen.

Potom prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a mlčky udelí ľudu požehnanie. Miništranti
zvončekom dajú znamenie, aby si všetci kľakli.
Po požehnaní ide procesia za spevu eucharistickej piesne: „Hostiu vítajme“ (JKS 267) k štvrtému
zastaveniu.

ŠTVRTÉ ZASTAVENIE
Keď kňaz príde k oltáru štvrtého zastavenia, položí Sviatosť na pripravený stôl, odloží vélum, incenzuje
Sviatosť a potom stojí.
Speváci a ľud spievajú hymnus: „Pri tejto slávnosti“ (JKS 226).
Po skončení hymnu diakon alebo kňaz sklonený pred Sviatosťou povie „Všemohúci Bože“, a číta evanjelium.

K.: Pán s vami.
Ľ.:

I s duchom tvojím.



Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

Ľ.:

Sláva tebe Pane

Jn 15,9-12

Ježiš povedal: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!
Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja
zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám
povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje
prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Po prečítaní sa spieva responzórium: „Poznajte v chlebe.“

R.: Poznajte v chlebe telo, ktoré viselo na kríži. Poznajte v kalichu krv, čo
tiekla z Ježišovho boku. Vezmite teda a jedzte Kristovo telo, vezmite a pite
Kristovu krv. * Tak sme my sami údmi Krista.
V.: Neoddeľujte sa, jedzte toho, ktorý je vašim spojivom. Poznajte svoju
hodnosť, pite cenu svojej spásy.* Tak sme my sami údmi Krista.
Chvíľa ticha.
Nasleduje eucharistická pieseň pred požehnaním: „Bože, všetko stvorenie“ (JKS 316). Medzitým kňaz
postojačky vloží tymian do kadidelnice a kľačiačky incenzuje Sviatosť. Potom vstane a so zloženými rukami
sa modlí:

K.: Zhromaždila nás. Aleluja.
Ľ.:

Kristova láska. Aleluja.

K.: Modlime sa:
Nebeský Otče, vyznávame, že tvoj Syn, prítomný v tejto Sviatosti, je náš Pán a
náš Boh. Osvieť naše srdcia svetlom viery a zapáľ nás ohňom svojej lásky, aby
sme sa mu s dôverou klaňali v duchu a pravde. Lebo on je Boh a s tebou žije a
kraľuje na veky vekov.
Ľ.:

Amen.

Potom prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a mlčky udelí ľudu požehnanie.
Miništranti zvončekom dajú znamenie, aby si všetci kľakli.
Potom ide procesia za spevu piesne: „Ježišu, Kráľu neba i zeme“ (JKS 498) do kostola.

ZAKONČENIE
Keď procesia vstupuje do kostola, speváci začnú spievať hymnus: „Teba, Bože, chválime.“ Ľud pokračuje.
Kňaz v kostole ide k oltáru, položí na korporál monštranciu, odloží vélum, incenzuje Sviatosť a obrátený k
Najsvätejšej Sviatosti postojačky počká na zakončenie hymnu. Potom on alebo spevák zaintonuje: „Tantum
ergo - Ctime túto Sviatosť slávnu.“ Ku koncu druhej strofy postojačky vloží tymian do kadidelnice a
kľačiačky incenzuje Sviatosť. Potom vstane a vyzve ľud k modlitbe:

K.: Modlime sa:
Dobrotivý Bože, ty si vykúpil celé ľudstvo smrťou a zmŕtvychvstaním svojho
Syna. Zachovaj v nás dielo svojho milosrdenstva a daj, aby sme vždy plní vďaky
slávili tajomstvo viery a tak dosiahli večnú odmenu v nebi. Skrze Krista nášho
Pána.
Ľ.:

Amen.

Kňaz prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a mlčky udelí ľudu požehnanie. Miništranti
zvončekom dajú znamenie, aby si všetci kľakli.
Keď kňaz ukladá Najsvätejšiu Sviatosť do svätostánku, možno na záver spievať aklamáciu: „Kristus
víťaz…“, alebo inú vhodnú pieseň.

