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OBRAD TURÍČNEJ VIGÍLIE
ÚVOD
Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje Nedeľou zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha
Svätého, vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi.
Odporúča sa predĺžiť slávenie omše na vigíliu, ktorá nemá krstný ráz, ako je to vo Veľkonočnej vigílii ale ráz
vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou,
Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého.
V kostoloch, kde sa slávi vigília v predĺženej forme, možno ju sláviť takto:

ÚKON KAJÚCNOSTI
Môže sa použiť 3. formula úkonu kajúcnosti (v tom prípade sa potom vynechá Kýrie):

— Pane Ježišu, Duch Svätý nám ukázal, že ty si Vyvolený Boží: Pane, zmiluj sa.
— Ty si prisľúbil dary Ducha Svätého všetkým, čo budú svedčiť o tvojej pravde: Kriste
zmiluj sa.
— Svojím slovom nás poučuješ, aby sme vyznávali jedného Boha v troch osobách: Pane,
zmiluj sa.
Hneď po úkone kajúcnosti kňaz prednesie túto modlitbu:

Prosíme ťa, všemohúci Bože, *
nech sa nad nami zaskvie jas tvojej slávy —
a Kristus, svetlo sveta, nech Duchom Svätým posilní srdcia všetkých, ktorí sa krstom
znovuzrodili k novému životu.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

LITURGIA SLOVA
Potom kňaz môže povzbudiť ľud takto alebo podobne:

Milovaní bratia a sestry, začali sme turíčnu vigíliu, podľa príkladu apoštolov a učeníkov,
ktorí vo večeradle zotrvávali s Ježišovou matkou Máriou na modlitbe a očakávali od Pána
prisľúbeného Ducha Svätého, počúvajme teraz pokojným srdcom Božie slovo. Rozjímajme
o tom, aké veľké veci urobil Pán svojmu ľudu a modlime sa, aby Duch Svätý, ktorého poslal
Otec ako prvý dar veriacim, zavŕšil svoje dielo vo svete.
Nasledujú čítania, ktoré sa v lekcionári predkladajú ako ľubovoľné, nasledujúcim spôsobom:

PRÍHOVOR K PRVÉMU ČÍTANIU: BÁBEL — POMÄTENIE JAZYKOV:
Babylon, mocné mesto, bolo pre biblického autora súhrnom ľudskej pýchy. Stál v ňom chrám
boha Marduka so sedemposchodovou vežou, zvanou „základ neba a zeme“. Keď sa ľudia vzďaľujú
od pravého Boha, prestávajú si rozumieť. Kde sa stáva klamstvo princípom, nemôžu platiť pravidlá
reči. Keď príde Duch Svätý, zjednotí ľudí s Bohom a potom si budú rozumieť. Pýcha rozdeľuje,
Božia láska spojuje.
PRVÉ ČÍTANIE
Mesto sa volá Bábel; lebo tam bola pomätená reč celej zeme

11, 1–9

Čítanie z Knihy Genezis
Na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaká reč.

Keď sa ľudia pohli z východu, našli v krajine Senaar rovinu a usadili sa na nej.
Povedali si: „Poďte, narobíme tehál a vypálime ich v ohni.“ Tehlu používali namiesto
kameňa a namiesto malty asfalt.
Potom povedali: „Poďte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba.
A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi.“
Pán však zostúpil, aby sa podíval na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia a povedal: „Hľa,
sú jeden národ a všetci hovoria jedným jazykom. Toto je začiatok ich činov a už im nebude
ťažko urobiť, čo si zaumienili. Poďte, zostúpime a pomätieme tam ich reč, aby nik nerozumel
reči druhého.“
A tak ich Pán odtiaľ rozptýlil po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto sa ono volá
Bábel. Lebo tam bola pomätená reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 33, 10–11. 12–13. 14–15

R. (12b): Blažený ľud, ktorý si Boh vyvolil za dedičstvo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pán marí úmysly pohanov, *
navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. — R.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba *
a vidí všetkých ľudí. — R.
Pozerá z miesta, kde prebýva, *
na všetkých obyvateľov zeme,
on, čo každému osve utvoril srdce *
a chápe všetky ich skutky. — R.
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Potom všetci vstanú a kňaz povie:

Modlime sa.
(Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.)
Potom kňaz pokračuje:

Všemohúci Bože,
milostivo ochraňuj svoju Cirkev, *
aby navždy zostala tvojím svätým ľudom,
ktorého jednota má pôvod
v jednote Otca, Syna a Ducha Svätého; —
pomáhaj jej, aby svetu zjavovala
tajomstvo tvojej jednoty a svätosti
a privádzala ľudí vždy k väčšej láske k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

PRÍHOVOR K DRUHÉMU ČÍTANIU: BOŽIA ZMLUVA S VYVOLENÝM ĽUDOM:
Boh zostúpil na vrch Sinaj a prostredníctvom Mojžiša uzavrel zmluvu s ľudom. Vybral si ho
ako svoj ľud, ako ľud zasvätený a svätý, ktorý má úlohu odpovedať Božiemu daru trvalou
vernosťou.
Na Turíce, päťdesiaty deň po Veľkej noci, Židia neskôr slávili popri vďakyvzdávaní za žatvu
aj spomienku na uzavretie zmluvy a na zákon daný na Sinaji. Spoločenstvo kresťanov, nový Boží
ľud, získaný Kristovou krvou, v Jeruzaleme prežíva päťdesiaty deň po Veľkej noci nové Turíce.
Kristus nevystúpil ako Mojžiš na vrch Sinaj, ale až do neba, odkiaľ zosiela prisľúbeného Ducha
Svätého, ktorý je zákonom nového ľudu zmluvy.
DRUHÉ ČÍTANIE
Pán zostúpil pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj

Čítanie z Knihy Exodus

19, 3–8a. 16–20b

Mojziš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal:
„Toto povieš domu Jakuba
a oznámiš synom Izraela:
Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom,
ako som vás niesol na orlích krídlach
a priviedol k sebe.
Ak teda budete poslúchať môj hlas
a zachovávať moju zmluvu,
budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi;
lebo moja je celá zem.
Budete mi kráľovstvom kňazov
a svätým národom.
Toto sú slová, ktoré povieš synom Izraela.“

Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko čo mu Pán nariadil povedať. A všetok
ľud naraz odpovedal: „Splníme všetko, čo Pán povedal.“
Potom Mojžiš tlmočil slová ľudu Pánovi.
Na tretí deň za rána začalo hrmieť a blýskať sa; vrch zahalil čierny mrak a zaznieval
zvuk poľnice. Všetok ľud v tábore sa chvel od strachu. Keď ich Mojžiš vyviedol z tábora v
ústrety Bohu, na úpätí vrchu zastali.
Vrch Sinaj bol celý zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni. Vystupoval z neho
dym ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. Zvuk poľnice bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril
a Boh mu odpovedal v hrmení. Pán zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu, a Mojžiša povolal
na končiar.
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56

R. (porov. 52b): Chvála ti a sláva naveky.
1.
2.
3.
4.

X

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, *
hoden chvály a vyvýšený naveky. — R.
Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté, *
hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. — R.
Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy, *
hoden chvály a slávy nad všetky veky. — R.
Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, *
hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. — R.

5.

Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti †
a tróniš nad cherubmi, *
hoden chvály a vyvýšený naveky. — R.

6.

Zvelebený si na nebeskej oblohe *
hoden chvály a slávy naveky. — R.

Potom všetci vstanú a kňaz povie:

Modlime sa.
(Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.)
Potom kňaz pokračuje:

Bože, ty si v ohni bleskov na vrchu Sinaj
dal Mojžišovi starý zákon
a v ohni Ducha Svätého si dnes zjavil novú zmluvu; *
prosíme ťa, —
daj, nech stále planieme ohňom tohto Ducha,
ktorého si nevýslovným spôsobom vlial do sŕdc svojich apoštolov,
a nech nový Izrael, zhromaždený zo všetkých národov,
s radosťou prijme večný príkaz tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.
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PRÍHOVOR K TRETIEMU ČÍTANIU: VIDENIE O ZNOVUOŽIVENÍ MŔTVYCH
KOSTÍ:
V nasledujúcom čítaní sa poukazuje na návrat a obnovenie Božieho ľudu. Ľud vo vyhnanstve
mal na to tú najmenšiu nádej, ale Boh môže oživiť aj mŕtvych (Rim 4, 17–18). A ide tu nielen
o národnú obnovu, ale ešte viac o duchovnú obnovu ľudu. V čítaní duch dáva znova život hromade
opustených kostí. Suché kosti ilustrujú stav človeka zničeného a mŕtveho kvôli hriechu. Ale keď
Ježiš vstane z mŕtvych, vystúpi do neba a zošle svojho Ducha, ktorý obnovuje tvárnosť zeme (porov.
Ž 104, 30).
TRETIE ČÍTANIE
Suché kosti, vložím do vás svojho ducha a ožijete

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela

37, 1–14

Spočinula na mne Pánova ruka, Pán ma v duchu vyviedol a postavil uprostred údolia,
ktoré bolo plné kostí a vodil ma zôkol-vôkol pomedzi ne; bolo ich na veľmi veľa v údolí a boli
už celkom zoschnuté.
A povedal mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Povedal som: „Pane, ty to vieš.“
Potom mi povedal: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte
Pánovo slovo! toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha, a ožijete.
Pripevním na vás šľachy, nechám vás obrásť mäsom, obtiahnem vás kožou, dám vám ducha,
ožijete a spoznáte, že ja som Pán!“
Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. Ako som prorokoval, nastal hrkot a pohyb: kosť
sa priblížila ku kosti, každá ku svojmu kĺbu. Pozeral som sa a hľa, obložili ich šľachy a mäso
a zvrchu ich obtiahla koža, ale ducha v nich nebolo.
Vtedy mi povedal: „Prorokuj duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Toto hovorí
Pán, Boh: Duch, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú.“
Prorokoval som teda, ako mi rozkázal; a vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy
— nesmierne veľké vojsko.
Potom mi povedal: „Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela. Oni hovoria:
,Zoschli nám kosti, zhynula naša nádej, sme stratení.’ Preto prorokuj a povedz im: Toto
hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem
vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás
z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha, a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a
spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 107, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9

R. (1): Oslavujte Pána,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Alebo: Aleluja.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, *
ktorých vykúpil z rúk protivníkových
a zhromaždil z rozličných krajín, †
od východu i západu, *
od severu i od mora. — R.
Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, *
nenachádzali cestu k trvalému bydlisku.
Mali hlad a smäd, *
ubúdalo v nich života. — R.
V súžení volali k Pánovi *
a on ich vyslobodil z úzkostí.
Na správnu cestu ich priviedol, *
aby šli po nej k trvalému bydlisku. — R.
Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo *
a za zázraky v prospech ľudí,
lebo smädného napojil *
a hladného nakŕmil dobrotami. — R.

Potom všetci vstanú a kňaz povie:

Modlime sa.
(Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.)
Potom kňaz pokračuje:

Pane, mocný Bože,
ty obnovuješ čo sa zrútilo a obnovené udržiavaš; *
rozmnož národy, ktoré sa obnovia tvojím svätým menom, —
aby sa všetci obmytí svätým krstom
dali viesť vždy tvojím vnuknutím.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.
Alebo:

Bože, ty si nás znovuzrodil slovom života; *
vylej na nás svojho Svätého Ducha, —
aby sme kráčali v jednote viery,
a tak mohli dosiahnuť neporušiteľné vzkriesenie
a oslávenie svojho tela.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

XX
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Alebo:

Bože, nech sa tvoj ľud, obnovený tvojím Duchom Svätým,
stále raduje *
a nech s pevnou nádejou očakáva
túžený deň svojho vzkriesenia, —
ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

PRÍHOVOR K ŠTVRTÉMU ČÍTANIU: PÁN VYLEJE SVOJHO DUCHA NA
KAŽDÉHO:
Príde čas, predpovedá prorok Joel, keď dostane Ducha každý; aby všetci ohlasovali Božie
slovo a jeho veľké skutky. Apoštol Peter uvádza toto Joelovo proroctvo vo svojej turíčnej reči (Sk 2,
17–21). Dar Ducha Svätého na Turíce je veľkou Božou ponukou. Prorok vidí aj posledné dni dejín
ľudstva, dni veľkého navštívenia a posledného rozhodnutia. Ale každý, kto bude vzývať pod
vplyvom Ducha Svätého Pánovo meno, bude zachránený. To, čo sa v Cirkvi deje, že ľud novej
zmluvy je prorockým Božím ľudom, kedysi si želal vidieť sám Mojžiš. (Nm 11, 29).
ŠTVRTÉ ČÍTANIE
Na svojich služobníkov a služobnice vylejem svojho ducha

Čítanie z Knihy proroka Joela
Toto hovorí Pán:
„Vylejem svojho ducha na každé telo;
a vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať.
Vaši starci budú snívať sny
a vaši mládenci budú mať videnia.
Aj na svojich služobníkov a služobnice
vylejem v tých dňoch svojho ducha.
A urobím znamenia na nebi i na zemi:
krv, oheň a stĺpy dymu.
Slnko sa zmení na tmu
a mesiac na krv,
prv ako príde Pánov deň,
veľký a hrozný.
Ale každý, kto bude vzývať Pánovo meno,
bude zachránený,
lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude spása,
ako hovorí Pán,
a vo zvyškoch, ktoré Pán povolá.
Počuli sme Božie slovo.

3, 1–5

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 104, 1–2a. 24+35c. 27–28. 29bc–30

R. (porov. 30): Pane, zošli svojho Ducha
a obnov tvárnosť zeme.
Alebo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aleluja.

Dobroreč, duša moja, Pánovi; *
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Odel si sa do slávy a veleby,
do svetla si sa zahalil ako do rúcha. — R.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! *
Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva. *
Dobroreč, duša moja, Pánovi. — R.
Všetko to čaká na teba, *
že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú;
otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. — R.
Odnímaš im dych a hneď hynú *
a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené
a obnovuješ tvárnosť zeme. — R.

Potom všetci vstanú a kňaz povie:

Modlime sa.
(Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.) Potom kňaz pokračuje:

Prosíme ťa, Bože,
láskavo splň na nás, čo si prisľúbil, *
že príde Duch Svätý —
a spôsobí, že pred svetom budeme svedčiť
o evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s duchom Svätým po všetky veky vekov.
O.: Amen.

Potom kňaz intonuje hymnus Sláva

Bohu na výsostiach.

XII
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KOLEKTA
Po skončení hymnu kňaz povie kolektu:

Modlime sa.
(Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.)
Potom kňaz pokračuje:

Všemohúci a večný Bože,
v posvätnom okruhu päťdesiatich dní
sa podľa tvojej vôle zavŕšilo veľkonočné tajomstvo; *
prosíme ťa,
mocou Ducha Svätého zjednoť všetky národy, —
aby ľudia rozličných jazykov
spoločne vyznávali tvoje meno.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
O.: Amen.
Potom lektor číta epištolu (Rim 8, 22–27).

EPIŠTOLA
Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi

Čítanie z Listu
svätého apoštola Pavla Rimanom

8, 22–27

Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až
doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri
vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme
spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak
dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme
modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý
skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.
Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. — Príď, Duchu Svätý,
naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Potečú prúdy živej vody

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

7, 37–39

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa,
nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“
To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha,
pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
Počuli sme slovo Pánovo.

Po evanjeliu omša pokračuje ako obvykle.

VYZNANIE VIERY.
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MODLITBA VERIACICH
Kňaz: Bratia a sestry, Pánov Duch, ktorého sme očakávali a vzývali, zostupuje dnes na Cirkev,
aby aj v našich časoch urobil veľké divy Turíc. Prosme Pána, aby uštedril Cirkvi i celému
svetu dary svojho Ducha.
1.
Bože, zjednoť svojím Duchom všetkých pokrstených
a daj, aby všetci veriaci boli jedno srdce a jedna duša.
R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Alebo:

Pane, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby.
Alebo:

Obnov nás, Pane a vyslyš naše prosby.
2.
Svetlom svojho Ducha osvieť všetkých ľudí
a rozptýľ chmáry našich dní,
aby sa nenávisť zmenila na lásku,
bolesť na radosť,
vojny na vytúžený mier.
3.
Svojím duchom posilňuj všetkých, čo milujú pravdu,
trpia pre spravodlivosť a bojujú za slobodu a pokoj.
4.
Zošli na nás svojho Ducha,
aby sme svojím kresťanským životom
všade vydávali svedectvo o Kristovi.
Kňaz: Bože, ty si zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov
a na udržanie a vzrast svojho života v nás;
naplň naše srdcia darmi svojho Ducha
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

Alebo:

Kňaz: Bratia a sestry, kde nie je Duch Svätý, tam niet ani lásky; preto prosme Pána, aby zoslal
svojho Ducha, ktorý by nás zapálil ohňom svojej lásky.
Nasledujúce intencie prednáša buď diakon, alebo niekto iný. Možno vybrať sedem veriacich (podľa úmyslov), aby
predniesol každý svoj úmysel. Pri príchode k ambone najprv položí zažatú sviecu (na svietniku) k paškálu, aby tieto
sviece položené okolo veľkonočnej sviece boli znakom siedmych darov, čiže plnosti darov Ducha Svätého, ktorého
poslal zmŕtvychvstalý Kristus.

1.
Aby Cirkev v sile Ducha Svätého prekonávala všetky prekážky a nebezpečenstvá a
s láskou privádzala ľudí ku spáse,
prosme Pána.
R. Pane zošli svojho Ducha, aby nás naplnil darom svojej lásky.
Alebo:

Pane, vyslyš nás.
2.
Aby všetci, čo majú úlohy v občiansko politickom svete, konali v duchu spravodlivosti,
pravdy, dobra a lásky,
prosme Pána.
3.
Aby naše kresťanské rodiny boli živými domácimi cirkvami a vnášali do všetkých rodín
na svete svetlo, pokoj a lásku Ducha Svätého,
prosme Pána.
4.
Aby naši žiaci, študenti i profesori a učitelia pod vplyvom Ducha múdrosti a rozumu
napĺňali svet pravou kultúrou a civilizáciou lásky,
prosme Pána.
5.
Aby robotníci, technici a učenci poznali, že základom každej úspešnej práce a diela je
Duch Svätý, ktorý obnovuje tvárnosť zeme a pretvára ľudské srdcia,
prosme Pána.
6.
Aby sa chorí, utrápení a opustení otvorili pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý je darcom
sily, útechy a prebýva v srdciach spravodlivých ako v svojom chráme,
prosme Pána.
7.
Aby sa naše deti a mládež úprimne tešili, že sa v krste stali Božími deťmi a že vo
sviatosti birmovania Duch Svätý završuje ich kresťanské zasvätenie, aby boli v obľube u Boha
i u ľudí,
prosme Pána.

VIGÍLIA SLÁVNOSTI ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
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Kňaz: Pane, všemohúci Bože, sme pospolu na tomto posvätnom mieste ako boli zhromaždení
apoštoli a veriaci s Ježišovou matkou Máriou, keď na modlitbách očakávali Ducha Svätého;
prosíme ťa, zošli aj na nás, čo v predvečer príchodu Ducha Svätého trávime tieto sväté chvíle
na modlitbách a počúvaní Božieho slova, hojnosť jeho nebeských darov.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

LITURGIA EUCHARISTIE
NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože, *
prijmi naše obetné dary,
ktoré ti prinášame na znak vďaky
za novopokrstených, —
a sprevádzaj nás všetkých otcovskou priazňou.
skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.

EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Prefácia O tajomstve zoslania Ducha Svätého ako v omši v deň slávnosti, môže sa použiť aj slávnostný nápev prefácie.

Kňaz: Pán s vami.
Ľud: I s duchom tvojím.
Kňaz: Hore srdcia.
Ľud: Máme ich u Pána.
Kňaz: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Ľud: Je to dôstojné a správne.
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade
tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo na zavŕšenie veľkonočného tajomstva našej spásy
zoslal si dnes Ducha Svätého na tých,
ktorých si v Kristovi, svojom Synovi,
prijal za svoje deti;
ten Duch Svätý na počiatku Cirkvi
zjavil všetkým národom pravého Boha
a rozmanité jazyky ľudskej rodiny
združil vo vyznávaní tej istej viery.
Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia
a v nebi anjeli zo zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:
Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov...

Vvvb b b vb b Dfv vb vbvgv vb fv vb }v v v b b b v fv b vbvdv vb b bfv vb b gv vbvb fv vb }vö
Vvv b b bv vygv v fv b bgv b b rdvb }v v bv v b bhv vb gv vb gv b bFgbvb vfv vbdvb bv bv}vö
Vvv v vb hv vb bvbvgv vb fv vb b gv vb gv b[b bgv bvb gv vbgv b v dv bvfv b vb gv b vfv b}bô
Vvv v b v fv vbgv b vbvhv b b gv b b vfv b gv vb bfv b bvb dv v }vb bv b vcv v v vb v bô
Vvfv bÏ ¦Ùcv v v b b b bcb b v v v v v vb b b [b ccvbv b hb b bgvb b fvb b gv b b gb b {bô
Vbb b fb b vbvbÏ ¦Ùv v vbccccccvvbhv vbgbv b fv bvbgvb b gv v{bv b Î ¥Øv ccbcbõ
VvvbÎ ¥Øv v vb bccbb b dbvb b bfvb b gvb b fbcb]b xxcccvv bcccbb b ô
Vbb fvb bvbÏ ¦Ùcv v v v v v v v vbv v v v vb b b bcccvv chb b vbgbvb b fvb v b b bvõ
Vvvbgvb b bgvb {vb b dbvb b Ï b¦Ùcb cccccvv vbhvbv bgvb b fv b gv b bgv b cv bvb {bõ
VvÎb ¥bØv v v bcb bcccccccbvgv b hvb vb gvbvb gvb b[bv b Î ¥Øv v bgvb b dvb bvbfvbõ

Kňaz: Pán s va- mi.

Kňaz: Ho- re srd- cia.

Ľud: I s du- chom tvo- jím.

Ľud: Má- me ich u Pá- na.

Kňaz: Vzdá-vaj-me vďa-ky

Ľud:

Je to

Pá- no- vi, Bo-hu náš-mu.

dô- stoj- né a správ- ne.

Je naozaj dôstojné a správne,

dobré a spá- so- no- sné

vzdá- vať vďaky vždy a všade te- be, Pa- ne,

svätý Otče,

všemohúci a več- ný Bo- že.

Le- bo na zavŕšenie veľkonočného tajom- stva na- šej

spá- sy

zo- slal si dnes Ducha Svä- té- ho na tých,

ktorých si v Kristovi, svo- jom Sy- no- vi, prijal za svo- je
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Vbb gvb bfvbvb]b v vfv Ïb ¦Ùcv v v v v b cccccvv cv b[b ccccvvcbö
VbbÏ ¦Ùcv v v v b hvb bvb gv b bfvb b gv b bgvb {b b fb b Ï b¦Ùcb b ccccccccbb ö
Vvbhb vb b gv b fv b bvgv b bvbgvb {v bÎ ¥bØv v v vb b b b v v bgvb bdv vbfbv v gv vbfb cv v b]bô
Vbb fvb v bÏ ¦Ùcv v v v v v v v vbv v v v vb b b bcccvvb[v b bcccccvvbö
Vbb b b b hb b v vbgbvb b fvb b b gvb bv v bgvb b b gv {b bÎ ¥bØv ccccccccccö
Vvb hv b b bgv b [b b Îb¥Øv v v v v v v v v vb b b b bgv b bdvb bvfv b gv b bfb b b }b ccvvb
de- ti;

ten Duch Svätý na počiatku Cirkvi zjavil všetkým

národom pra- vé- ho Bo- ha

ro- di- ny zdru- žil

a rozmanité jazyky ľudskej

vo vyznávaní tej i- stej vie- ry.

Pre- to vykúpené ľudstvo po celom svete

raduje sa

z Kris- tov- ho vzkrie- se- nia a v nebi anjeli zo zástup- mi

svä- tých neprestajne spievajú na tvo- ju slá- vu:

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
(RÍMSKY KÁNON)

Na Turíce
Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Hl

Teba teda, najláskavejší Otče,

pokorne vzývame a prosíme
skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána:
zopne ruky a hovorí:

láskavo prijmi
urobí znak kríža nad chlebom a kalichom hovoriac:

a  požehnaj tieto dary,
túto svätú a nepoškvrnenú obetu.
Pokračuje s rozopätými rukami:

Prinášame ti ju
najmä za tvoju svätú katolícku Cirkev
v jednote s tvojím služobníkom,
naším pápežom M.,
s naším biskupom M. *
a so všetkými, ktorým je zverená starosť
o pravú, katolícku a apoštolskú vieru.
Daruj svojej Cirkvi pokoj,
chráň ju, zjednocuj
a spravuj po celom svete.
Spomienka na živých

P

amätaj, Otče,
1. k
na svojich služobníkov a služobnice M. a M.
Zopne ruky a modlí sa chvíľu za tých, ktorých si chce osobitne pripomenúť. Potom s rozopätými rukami pokračuje:

Pamätaj i na všetkých tu prítomných.
Ty poznáš ich vieru
a vieš, že sú ti oddaní.
Za nich ti prinášame túto obetu chvály.
Aj oni ti ju obetujú
za seba i za všetkých svojich drahých,
*

Tu možno spomenúť aj meno pomocného a svätiaceho biskupa podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misála, č. 109.
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za svoje vykúpenie,
za nádej na večnú spásu
i za časné blaho
a predkladajú svoje prosby tebe,
Bohu večnému, živému a pravému.
Spomienka na svätých

V

2. k
spoločenstve s celou Cirkvou
v presvätý deň Turíc,
keď sa Duch svätý
v ohnivých jazykoch zjavil apoštolom,
s úctou si spomíname najmä na
Preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
Rodičku Ježiša Krista,
Boha a nášho Pána,
i na svätého Jozefa, jej ženícha,
a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov
Petra a Pavla, Ondreja,
(Jakuba, Jána Tomáša,
Jakuba Filipa, Bartolomeja,
Matúša, Šimona a Tadeáša,
Lína, Kléta, Klimenta, Sixta,
Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna,
Jána a Pavla, Kozmu a Damiána)

i na vštkých tvojich svätých.
Pre ich zásluhy a na ich prosby
poskytni nám vždy a všade
svoju pomoc a ochranu.
(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)
Pokračuje s rozopätými rukami:

B

Hl ože, milostivo prijmi túto obetu,
ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci,
i celá tvoja rodina.
Spravuj naše dni vo svojom pokoji,
zachráň nás od večného zatratenia
a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
Zopne ruky.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)
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Vystrie ruky nad obetné dary a hovorí (i koncelebranti s ním):

P

Vš rosíme ťa, Bože,
mocou svojho požehnania posväť tieto dary
a urob ich dokonalou,
duchovnou a tebe milou obetou,
aby sa nám stali telom a krvou
tvojho milovaného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.
Zopne ruky.
V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje.

On večer pred svojím umučením
vezme chlieb, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal chlieb,
do svojich svätých a ctihodných rúk,
pozdvihne oči

pozdvihol oči k nebu,
k tebe, Bohu,
svojmu všemohúcemu Otcovi,
vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal chlieb
a dával svojim učeníkom hovoriac:
trocha sa skloní

VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:
TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.
Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje.
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Potom pokračuje:

Podobne po večeri
vezme kalich, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal do svojich svätých a ctihodných rúk
tento preslávny kalich,
znova ti vzdával vďaky, dobrorečil
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
trocha sa skloní

VEZMITE
A PITE Z NEHO VŠETCI:
TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS
I ZA VŠETKÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV
NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.
Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.
Potom povie:

Hl

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.
Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

P

Vš reto, Otče, my, tvoji služobníci
aj tvoj svätý ľud,
slávime pamiatku požehnaného umučenia
i zmŕtvychvstania
a slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána,
a prinášame tebe, vznešenému Bohu,
dary z tvojich darov,
svätý chlieb večného života
a kalich večnej spásy
ako obetu čistú, obetu svätú,
obetu nepoškvrnenú.
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Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom
a milostivo ich prijmi,
ako si milo prijal obetné dary
svojho spravodlivého služobníka Ábela,
žertvu nášho praotca Abraháma
i svätú a nepoškvrnenú obetu
tvojho veľkňaza Melchizedecha.
Sklonený so zopätými rukami pokračuje:

Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože,
prikáž svojmu svätému anjelovi
preniesť tieto dary
na tvoj nebeský oltár,
pred tvár tvojej božskej velebnosti,
aby nás všetkých,
ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete
a prijmeme presväté telo
a krv tvojho Syna,
vzpriami sa a prežehná; pritom hovorí:

naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.
Zopne ruky.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

Spomienka na zosnulých
Kňaz s rozopätými rukami hovorí:

P

3. k
amätaj, Otče,
i na svojich služobníkov a služobnice M. a M.,
ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery
a spia spánkom pokoja.
Zopne ruky a modlí sa chvíľu za zosnulých, ktorých si chce osobitne pripomenúť.
Potom s rozopätými rukami pokračuje:

Prosíme ťa, Otče, daj im
a všetkým v Kristu odpočívajúcim
prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja.
Zopne ruky.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)
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Pravou rukou sa udrie v prsia a hovorí:

4. k

Aj nás, svojich hriešnych služobníkov,

a s rozopätými rukami pokračuje:

ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo,
priveď do spoločenstva
svojich svätých apoštolov a mučeníkov:
Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša,
(Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra,
Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie,
Agnesy, Cecílie, Anastázie)

a všetkých tvojich svätých.
Prosíme ťa,
prijmi nás do ich spoločenstva,
nie pre naše zásluhy,
ale pre tvoje veľké zľutovanie.
Zopne ruky.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista.
pokračuje:

Hl Skrze neho ty, Bože,
všetky tieto dary stále tvoríš,
posväcuješ, oživuješ,
požehnávaš a nám dávaš.
Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

S

Vš krze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým
všetku úctu a slávu
po všetky veky vekov.
Ľud zvolá:

Amen.
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OBRAD PRIJÍMANIA
Keď kňaz prijíma Kristovo telo, začne sa spev na prijímanie.

SPEV NA PRIJÍMANIE
V posledný, veľký deň sviatku
Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný,
nech príde ku mne a nech pije. Aleluja.
Alebo iný spev, podľa noriem.
Po prijímaní možno zachovať chvíľu ticha alebo recitovať nejaký ďakovný žalm, prípadne spievať primeranú pieseň,
podľa toho, čo sa uzná za vhodnejšie.

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Potom kňaz, stojac pri sedadle alebo pri oltári, povie:

Modlime sa.
Kňaz a veriaci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe, ak tak neurobili po prijímaní. Nato kňaz s rozopätými rukami
prednesie modlitbu po prijímaní:

Láskavý Bože, *
nech nám prijaté sviatostné dary pomáhajú, —
aby sme ustavične planuli tým Duchom Svätým,
ktorým si zázračne naplnil svojich apoštolov.
Skrze Krista, nášho Pána.
O.: Amen.
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ZÁVEREČNÉ OBRADY
Ak treba veriacim niečo oznámiť, možno to urobiť teraz.
Odporúča sa použiť slávnostné požehnanie:

Kňaz: Pán s vami.
Ľud: I s duchom tvojím.
Diakon (kňaz): Prijmite slávnostné požehnanie.
Kňaz: Dobrotivý Boh, pôvodca všetkého svetla,
ktorý v tento deň zoslal svojim apoštolom sľúbeného Tešiteľa,
nech aj vás požehná a naplní bohatými darmi Ducha Svätého.
Ľud: Amen.
Kňaz: Nebeský oheň,
ktorý sa v podobe jazykov zjavil nad učeníkmi,
nech očistí vaše srdcia od každého zla a roznieti v nich lásku k Bohu.
Ľud: Amen.
Kňaz: Duch Svätý,
ktorý zjednotil rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery,
nech aj vás utvrdí vo viere, posilní v nádeji a privedie do večnej blaženosti.
Ľud: Amen.
Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn  i Duch Svätý.
Ľud: Amen.
Diakon, alebo sám kňaz na prepustenie ľudu povie:

Iďte v mene Božom, aleluja, aleluja.
O.:

Bohu vďaka, aleluja, aleluja.

Vbb bv bv vdv v dv v vdv v bdv vbfv v vfv b b dv bscb fD v vbfv[vfvb bD6b%$#vbvsDfv rdb }
Vvv v v dv v dv v bfv v bfv b dv bscbDfv v v[b fv bD6b%$#v bsDfv rdbvb}ccccvb

Kňaz: Iď- te v me- ne Bo- žom, a- le- lu- ja, a- le-

Ľud: Bo- hu vďa- ka, a- le- lu- ja, a- le-

lu- ja.

lu- ja.

