
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA, slávnosť

VEŠPERY

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. Aleluja.

HYMNUS

Pri Baránkovej večeri,
odetí v rúcho obnovy
po ceste morom Červeným,
spievajme hymnus Kristovi.

Keď jeme telo z oltára
a krv Kristovu pijeme,
obetu kríža presvätú
slávime, v Bohu žijeme.

Tá veľkonočná večera
zachránila ľud pred smrťou;
z faraónovho otroctva
nás dobrý Pán, Boh, vytrhol.

A veľkonočnou hostinou
Baránok Kristus sa nám stal;
on, nekvasený, čistý chlieb,
za pokrm svoje telo dal.

Vznešená, pravá obeta,
ty lámeš sily pekla, zla,
z otroctva vyslobodzuješ
a vedieš k Bohu do neba.

Vstal slávne z hrobu Kristus Pán:
z temnôt sa víťaz vynára,
do okov zavrel vládcu tmy
a brány neba otvára.

Ježišu, ty buď naveky
nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu
znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,
ktorý si slávne z mŕtvych vstal;
Otcovi, Duchu Svätému
nech večne zuní pieseň chvál. Amen.



PSALMÓDIA

Ant. 1 Mária Magdaléna a iná Mária prišli pozrieť hrob. Aleluja.

Žalm 110, 1-5. 7
Mesiáš, kráľ a kňaz

On musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. (Porov. 1 Kor 15, 25)

Pán povedal môjmu Pánovi: *
 „Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov *
 za podnožku tvojim nohám.“

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: *
 panuj uprostred svojich nepriateľov.
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda †
 v posvätnej nádhere. *
 Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

Pán prisahal a nebude ľutovať: *
 „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

Pán je po tvojej pravici, *
 v deň svojho hnevu kráľov porazí.
Cestou sa napije z potoka *
 a potom hlavu zdvihne.

Sláva Otcu i Synu *
 i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
 i na veky vekov. Amen.

Ant. 1 Mária Magdaléna a iná Mária prišli pozrieť hrob. Aleluja.

Ant. 2 Poďte, pozrite si miesto, kde ležal Pán. Aleluja.

Žalm 114
Vyslobodenie Izraela z Egypta

Uvedomte si, že aj vy ste vyšli z Egypta, keď ste sa zriekli tohto sveta. (Sv. Augustín)

Keď Izrael vyšiel z Egypta, *
 dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,
Judea sa stala jeho svätyňou, *
 Izrael jeho kráľovstvom.

More to videlo a zutekalo, *
 Jordán sa naspäť obrátil;
vrchy poskakovali ako barance, *
 pahorky ako jahňatá.

Čo ti je, more, že utekáš, *
 a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?
Vrchy, prečo poskakujete ako barance, *
 a vy, pahorky, ako jahňatá?



Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, *
 pred tvárou Boha Jakubovho,
čo skalu mení na jazerá vôd *
 a kameň na pramene vôd.

Sláva Otcu i Synu *
 i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
 i na veky vekov. Amen.

Ant. 2 Poďte, pozrite si miesto, kde ležal Pán. Aleluja.

Ant. 3 Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma
uvidíte. Aleluja.

Ak sa nasledujúci chválospev spieva, spieva sa aj Aleluja v zátvorkách. Ak sa iba recituje, stačí povedať Aleluja na
začiatku a na konci strofy.

Chválospev
O Baránkovej svadbe

Porov. Zjv 19, 1‐2. 5‐7

Aleluja.
Spása, sláva a moc nášmu Bohu, *
(R. Aleluja.)
lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.
R. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, *
(R. Aleluja.)
aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.
R. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh; *
(R. Aleluja.)
radujme sa a jasajme, vzdávajme mu slávu.
R. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Lebo nadišla Baránkova svadba *
(R. Aleluja.)
a jeho nevesta sa pripravila.
R. Aleluja (aleluja).

Sláva Otcu i Synu *
 i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
 i na veky vekov. Amen.

Ant. 3 Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma
uvidíte. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE



Hebr 10, 12‐14
Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká,
kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou
navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM
 Namiesto responzória sa hovorí:

Ant. Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z neho. Aleluja.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Ant. na MagniXikat: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zhromaždení za
zatvorenými dverami, Ježiš si stal doprostred a povedal im: Pokoj vám. Aleluja.

Radosť duše v Pánovi
Lk 1, 46‐55

Velebí *
 moja duša Pána
a môj duch jasá *
 v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
 Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
 a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
 s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, *
 rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov *
 a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
 a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
 lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
 Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Sláva Otcu i Synu *
 i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
 i na veky vekov. Amen.

Ant. na MagniXikat: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zhromaždení za
zatvorenými dverami, Ježiš si stal doprostred a povedal im: Pokoj vám. Aleluja.

PROSBY

S radosťou prosme Krista, nášho Pána, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a stále sa za nás
prihovára u Otca.
 Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Kriste, svetlo a spása všetkých národov,
— zošli oheň svojho Ducha na nás, čo slávime tvoje zmŕtvychvstanie.
Nech v tebe Izrael uzná očakávaného Mesiáša



— a celá zem nech pozná tvoju slávu.
Zachovaj nás tu na zemi v spoločenstve svojich svätých
— a daj, nech si s nimi v nebi odpočinieme od svojich námah.
Ty si zvíťazil nad nepriateľkou – smrťou; premôž v nás svojho nepriateľa,
— aby sme žili tebe, nesmrteľnému víťazovi.
Kriste, Spasiteľ, stal si sa poslušným až na smrť, a preto si bol vyvýšený po pravici Otca;
— milostivo prijmi svojich bratov a sestry do kráľovstva svojej slávy.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si nám dnešného dňa Kristovým víťazstvom nad smrťou otvoril
bránu do večnosti; preto s radosťou slávime jeho zmŕtvychvstanie a prosíme ťa, obnov nás
Duchom Svätým, aby sme povstali k novému životu. 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.

 Ak predsedá kňaz alebo diakon, rozpustí ľud takto:

Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn † i Duch Svätý.
R. Amen.

 Môže použiť aj inú formulu požehnania z misála.
 Ak má ľud odísť, povie:

Iďte v mene Božom. Aleluja, aleluja.
R. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

 Ak nepredsedá kňaz alebo diakon a pri recitovaní jednotlivca sa modlitba zakončí takto:

Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do večného života.
R. Amen.
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PROCESIA PO VEŠPERÁCH VEĽKONOČNEJ NEDELE 

Slávnosť sa koná v čase vešpier. 
Ak by sa na miesto vešpier konala bohoslužba slova, treba vziať prvé čítanie 1 Pt, 17-21 a 

evanjelium Lk 24, 12-25 s responzóriovým žalmom 15 (Lekcionár I, s. 255, 256). 
Kňaz vystaví na oltár Najsvätejšiu sviatosť v monštrancii. Kľakne si a počas eucharistickej piesne 

incenzuje Sviatosť. 
Potom sa konajú slávnostné vešpery (prípadne bohoslužba slova). Po záverečnej modlitbe sa 

kňaz obráti k ľudu a povie: 

Drahí bratia a sestry, toto je deň, ktorý učinil Pán: 
plesajme a radujme sa z neho. Aleluja. Deň 
vzkriesenia Ježiša Krista je najslávnejším dňom 
a veľkonočná radosť je najväčšou radosťou. 
Ohlasujme radostnú zvesť o vykúpení, ďakujme 
zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý je medzi nami, za 
tento deň a oslavujme ho. 

Kňaz incenzuje Sviatosť, obráti sa k ľudu a zaintonuje: 

Ja som s vami. 
Intonovať môže aj spevák. 

Zbor alebo aj veriaci pokračujú: 

Po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja. 
Ja som Prvý a Posledný a Živý. Aleluja. 
Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov. 
Aleluja, aleluja, aleluja. 

som mŕtvy a hľa. žijem na veky ve-kov. A-le-lu-ja. a-le-lu-ja. 

a-le-lu-ja. 

1 4 5 

K: Ja som s va-mi. Ľ: Po všetky dni až do skončenia sve-ta. 

A- le- lu- ja. Ja som Prvý a posledný a ž i-vý. A - l e - l u - j a . Bol 



VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 

Celebrant prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu, obráti sa k ľudu a intonuje 

Pokoj vám, ja som to. Aleluja. 

Zbor alebo aj veriaci pokračujú: 

Nebojte sa. Aleluja. 

Tieto slová celebrant i zbor opakujú ešte dvakrát, a to vždy vyšším hlasom, namiesto kňaza môže 
intonovať spevák. 

Potom kňaz alebo spevák zaspieva: 

Alebo: Raduj sa, Cirkev Kristova. (JKS 201) 

Všetci v piesni pokračujú. 

Sprievod sa koná podľa miestnych okolností. Na čele procesie sa nesie kríž a socha Zmŕtvychvstalého. 
Pred Sviatosťou idú turiferi, ktorí striedavo incezujú Sviatosť. Ostatní veriaci sa usporiadajú do 
procesie podľa miestnych zvyklostí. Zvonia zvony. 

Po návrate speváci intonujú chválospev Teba, Bože, chválime. Lud pokračuje. Keď celebrant príde 
k oltáru, položí monštranciu na oltár. Po skončení chválospevu celebrant alebo spevák intonuje 
Tantum ergo - Ctime túto sviatosť. (Text sa nachádza na str.: 56, 5-6 strofa.) 

146 



Ak sa procesia konať nemôže, kňaz po intonácii piesne Raduj sa Cirkev Kristova položí Sviatosť na 
oltár, stane si pred oltár (chrbtom k ľudu) a pripojí sa k spevu. Potom je hymnus Teba, Bože 
chválime. Lud pokračuje. Ked celebrant alebo spevák intonuje Tantum ergo - Ctime túto Sviatosť. 

PROCESIA PO VEŠPERÁCH VEĽKONOČNEJ NEDELE 



VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 

Pri druhej strofe eucharistickej piesne kňaz incenzuje Sviatosť a po skončení hymnu povie: 

Kňaz: Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. 
Aleluja. 

Lud: A deň sa už schýlil. Aleluja. 

Modlime sa. 
Chvíľa ticha. 

Pane Ježišu, 
vo vznešenej Oltárnej sviatosti 
zanechal si nám pamiatku 
svojho umučenia a zmŕtvychvstania; 
prosíme ťa, pomáhaj nám 
uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi 
s takou vierou a láskou, 
aby sme vždy pociťovali 
účinky tvojho vykupiteľského diela. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Všetci: Amen. 
Kňaz prijme náplecné vélum, vezme do rúk monštranciu a požehná ľud, pričom nič nehovorí. 
Potom uloží Sviatosť do svätostánku. Lud môže medzitým predniesť vhodnú aklamáciu. 

Na zakončenie sa zaspieva mariánska veľkonočná antifóna: 

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja, aleluja. 
Lebo koho si nosila, aleluja, aleluja. 
Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja, aleluja. 

1 4 8 



Kňaz: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 

Lud: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

Kňaz: Modlime sa. 

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, 
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; * 
prosíme ťa, -
daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie 
dosiahli radosti večného života. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

Lud: Amen. 

PROCESIA PO VEŠPERÁCH VEĽKONOČNEJ NEDELE 


