
Gréckokatolícka cirkev 
farnosť svätých Sedmopočetníkov Prievidza

Slávnosť prijatia svätých tajomstiev 
prvej svätej spovede 

a Eucharistie



<< Krstní rodičia (držia krstnú košieľku a nezapálenú krstnú 
sviecu, spolu s deťmi stoja pri vstupe do chrámu. >>

<< Kňaz zhromaždeniu predstaví deti. Potom prejde do zadnej 
časti k deťom, kde začína: >>

Kňaz: Modlime sa k Pánovi!
Ľud (po každom zvolaní kňaza): Pane zmiluj sa! 
Kňaz: Za tých, ktorí prichádzajú k sviatosti zmierenia a za ich spásu,
modlime sa k Pánovi.
Kňaz:  Aby  sa  ich  krstné  rúcho  znova  zaskvelo  čistotou  božieho
milosrdenstva, modlime sa k Pánovi.
Kňaz:  Za ich i  naše oslobodenie  od všetkého zármutku,  hnevu a
núdze modlime sa k Pánovi.
Kňaz: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.
Kňaz: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,
Bohorodičku Máriu,  vždy Pannu,  i  všetkých svätých spomínajúc,
sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane. 
Kňaz: Lebo ty si Boh náš, Boh, ktorý sa zmilúva a mi ti vzdávame
slávu,  Otcu i  Synu i  Svätému Duchu,  teraz i  vždycky i  na veky
vekov. 
Ľud: Ámen!

<< Nasleduje zriekanie sa zlého. Teraz sa všetci otočia smerom
na západ – chrbtom k prestolu. >>
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Kňaz: Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho
poslov, všetkej jeho služby a všetkej jeho pýchy?
Odpoveď: Zriekam sa.
Kňaz: Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho
poslov, všetkej jeho služby a všetkej jeho pýchy?
Odpoveď: Zriekam sa.
Kňaz: Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho
poslov, všetkej jeho služby a všetkej jeho pýchy?
Odpoveď: Zriekam sa.

Kňaz: Zriekol/zriekla si sa Satana?
Odpoveď: Zriekol/zriekla som sa.

<< obrátia sa na východ smerom k svätyni >>

Kňaz: Zjednocuješ sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednocujem sa.
Kňaz: Zjednocuješ sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednocujem sa.
Kňaz: Zjednocuješ sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednocujem sa.

Kňaz: Zjednotil/a si sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednotil/a som sa.
Kňaz: A veríš mu?
Odpoveď: Verím mu, lebo je Kráľ a Boh.

<< Teraz  kňaz,  deti  a  krstní  rodičia  idú  smerom k  oltáru  a
hovoria vyznanie viery >>
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Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
sveta  viditeľného  i neviditeľného.  I v jedného  Pána  Ježiša  Krista,
jednorodeného  Syna  Božieho,  zrodeného  z Otca  pred  všetkými
vekmi; Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného,
nie  stvoreného,  jednej  podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko
stvorené.  On  pre  nás  ľudí  a pre  našu  spásu  zostúpil  z nebies.
A mocou  Ducha  Svätého  vzal  si  telo  z Márie  Panny  a stal  sa
človekom.  Za  nás  bol  aj  ukrižovaný za  vlády  Poncia  Piláta,  bol
umučený  a  pochovaný,  ale  tretieho  dňa  vstal  z  mŕtvych  podľa
Svätého Písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde
v sláve  súdiť  živých  i mŕtvych  a jeho  kráľovstvu  nebude  konca.
I v Ducha  Svätého,  Pána  a  Oživovateľa,  ktorý  vychádza  z Otca
i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi
a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú,
apoštolskú  Cirkev.  Vyznávam jeden  krst  na  odpustenie  hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

<< Pred soleou / ikonostasom sa kňaz znova pýta >>

Kňaz: Zjednotil/a si sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednotil/a som sa.
Kňaz: Zjednotil/a si sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednotil/a som sa.
Kňaz: Zjednotil/a si sa s Kristom?
Odpoveď: Zjednotil/a som sa.
Kňaz: Pokloň sa mu.
Odpoveď:  Klaniam  sa  Otcu  i  Synu  i  Svätému  Duchu,  Trojici
jednopodstatnej a nedeliteľnej.
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Kňaz: Požehnaný Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení
a prišli k poznaniu pravdy, teraz i vždycky i na veky vekov. 
Ľud: Amen.

<< POSTUP PRI SPOVEDANÍ >>
Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. 
Ľud: Amen.
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. 
Ľud: 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.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami. 

Ľud:  Svätý  Bože,  Svätý  Silný,  Svätý  Nesmrteľný,  zmiluj  sa  nad
nami. 

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami. 

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu

Kňaz:  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľud:  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.

Kňaz: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu

Kňaz:  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľud: 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, *
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ako  i my  odpúšťame  svojim  vinníkom,  *  a neuveď  nás
do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Kňaz:  Lebo  tvoje  je  kráľovstvo  a moc  i sláva,  Otca  i Syna
i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Kňaz: (Meno/mená) vstúp/te do tajomstva božieho milosrdenstva.

<< Deti prichádzajú po jednom ku kňazovi, kľaknú si alebo stoja
pred ikonou Krista a vyznávajú hriechy. Počas toho ľud spieva
tropáre alebo recituje žalmy >> 

Tropáre, 6. hlas:
Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú

inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my
hriešni prednášame: * zmiluj sa nad nami.

Sláva: Pane,  zmiluj  sa  nad  nami,  *  veď  v  teba  dúfame.  *
Nehnevaj sa veľmi na nás, * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale
aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. *
Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich
rúk * a vzývame tvoje meno.

I  teraz: Požehnaná  Bohorodička,  *  otvor  nám  bránu
milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby
sme  sa  skrze  teba  zbavili  svojich  bied,  *  veď  ty  si  záchrana
kresťanského rodu.

50. žalm:  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
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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
ducha pevného. * Neodvrhuj ma spred svojej tváre - a neodnímaj
mi svojho ducha 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  náležité  obety,  obetné  dary  a
žertvy; - potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

31. žalm:  Blažený, komu sa odpustila neprávosť - a je oslobodený
od hriechu. * Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta - a v
ktorého mysli niet podvodu. * Pretože som mlčal, chradli mi kosti
- a celý deň som nariekal. * Veď vo dne i v noci doliehala na mňa
tvoja  ruka  -  a  ako  v  letných  páľavách  vysychala  mi  sila. *
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu - a nezatajil som svoj priestupok.
* Povedal som si: "Vyznám Pánovi svoju neprávosť." - A ty si
mi odpustil zlobu môjho hriechu. * Preto každý nábožný bude sa
modliť k tebe v čase tiesne. - A záplavy veľkých vôd sa k nemu
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nepriblížia. * Ty si  moje útočište,  -  ochrániš ma pred súžením
zahrnieš ma radosťou zo spásy. * Dám ti múdrosť a poučím ťa o
ceste,  ktorou máš kráčať;  -  poradím ti  a  budem ťa  mať stále  na
očiach. * Nebuďte ako žrebce či mulice, - ktoré nemajú rozum. *
Keď  im  chceš  vložiť  uzdu  a  zubadlo,  -  nepodídu  k  tebe. *
Bezbožného  stíhajú  mnohé  strasti;  -  no  dúfajúcich  v  Pána
obklopí  milosrdenstvo. *  Radujte  sa,  spravodliví,  v  Pánovi  a
plesajte, -  jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

<< Keď sú všetky deti vyspovedané, postavia sa krstní rodičia a
deti  znova  pred  ikonostas.  Krstní  rodičia  odovzdajú  kňazovi
sviecu a  krstnú košieľku.  Kňaz sviecu zapáli  od  naprestolnej
sviece a podáva ju priamo dieťaťu spolu s košieľkou (položí ju
na rameno dieťaťa) a hovorí >>

Kňaz:  Príjmi  svoje krstné  rúcho očistené božím milosrdenstvom.
Príjmi aj túto horiacu sviecu, ktorú si prijal/a pri svätom krste, a po
celý svoj život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých
skutkov, aby si mohol/mohla, keď príde Pán, radostne mu vyjsť v
ústrety so všetkými svätými, bez prekážok vstúpiť do paláca jeho
nebeskej slávy a kraľovať s ním na nekonečné veky. Amen.

<< Deti si sadnú na určené miesto. Začína sa samotná liturgia
ako obvykle. Na prijímanie prichádzajú deti ako prvé. Na konci
liturgie  kňaz  odovzdá  deťom  pamiatky  na  dnešný  deň,
poďakovanie, mnoholitstvije deťom a rodinám.  >>
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