
Svätý a veľký štvrtok (pred Paschou)

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého 

K:Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky
i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.
Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi nášmu Bohu.
K:  Poďte,  pokloňme  sa  a  padnime  pred  samým  Pánom  Ježišom
Kristom, Kráľom a Bohom našim.

/Kňaz sa modlí predpísané modlitby pri prestole/

Ľ: 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. – Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty.
– Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa
prechádzaš. –  Vetry  sú  tvojimi  poslami,  *  ohnivé  plamene tvojimi
služobníkmi.  – Zem si  postavil  na  jej  základoch,  *  nevychýli  sa
nikdy, nikdy. – Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali. –
Pred  tvojou  hrozbou  odtiekli,  *  zhrozili  sa  pred  tvojím hlasom
hromovým. – Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si
im  vyhradil.  –  Položil  si  hranicu  a  neprekročia  ju  *  ani  viac
nepokryjú  zem. –  Prameňom  dávaš  stekať  do  potokov,  *  čo  tečú
pomedzi vrchy –  a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom
hasia smäd. – Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov
zaznieva ich pieseň. – Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi
svojich diel sýtiš zem. – Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli,
aby  slúžila  človeku.  –  Zo  zeme  vyvádzaš  chlieb  i  víno,  *  čo
obveseľuje srdce človeka; – olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb
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dáva  silu  srdcu  človeka.  –  Sýtia  sa  stromy  Pánove  *  aj  cédre
Libanonu, čo on zasadil. – Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na
ich vrcholcoch bývajú bociany. – Vysoké štíty patria kamzíkom, * v
skalách sa skrývajú svište. – Na určovanie času si Mesiac utvoril; *
Slnko vie,  kedy má zapadať.  – Prestieraš tmu a nastáva noc, * a
povylieza všetka lesná zver. – Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm
žiadajú od Boha. – Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v
svojich dúpätách. – Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za
svojou prácou až do večera. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! *
Všetko si múdro urobil. - Zem je plná tvojho stvorenstva.  * Tu more
veľké, dlhé a široké, - v ňom sa hemžia plazy bez počtu, * živočíchy
drobné i obrovské. – Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si
stvoril, aby sa v ňom ihral.  – 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.  – Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa
trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú, a vracajú sa do prachu. –
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, * a obnovuješ tvárnosť zeme. –
Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán.
– Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia
dym. – Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať,
kým len budem žiť.– Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem
tešiť v Pánovi. – Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už
niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi. – Slnko vie, kedy má zapadať,
*  prestieraš  tmu a  nastáva  noc.  –  Aké mnohoraké  sú  tvoje  diela,
Pane! * Všetko si múdro urobil.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

/Veľká Ekténia/

/Ľud stojí, kým sa okiadza/  2. hlas:  Pane, ja volám k tebe: * Vyslyš
ma, vyslyš ma, Pane. * Pane, ja volám k tebe, * vypočuj môj hlas. *
Keď volám k tebe, * vyslyš ma, Pane.
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Moja  modlitba  nech  sa  vznáša  k  tebe  ako  kadidlo,  *  a
pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná. * Vyslyš ma, Pane.

Bože,  stráž  nad  mojimi  rečami *  a  dozeraj  na  moje  slová.  –
Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, * aby som sa dal na
bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hostinách. –
Nech ma radšej statočný človek uderí a priateľ pokarhá, * ale nech mi
bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie, – lebo tým by som sa
stal * účastným na ich zločinoch. – Budú vydaní Božej spravodlivosti
*  a  ľudia  uznajú  že  moje  slová  boli  pravdivé.  –  Ich  kosti  budú
pohodené  na  okraji  hrobu  *  ako  kusy  dreva  a  úlomky  skál
roztrúsené po zemi. – Ale moje oči sa obracajú k tebe, Pane a Bože
môj,  *  k  tebe  sa  utiekam, ochraňuj  môj  život.  –  Ochráň ma pred
osídlom,  čo  mi  nastrojili,  *  pred nástrahami zlých ľudí. –  Nech
bezbožní popadajú do vlastných sietí, * zatiaľ čo ja prejdem bezpečne
pomimo.

/Žalm 141/

Zo všetkých síl volám k Bohu o pomoc, * hlasite prosím Boha o 
zľutovanie. – Predkladám mu svoje ťažkosti, * rozprávam mu o 
svojich úzkostiach. – Ja klesám na duchu, * ale ty, Bože, vieš, kade 
mám ísť. – Na chodníku, ktorým sa uberám, * nastavili mi osídlo. – 
Obzerám sa napravo * a nik sa ku mne nepriznáva, – nemám 
výhľad na útek, * nikomu nezáleží na mojom živote. – Bože, k tebe 
úpenlivo volám. * Ty si moje útočisko, ty si všetko, čo mám na 
tomto svete. – Vypočuj moje volanie o pomoc, * lebo som úplne 
vyčerpaný. – Zachráň ma pred mojimi prenasledovateľmi, * lebo 
sú silnejší odo mňa.

Verš: 2.hl.: Vyveď ma zo žalára, * aby som tvoje meno mohol 
velebiť. 
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Dnes sa schádza židovská Veľrada, * aby vydala Pilátovi 
Stvoriteľa a Udržovateľa všetkých vecí. * Aká opovážlivosť, aká zlo- 
ba! * Súd pripravujú sudcovi, * ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. * 
Chystajú muky Dobrodincovi, * ktorý liečil ich nemocných. * Neko- 
nečne trpezlivý Pane, * veľké je tvoje milosrdenstvo. * Sláva tebe.

Verš: Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, * keď mi priazeň 
prejavíš.

/opakuje sa predchádzajúca strofa/

Verš: 2.hl.: Z hlbín volám k tebe, Pane, Pane, vypočuj môj hlas.

Podlý Judáš, Pane, * ten, čo pri večeri spolu s tebou omočil ruku v
mise, * vystrie svoju ruku aj k zločincom, * aby od nich prijal do-
hodnutú  cenu.  *  Nebál  sa  predať  Neoceniteľného.  *  Ešte  aj  nohy
vystrel, aby si mu ich umyl. * Pokrytecky ťa pobozkal, a tak ťa vydal
hriešnikom. * Ale na konci zahodil aj tridsať strieborných. * Nedočkal
sa už tvojho vzkriesenia, * pre ktoré sa zmiluj nad nami.

Verš: Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.

/opakuje sa predchádzajúca strofa/

Verš: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, Pane,
kto obstojí? Ale u teba je odpustenie hriechov.

Judáš služobní, no klamár, * učeník, ale zradca, * priateľ, čo sa
svojimi skutkami stal diablom, * nasledoval Učiteľa, ale snoval plány,
že  ho  vydá  *  a  takto  v  srdci  uvažoval:  *  Vydám  ho  a  získam
nahromadené peniaze. * Preto usiloval, aby sa predalo myro, * a aby
bol  Ježiš  chytený  ľsťou.  *  Pobozkal  ho  a  tak  vydal  Krista.  *  Ako
baránok vedený na zabitie, tak kráčal Boží Baránok, * jediný dobrotivý
a človeka milujúci.
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Verš: Spolieham sa na teba, Pane. Moja duša sa spolieha na
tvoje slovo. Moja duša dúfa v Pána.

/opakuje sa predchádzajúca strofa/

Verš:  Väčšmi  ako  strážcovia  vyčkávajú  dennicu,  nech  dúfa
Izrael v Pána.

Ľstivý zradca Judáš * zradným bozkom vydal Spasiteľa, * nášho
Pána  a  Vládcu.  *  Predal  ho  Židom  ako  otroka.  *  A  nekonečne
milostivý Baránok Boží,  * Syn večného Otca,  * kráča na smrť ako
nevinná ovečka.

Verš: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám
vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

/opakuje sa predchádzajúca strofa/

Verš: Chváľte Pána, všetky národy. Oslavujte ho, všetci ľudia.

Hľa, ten, ktorého Izaiáš nazýva Baránkom, * dobrovoľne kráča na
smrť. * Svoje ramená vystavuje ranám. * Vojak ho surovo bije po tvári.
* Líce neodvracia od potupných slín. * Necháva sa odsúdiť na hroznú
smrť.  *  On,  nevinný,  všetko  dobrovoľne  prijíma,  *  aby  všetkým
daroval vzkriesenie.

Verš:  Lebo  veľké  je  jeho  milosrdenstvo  voči  nám  a  pravda
Pánova trvá na veky.

/opakuje sa predchádzajúca strofa/

Sláva: I teraz.: 6. hlas: /ľud sa postaví/

Iste aj Judáš pochádzal z pokolenia tých vreteníc, * čo jedli na
púšti  mannu * a proti  Darcovi reptali.  * Ústa mali  plné zázračného
pokrmu a Bohu sa rúhali. * Podobne aj Judáš požil nebeský chlieb * a
odišiel vydať Krista. * Aká opovážlivosť, aká zrada. * Predáva svojho
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Živiteľa,* ktorý ho tak vrúcne miloval. * Preto sa dočkal záhuby ako
oni. * Chráň nás, Pane, pred takým zločinom. * Tebe sa v trpezlivosti
nikto nevyrovná.

/Kňaz robí vchod s kadidlom a evanjeliárom/

K:Premúdrosť! Stojme úctivo!

Ľ:  Svetlo  tiché,  *  svätej  slávy,  *  nesmrteľného  Otca  nebeského,  *
svätého, blaženého. * Ježišu Kriste, * keď sme prišli k západu slnka * a
videli žiaru večernú, * ospevujeme * Otca * i Syna i Svätého Ducha,
Boha. * Je dôstojné * preľúbeznými * hlasmi * oslavovať teba, * Synu
Boží, * ktorý dávaš život celému svetu. * Preto ťa celý * vesmír velebí.

K:Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľ: prokimen, 1. hlas: Osloboď ma, Pane, od zlého človeka * a pred
násilníkom ma chráň. Verš: Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň
podnecujú rozbroje.

K: Premúdrosť! Čtec: Čítanie z knihy Exodus. K: Vnímajme! 

Ex 19, 10 – 19

Ľ: prokimen, 7. hlas: Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, * 
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Verš: Vytrhni ma z rúk 
zločincov a zachráň pred krvilačníkmi.

K: Premúdrosť! Čtec: Čítanie z knihy Jób. K: Vnímajme! 

Jób 38, 1-23.42, 1-5

K: Premúdrosť! Čtec: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. K: Vnímajme!

/Malá ekténia/
K: Lebo ty si Svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i 
Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. 
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Ľ: Amen.
Ľ: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 
(3x)
K:Vnímajme! Pokoj všetkým! Premudrosť, vnímajme!

Ľ: prokimen, 7. hlas: Povstávajú pozemskí králi * a vladári sa 
spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Verš: Prečo sa búria 
pohania? Prečo národy snujú plány daromné?

K: Premúdrosť!
Čtec: Čítanie z prvej knihy sv. apoštola Pavla Korinťanom. 149. začalo

K:  Vnímajme! Čtec:  /číta  apoštol/  K: Pokoj  s  tebou,  premúdrosť
vnímajme!

Ľ: /3 alelujné verše/  Blažený, kto pamätá na bedára; * v deň nešťastia 
ho vyslobodí Pán. 

Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne: * „Kedyže už zomrie? A 
kedy zanikne jeho meno?”

Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával 
môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

K: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľ: I tvojmu duchu.

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Mt 107. začalo (26, 1b - 20 + Jn 13, 
3 - 17 + Mt 26, 21 - 39 + Lk 22, 43 - 45a + Mt 26,40 – 27,2)

Ľ: Sláva tebe Pane, sláva tebe! 

/a pokračuje liturgia sv. Bazila Veľkého … /
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POZOR:  Namiesto  Cherubínskej  piesne,  Pričastenu  a  Nech  sa
naplnia ústa naše sa spieva: 

Prijmi ma dnes, Boží Synu, * za spoločníka na svojej tajomnej ve- čeri,
* veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, * ani ti nedám bozk
ako Judáš, * ale ako zločinec sa ti vyznávam: * Pane, spomeň si na
mňa, * keď prídeš do svojho kráľovstva.

Namiesto  Dôstojné:  (3.samohlas  /  Tvojim  krestom  Christe  spáse  ...) Poďme,
veriaci, hore do večeradla * so srdcom plným viery * prijmime Pánovo
pozvanie * a s radosťou sa zúčastnime na nesmrteľnej eucharistickej
hostine  *  i  na  vznešenej  náuke  Slova  Božieho.  *  Za  všetko  ho
zvelebujeme.

8


