
Utiereň na Kvetnú nedeľu

Kňaz: Sláva  svätej,  jednopodstatnej  a  nedeliteľnej  Trojici,  teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa. 3x.

Pane, pery moje otvor a ústa moje budú zvestovať tvoju chválu. 2x.

Šesťžalmie
Nasleduje čítanie žalmov 3, 37 a 62. Prednáša ich čtec, zatiaľ čo ostatní v tichosti

a pokore srdca po stojačky počúvajú. Kňaz sa potichu modlí ranné modlitby. Počas nich
stojí pred svätými dverami s nepokrytou hlavou.

Žalm 3

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! * Mnohí povstávajú proti
mne. - Mnohí o mne hovoria: * „Boh mu nepomáha.“ - Ale ty, Pane,
si môj ochranca, * moja Sláva: čo mi hlavu vztyčuje. - Hlasne som
volal k Pánovi * a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. - A ja
som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán
ma udržuje.  -  Nebudem sa  báť  tisícov  ľudí,  čo  ma  obkľučujú.  *
Povstaň,  Pane;  zachráň  ma,  Bože  môj.  -  Veď  ty  si  udrel  mojich
nepriateľov po tvári * a hriešnikom si zuby vylámal. - Pane, ty si
naša spása. * Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. - A ja som
sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma
udržuje.



Žalm 37

Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení * a netrestaj ma vo svojom
hneve, - lebo tvoje šípy utkveli vo mne, * dopadla na mňa tvoja ruka.
- Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, * pre
môj hriech nemajú pokoj moje kosti. - Hriechy mi prerástli nad hlavu
* a ťažia ma príliš sťa veľké bremeno. - Rany mi zapáchajú a hnisajú
* pre moju nerozumnosť. - Zohnutý som a veľmi skľúčený, * smutne
sa vlečiem celý deň. - Bedrá mi spaľuje horúčka * a moje telo je
nezdravé. - Nevládny som a celý dobitý, * v kvílení srdca nariekam. -
Pane, ty poznáš každú moju túžbu; * ani moje vzdychy nie sú skryté
pred tebou. - Srdce mi búcha, sila ma opúšťa * i svetlo v očiach mi
hasne. - Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju
biedu; * aj moji príbuzní sa ma stránia. - Tí, čo mi číhajú na život,
nastavujú mi osídla, * a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne
výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. - Ale ja som sťa hluchý, čo
nečuje, * ako nemý, čo neotvára ústa. - Podobám sa človekovi, čo
nepočuje  *  a  čo  nevie  obvinenie  vyvrátiť.  -  Pane,  pretože  v  teba
dúfam, * ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. - A tak hovorím: „Nech sa
už neradujú nado mnou; * a keď sa potknem, nech sa nevystatujú
nado  mňa.“  -  Ja,  pravda,  už  takmer  padám  *  a  na  svoju  bolesť
myslím ustavične. - Preto vyznávam svoju vinu * a pre svoj hriech sa
trápim. - Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, * ba ešte pribudlo
tých, čo ma nenávidia neprávom. - Za dobro sa mi odplácajú zlom a
tupia ma za to, * že som konal dobre. - Neopúšťaj ma, Pane; * Bože
môj,  nevzďaľuj sa odo mňa. - Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane,
moja spása.-  Neopúšťaj  ma, Pane; * Bože môj,  nevzďaľuj  sa odo
mňa. - Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.

Žalm 62

Bože, ty si môj Boh, * už od úsvitu sa viniem k tebe. - Za tebou
prahne moja duša, * za tebou túži moje telo; - ako vyschnutá, pustá
zem bez vody, * tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a
slávu. - Veď tvoja milosť je lepšia než život; * moje pery budú ťa
oslavovať. - Celý život ťa chcem velebiť * a v tvojom mene dvíhať
svoje ruky k modlitbe. - Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
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a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.  -  Na svojom lôžku
myslím na teba, * o tebe rozjímam hneď za rána. - Lebo ty si mi
pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. - Moja duša
sa vinie k tebe, * ujímaš sa ma svojou pravicou. - Tí však, čo chcú
môj život zahubiť, * zostúpia do hlbín zeme; - vydaní budú meču
napospas, * stanú sa korisťou šakalov. - Kráľ sa však bude tešiť v
Bohu, * chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú
umlčané ústa klamárov. - O tebe rozjímam hneď za rána. Lebo ty si
mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x (bez poklôn)

Pane zmiluj sa. 3 x.

Sláva: I teraz:

Nasledujú žalmy 87, 102, 142.

Žalm 87

Pane,  ty  Boh mojej  spásy,  *  dňom i  nocou volám k tebe.  -  Kiež
prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. -
Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. - Už
ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka,
ktorému niet pomoci. - Moje lôžko je medzi mŕtvymi, * som ako tí,
čo padli a odpočívajú v hroboch, - na ktorých už nepamätáš, * lebo
sa vymanili z tvojej náruče. - Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do
temravy a tône smrti. - Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi
prívalmi si ma zaplavil. - Odohnal si mi známych a zošklivil si ma
pred nimi. * Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od
zármutku.  -  K  tebe,  Pane,  volám  deň  čo  deň  *  a  k  tebe  ruky
vystieram. - Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône
vstanú ťa chváliť? - Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote
* a na mieste zániku o tvojej vernosti? - Či sa v ríši tmy bude hovoriť
o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?
-  Ale  ja,  Pane,  volám k  tebe,  *  včasráno  prichádza  k  tebe  moja
modlitba. - Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš
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svoju tvár? - Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný
znášam tvoje hrôzy. - Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma
tvoje hrozby. - Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma
zovšadiaľ. - Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi
dôverníkom. - Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k
tebe. - Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k
mojej prosbe.

Žalm 102

Dobroreč,  duša  moja,  Pánovi  *  a  celé  moje  vnútro  jeho  menu
svätému.  -  Dobroreč,  duša  moja,  Pánovi  *  a  nezabúdaj  na  jeho
dobrodenia. - Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky
tvoje  neduhy;  -  on  vykupuje  tvoj  život  zo  záhuby,  *  on  ťa  venčí
milosrdenstvom a milosťou; - on naplňuje dobrodeniami tvoje roky,
* preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. - Pán koná spravodlivo * a
prisudzuje právo všetkým utláčaným. - Mojžišovi zjavil svoje cesty *
a  synom Izraela  svoje  skutky.  -  Milostivý  a  milosrdný  je  Pán,  *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne. - Nevyčíta nám ustavične naše
chyby * ani sa nehnevá naveky. - Nezaobchodí s nami podľa našich
hriechov * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. - Lebo ako
vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo
sa ho boja. - Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od
nás našu neprávosť. - Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán
zmilúva nad tými, čo sa ho boja. - Veď on dobre vie, z čoho sme
stvorení; * pamätá, že sme iba prach. - Ako tráva sú dni človeka, *
odkvitá  sťa  poľný  kvet.  -  Ledva  ho  vietor  oveje,  už  ho  niet,  *
nezostane  po  ňom  ani  stopa.  -  No  milosrdenstvo  Pánovo  je  od
večnosti  až  na  večnosť  *  voči  tým,  čo  sa  ho  boja,  -  a  jeho
spravodlivosť  chráni  ich  detné  deti,  *  tie,  čo  zachovávajú  jeho
zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. - Pán si pripravil
trón  v  nebesiach;  *  kraľuje  a  panuje  nad  všetkými.  -  Dobrorečte
Pánovi, všetci jeho anjeli, * udatní hrdinovia, čo počúvate jeho slová
a plníte jeho príkazy. - Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, *
jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. - Dobrorečte Pánovi, všetky jeho
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diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.- Všade,
kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Žalm 142

Pane,  vyslyš  moju  modlitbu,  pre  svoju  vernosť  vypočuj  moju
úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vyslyš. -  A svojho
služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý
pred  tebou.  -  Nepriateľ  ma  prenasleduje,  zráža  ma  k  zemi,  *  do
temnôt  ma  vrhá  ako  dávno  mŕtveho.  -  Duch  sa  mi  zmieta  v
úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie. - Spomínam si na uplynulé
dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach
tvojich  rúk.  -  Vystieram  k  tebe  ruky,  *  za  tebou  dychtím  ako
vyprahnutá  zem.  -  Rýchle  ma  vyslyš,  Pane,  *  lebo už  klesám na
duchu. - Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí,
čo zostupujú do hrobu. - Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval
nado mnou, * lebo sa spolieham na teba. - Ukáž mi cestu, po ktorej
mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham k tebe. - Pred nepriateľmi ma
zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam. - Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo
ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. -
Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý,
vyveď  ma  z  úzkosti.  -  Vo  svojom  milosrdenstve  znič  mojich
nepriateľov,  *  zahub  všetkých,  čo  ma  sužujú,  veď  ja  som  tvoj
služobník. - Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka
na  súd  nevolaj.  -  Pre  svoju  spravodlivosť  ma  vyslyš  *  a  svojho
služobníka na súd nevolaj. - Na správnu cestu * nech ma vedie tvoj
dobrý duch.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x (s malými poklonami)

Veľká ekténia.

Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud za každou prosbou spieva: Pane, zmiluj sa.

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.
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Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za
zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za  tento  svätý  chrám a za  tých,  čo  doň vstupujú  s  vierou,
nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca povie meno,
rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za  nášho  najosvietenejšieho  otca  arcibiskupa  a metropolitu
povie meno, bohumilého otca biskupa  povie meno, za ctihodných kňazov
a diakonov  v Kristovi,  za  všetko  duchovenstvo  a ľud  modlime  sa
k Pánovi.

Za tých,  čo spravujú a ochraňujú našu krajinu,  modlime sa
k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za
všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú,
modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy
modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu
modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze
modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.

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.
Zvolanie:

Lebo  tebe  patrí  všetka  sláva,  česť  a poklona,  Otcu  i Synu
i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.
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Boh je Pán:

Kňaz  zvolá: Boh je Pán a zjavil  sa nám, požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom.
Po ňom ľud spieva to isté, na hlas 1. Čtec verše:

1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá
naveky.

2. Obkľúčili  ma  zovšadiaľ,  ale  v mene  Pánovom  som  ich
porazil.

3. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.
4. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa

stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.

Tropáre. Prvý tropár, hlas 1.:

Už  pred  svojím  utrpením,  Kriste  Bože,  *  dokázal  si
pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, * lebo si vzkriesil
Lazára.  *  Preto  aj  my  spolu  s  jeruzalemskými  deťmi  *  nesieme
ratolesti ako znamenia víťazstva * a k tebe, Víťazovi nad smrťou,
voláme: * „Hosanna na výsostiach! ** Požehnaný, ktorý prichádza v
mene Pánovom.”
Sláva: i teraz: Hlas 4.

Keď sme s tebou zomreli  a boli  pochovaní  krstom, Kriste,
Bože náš, * stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného
života.  * Ospevujeme ťa a voláme: * „Hosanna na výsostiach! **
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.”

Sedalny
Po prvej katisme nasleduje sedalen, 4. hlas, podoben: Udivísja Jósif:

 Chváľme s vierou Krista ako deti, s ratolesťami a múdrosťou,
s očistenými  dušami.  Nahlas  volajme  Vládcovi:  Požehnaný  si
Spasiteľ, ktorý si prišiel na svet, aby si spasil Adama od starodávnej
kliatby. Duchovne si bol, Milujúci človeka, nový Adam, lebo tak si
sa rozhodol. Všetko si, Slovo, vykonal pre dobro, sláva tebe.

Sláva, i teraz, iný sedalen, 4. hlas, podoben: Javílsja jesí:

 Pane, zodvihol si Lazára z hrobu, kde bol štyri dni. Všetkých
si  naučil  volať  ti  s konármi  a ratolesťami:  Požehnaný  si,  ktorý
prichádzaš.

7



Po druhej katisme nasleduje sedalen, 4. hlas, podoben: Udivísja Jósif:

 Tajomne  vylievaš  slzy  nad  svojim  priateľom  a zdvíhaš
z mŕtvych Lazára, ktorý ležal mŕtvy. Na ňom si ukázal, že z lásky
k človeku spolucítiš s ním. Keď množstvo detí videlo tvoj príchod,
Ježišu,  vyšli  dnes  a v rukách  držali  konáre.  Volali  ti:  Hosanna.
Požehnaný si, prichádzajúci spasiť svet.

Sláva, i teraz, iný sedalen, 1. hlas, podoben: Kámeni zapečátanu:

 Chváľte jednohlasne ľudia i národy, lebo kráľ anjelov teraz
vystúpil  na  žriebä  a prichádza  prichystaný  na  kríži  poraziť
nepriateľov, lebo je mocný. Preto aj deti s konármi spievajú pieseň:
Sláva tebe prichádzajúci Víťaz. Sláva tebe, Spasiteľ, Kristus. Sláva
tebe, Požehnaný, náš jediný Boh.

Polyelej, čiže žalmy 134 a 135. Spievame vybrané verše:

Chváľte  meno  Pánovo,  aleluja,  *  chváľte  ho,  služobníci
Pánovi. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Ktorí  ste  v dome  Pánovom  a na  nádvoriach  domu  nášho
Boha. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Pane, tvoje meno trvá na veky a tvoja pamiatka z pokolenia
na pokolenie. * Aleluja, aleluja, aleluja.

Nech  je  zvelebený  Pán  zo  Sionu,  čo  sídli  v Jeruzaleme.  *
Aleluja, aleluja, aleluja.

Oslavujte  Pána,  lebo  je  dobrý,  aleluja,  *  lebo  jeho
milosrdenstvo je večné, * aleluja, aleluja.

On  rozprestrel  zem  nad  vodami,  aleluja,  *  lebo  jeho
milosrdenstvo je večné, * aleluja, aleluja.

Mocnou  rukou  a vystretým  ramenom,  aleluja,  *  lebo  jeho
milosrdenstvo je večné, * aleluja, aleluja.

Oslavujte Boha nebies, aleluja, * lebo jeho milosrdenstvo je
večné, * aleluja, aleluja.

Velebenie sviatku

Velebíme ťa, Kriste, Darca života. * Aj my ti spievame: „Hosanna na
výsostiach! * Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
Verše:
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Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
* Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň
svojim nepriateľom, * aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. * To
sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.

Veľký je Pán na Sione * a vyvýšený nad všetky národy.
Sion to počuje a teší sa * a dcéry Júdove plesajú.
Lebo Boh zachráni Sion * a vybuduje mestá Júdove;
Tebe,  Bože,  patrí  chválospev  na  Sione;  *  tebe  treba  plniť

sľuby v Jeruzaleme.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Boh, Pán, je

naším svetlom.
Vystrojte sprievod * s ozdobnými vetvami až k rohom oltára.
Pán bude kraľovať naveky; * tvoj Boh, Sion, z pokolenia na

pokolenie.
Jeho chvála * ostáva naveky.

Sláva: i teraz:
Aleluja! Aleluja! Aleluja! * Sláva tebe, Bože! (3 x)

Bulharský spev:

Poďme aj my služobníci. * Miesto vetiev vieru prinesme *
a lásku miesto ratolestí.

Po ňom nasleduje sedalen, 8. hlas, podoben: Poveľínnoje:

Ten, ktorý sedí na cherubínskom tróne sa kvôli nám posadil
na žriebä a došiel k dobrovoľnému utrpeniu. Od volajúcich detí dnes
počuje:  Hosanna a od ľudu volajúceho:  Syn Dávidov,  ponáhľaj  sa
spasiť tých, ktorých si stvoril, požehnaný Ježišu. Veď kvôli tomu si
prišiel, aby sme spoznali tvoju slávu. 

Sláva, i teraz, ten istý sedalen.

A spieva sa stepenna (stupňová antifóna) na 4. hlas:

Od mladosti mojej bojujú proti mne mnohé vášne, ale ty sa
ma zastaň a zachráň ma, môj Spasiteľ.

9



Vy,  čo  nenávidíte  Sion,  buďte  zahanbení  od  Pána,  lebo
vyschnete ako tráva v ohni.

Sláva, i teraz:

Svätý  Duch  tajomne  posväcujúco  oživuje  každú  dušu,
povznáša ju čistotou a osvecuje trojičnou jednotou.

Evanjelium

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť vnímajme!
Ľud spieva  prokimen,  4.  hlas: Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil  si si
chválu. 

Verš: Pane, náš Pán, aké vznešené je tvoje meno po celej zemi.
Kňaz: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Kňaz: Lebo ty si svätý, Bože náš a medzi svätými prebývaš, a my ti
vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na
veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Kňaz: Aby  nás  uznal  za  hodných  vypočuť  sväté  evanjelium,  Pána
Boha prosme.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x.

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.
     Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Kňaz: Vnímajme!    A číta utierňové evanjelium.

Evanjelium podľa Matúša, 83. začalo (21:1-11, 15-17). 

V tom čase, keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli  do Betfage pri
Olivovom vrchu, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte
do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou
osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo
hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.’ A hneď ich prepustí.” Toto sa
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stalo,  aby  sa  splnilo,  čo  predpovedal  prorok:  „Povedzte  dcére
sionskej: Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na
osliatku,  mláďati  ťažného zvieraťa.”  Učeníci  šli  a  urobili,  ako im
Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte
a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní
odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli
pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!
Požehnaný,  ktorý  prichádza  v  mene  Pánovom!  Hosanna  na
výsostiach!”  Keď  vošiel  do  Jeruzalema,  rozvírilo  sa  celé  mesto;
vypytovali  sa:  „Kto je to?” A zástupy hovorili:  „To je ten prorok,
Ježiš z galilejského Nazareta.” Keď veľkňazi a zákonníci videli divy,
ktoré  robil,  a  deti,  čo  v  chráme  volali:  „Hosanna  synovi
Dávidovmu!”,  nahnevali  sa  a  povedali  mu:  „Počuješ,  čo  títo
hovoria?”  Ježiš  im  odvetil:  „Pravdaže.  Nikdy  ste  nečítali:  ‚Z  úst
nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu’?” I nechal ich, vyšiel
von z mesta do Betánie a tam zostal.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Neberie sa Videli sme Kristovo vzkriesenie:, no hneď nasleduje 50. žalm.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje veľké 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 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
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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.

Potom sa berie modlitba na požehnanie ratolestí.

Keď bozkávame evanjelium, kňaz (igumen) rozdáva ratolesti.

Sláva, 2. hlas: Kristus dnes vchádza do mesta Betánia sediac na
žriebäti, rozväzujúc strašnú nemotu národov, kedysi plných neľútosti.

I teraz, znova to isté. 

Potom  verš: Zmiluj  sa,  Bože,  nado  mnou  pre  svoje
milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 

A stichira, 6. hlas: Dnes nás zhromaždila milosť Svätého Ducha, –
preto  všetci  berieme  tvoj  Kríž  a  voláme:  –  Požehnaný,  ktorý
prichádza – v mene Pánovom. // Hosanna, na výsostiach.

Kňaz ekténiu:  Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo,
navštív  svoj  svet  milosrdenstvom  a  zľutovaním,  povýš  roh
pravoverných kresťanov a zošli na nás bohatstvo svojich milostí, na
príhovor našej prečistej Vládkyne Bohorodičky a vždy Panny Márie,
mocou úctyhodného a životodarného kríža, pod ochranou čestných
nebeských  mocností,  na  prosby  ctihodného  slávneho  proroka,
predchodcu  a  krstiteľa  Jána,  svätých  slávnych  a všechválnych
apoštolov,  našich  otcov  svätých  všesvetových  veľkých  učiteľov
a hierarchov  Bazila  Veľkého,  Gregora  Bohoslovca  a  Jána
Zlatoústeho,  nášho  otca  svätého  arcibiskupa  Mikuláša,
lýcijskomyrského  divotvorcu,  svätých  apoštolomrovných
slovanských  učiteľov  Cyrila  a Metoda  [a  ich  žiakov  Gorazda,
Klimenta,  Nauma,  Sávu  a Angelára,]  svätého  zbožného  a
apoštolomrovného  veľkokniežaťa  Vladimíra,  svätého  biskupa
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mučeníka  Jozafata,  svätých  slávnych  a  v dobrom  víťazných
mučeníkov,  našich  prepodobných  a  bohonosných  otcov  Antona  a
Teodóza Pečerských, [Mojžiša Uhrína, pustovníkov Andreja Svorada
a Beňadika] a ostatných našich prepodobných a bohonosných otcov,
svätých  a  spravodlivých  Pánových  predkov  Joachima  a  Anny,
svätého  povie  meno  (ktorého  je  chrám) i  všetkých  svätých,  prosíme  ťa,
veľmi  milosrdný  Pane,  vypočuj  nás  hriešnych,  ktorí  sa  k tebe
modlíme, a zmiluj sa nad nami.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 12 ráz.
Kňaz zvolanie:

Milosrdenstvom,  zľutovaním  a  ľudomilnosťou tvojho
jednorodeného  Syna,  s ktorým  si  velebený  s tvojím  všesvätým,
dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Nasleduje  kánon.  Kánon  je  dielom  kyr  Kozmu,  jeho  akrostich  znie:  Osánna
Christós eulogiménos Theós (Hosanna, Kristus požehnaný Boh).

4. hlas.

Irmos: Ukázali  sa  pramene  priepasti  bez  vlahy  a odkryli  sa
základy  mora  búrkou  vzdúvané,  lebo  si  mu  to  prikázal  zásahom
a zachránil si vyvolený ľud, ktorý spieval víťaznú pieseň tebe, Pane.

Z úst  nevinných detí  a dojčeniec,  svojich  služobníkov,  si  si
pripravil chválu, aby si zničil protivníka a aby si pomstil utrpením na
kríži pád starého Adama. Aby si ho vzkriesil drevom a on ti zaspieva
víťaznú pieseň, Pane.

Tebe,  Kriste,  žijúcemu  na  Sione,  prináša  chválu  cirkev
svätých. Z teba, svojho Stvoriteľa, sa raduje Izrael, z tvojej tváre sa
zaradovali  hory,  teda  nepriateľské  národy  s kamennými  srdcami
a spievajú víťaznú pieseň tebe, Pane.

Katabasia: Ukázali sa pramene:
3. pieseň

Irmos: Na  tvoj  príkaz  pil  vodu  Izraelský  ľud  z tvrdého,
vytesaného  a  prameniaceho  kameňa.  Ty  si  kameňom,  Kriste
i životom,  na  ktorom  sa  upevnila  Cirkev,  ktorá  volá:  Hosanna,
požehnaný si, ktorý prichádzaš.

13



Mŕtveho Lazára, ktorý bol štyri dni v hrobe, na tvoj príkaz
prepustilo  podsvetie  z chvením  spomedzi  mŕtvych,  lebo  ty  si
vzkriesenie, Kriste, i život, na ktorom sa upevnila Cirkev, ktorá volá:
Hosanna, požehnaný si, ktorý prichádzaš.

Ospevujte  ľudia  Boha  na  Sione  a v Jeruzaleme  vzdajte
modlitbu  Kristovi,  on  sám  prichádza  v sláve  s mocou,  v ňom  sa
upevnila  Cirkev,  ktorá  volá:  Hosanna,  požehnaný  si,  ktorý
prichádzaš.

Ipakoj, 6. hlas:

Najprv s konármi ospevovali Krista Boha, nakoniec ho chytili
s kyjmi,  nevďační  Židia.  My však s nemennou vierou ho vždycky
uctievame  ako  Doborodinca  a preto  mu  spievame:  Požehnaný  si,
ktorý prichádzaš povolať Adama.

A nasleduje čítanie sviatku.

4. pieseň

Irmos: Kristus  náš  Boh  verejne  prichádza,  príde  a nebude
meškať,  z hory  zatienenej  húštinou,  ňou  je  Služobníčka,  ktorá  ho
porodila  bez  muža,  ako  to  kedysi  povedal  prorok.  Preto  všetci
volajme: Sláva tvojej moci, Pane.

Nech z hôr vyteká olej veľkej veselosti, všetky vrchy a lesné
stromy  nech  skáču.  Chváľte  Krista  národy  a všetci  ľudia  mu
s radosťou volajte: Sláva tvojej moci, Pane.

Pán, ktorý kraľuje silou nad vekmi príde odetý. Niet v Sione
nádhery,  ktorá  by bola porovnateľná s jeho krásou a slávou.  Preto
všetci volajme: Sláva tvojej moci, Pane.

Pán, ktorý zmeral nebo palcom a dlaňou zem prišiel, lebo si
vyvolil Sion, kde sa rozhodol žiť a kraľovať. Zamiloval si ľud, ktorý
mu s vierou volá: Sláva tvojej moci, Pane.

5. pieseň

Irmos: Vystúp  na  horu  Sion  a ohlasuj  blahozvesť,  oznám
Jeruzalemu,  aby  mocne  zdvihol  hlas:  Preslávne  veci  sa  hovoria
o tebe, mesto Božie. Pokoj nad Izraelom a spása národom.

14



Boh,  ktorý  sedí  na  výsostiach  na  cherubínoch  a hľadí  na
pokorných,  prichádza  v sláve  s mocou.  Všetko  sa  naplní  jeho
božskou chválou. Pokoj nad Izraelom a spása národom.

Boží  Sion,  svätá  hora  a Jeruzalem,  zdvihni  oči  a pozri  sa
okolo.  Hľaď  na  svoje  deti  zhromaždené  v tebe,  lebo  hľa,  prišli
z ďaleka  pokloniť  sa  tvojmu  kráľovi.  Pokoj  nad  Izraelom a spása
národom.

6. pieseň

Irmos: Duchovia spravodlivých veselo zvolali:  Dáva sa nová
zmluva pre svet. Nech sa ľud očistí pokropením Božou krvou. 

Izrael, prijmi Božie kráľovstvo a ten, čo prebýva vo tme nech
uzrie veľké svetlo. Nech sa ľud očistí pokropením Božou krvou.

Prepusť, Sion, bez okov svojich väzňov, vyveď ich zo suchej
cisterny nevedomosti. Nech sa ľud očistí pokropením Božou krvou. 

Kondák, samohlasný, 6. hlas:

Na nebesiach na tróne, na zemi sediac na žriebäti, prijal si,
Kriste Bože, chvály anjelov i spevy dietok volajúcich: Požehnaný si,
ktorý prichádzaš povolať Adama.

Ikos:  Keďže  si  zviazal  podsvetie,  Nesmrteľný, zabil  si  smrť
a vzkriesil si svet, deti s ratolesťami ťa chválili, Kriste, lebo si Víťaz
a volali  ti  dnes:  Hosanna  synovi  Dávidovmu.  Lebo  povedal,  že
nebudú už zabité deti kvôli dieťaťu Márie, no za všetky deti i starcov
ty jediný sa dáš ukrižovať. Už sa nás nedotkne meč, lebo tvoj bok
bude prebodnutý kopijou. Preto s radosťou hovoríme: Požehnaný si,
ktorý prichádzaš povolať Adama.

Synaxár: 

Verše: Na žriebä si sadol ten, ktorý slovom rozprestrel nebo.
Hľadá ľudí, aby ich oslobodil z nemoty.

V tento  deň  oslavujeme  slávny  a veľmi  radostný  sviatok
ratolestí a to z tohto dôvodu: Po vzkriesení Lazára z mŕtvych, mnohí
videli, čo sa stalo a uverili v Krista. A tak sa teda uzhodla židovská
veľrada na potvrdení rozsudku, že Krista aj samotného Lazára zabijú.
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Ježiš sa utiahol a dal im príčinu na nenávisť a židia sa rozhodli, že ho
zabijú  počas  sviatkov  Paschy.  V čase  keď  bol  v ústraní  stala  sa
udalosť, ako čítame: Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie,
kde bol zomrel Lazár. Tu bol obed a jedol spolu s ním aj Lazár. Jeho
sestra Mária vyliala na Kristove nohy myro. Na druhý deň posiela
svojich učeníkov, aby priviedli oslicu a žriebä. Ten, ktorý ma za trón
nebo, si sadol na žriebä a vstupuje do Jeruzalema. Samotné hebrejské
deti kládli pred neho svoje plášte a konáre paliem, jedni ich rezali
a druhí  ich  držali  v rukách  a kričali  pred  ním:  Hosanna  synovi
Dávidovmu,  požehnaný,  ktorý  prichádza  v mene  Pánovom,  kráľ
Izraela. To sa stalo tak, že ich jazyky napĺňal presvätý Duch na slávu
a chválu  Krista.  Kristovo  víťazstvo  nad  smrťou  vyjadrovali
ratolesťami  -  báiami,  teda  konármi.  Báiami  sa  totiž  u Hebrejov
označuje mäkký konár. Bol totiž taký zvyk, že víťazi v bitkách alebo
v nejakých bojoch boli velebení vo víťazných sprievodoch s konármi
vždy zelených stromov.  Podľa istej  mienky žriebä znamenalo nás,
ľudí  z pohanov.  Na  ňom  sedel  Kristus  a oddychoval  ako
neporaziteľný víťaz, ktorý je nazvaný Kráľom celej zeme. O tomto
sviatku hovorí tiež prorok Zachariáš (9. kap., 9. verš): Plesaj hlasno,
dcéra  Siona,  hľa,  tvoj  kráľ  ti  prichádza,  spravodlivý  je  a  prináša
spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
A znova  Dávid  o deťoch  hovorí:  Z úst  nemluvniat  a dojčeniec
pripravil  si  si  chválu.  Ako  ďalej  čítame:  Keď  Kristus  vstupoval
rozrušil  sa  celý  Jeruzalem  a na  pomstu  proti  nemu  podnietili
veľkňazi  ľud,  lebo  ho chceli  zabiť.  On  sa  však  utajil  a ukryl,  no
ukázal  sa,  keď  k nim  hovoril  v podobenstvách.  Kriste  Bože  náš,
svojim nevýslovným milosrdenstvom nás urob víťazmi nad nemými
vášňami.  Urob  nás  hodnými  vidieť  tvoje  radostné  víťazstvo  nad
smrťou a žiarivé životodarné vzkriesenie. Zmiluj sa nad nami teraz
i vždycky i na veky vekov, amen.

7. pieseň

Irmos: Zachránil  si  pred  ohňom  svojich  Abrahámových
mládencov a  zabil si Chaldejcov, ktorých spravodlivosť spravodlivo
chytila. Požehnaný si a ospevovaný Pane Bože našich otcov.
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Ľud sa klaňal  a s učeníkmi sa radoval.  S ratolesťami volali
synovi  Dávidovmu:  Hosanna.  Požehnaný  si  a ospevovaný  Pane,
Bože otcov.

Množstvo  nevinných,  vekom  ešte  detí,  ťa  ako  Boha
ospevovalo, Kráľ Izraela a anjelov. Požehnaný si a ospevovaný Pane,
Bože otcov.

Množstvo ľudu ťa, Kriste, chválilo s ratolesťami a konármi.
Požehnaný,  ktorý  prichádza,  Kráľ  vekov.  A volali:  Požehnaný  si
a ospevovaný Pane, Bože otcov.

8. pieseň

Irmos: Veseľ sa Jeruzalem, oslavujte milujúci Sion, lebo prišiel
Pán  mocností,  ktorý  kraľuje  na  veky.  Nech  sa  celá  zem  naplní
posvätnou úctou pred jeho tvárou a nech volá:  Dobrorečte  Pánovi
všetky diela Pánove.

Sion, tvoj kráľ Kristus, si sadol na mladé žriebä a prišiel, aby
zničil nemú lož modiel. Prišiel, aby utíšil neskrotný nepokoj národov,
ktoré budú spievať: Ospevujte všetky diela Pána.

Raduj sa veľmi Sion, tvoj Boh Kristus kraľuje na veky. Ako
je napísané: Je tichý a prináša spásu, náš spravodlivý Vysloboditeľ.
Prišiel  na  žriebäti,  aby  zničil  konský  hnev  nepriateľov,  ktorý
nespievajú: Dobrorečte Pánovi všetky diela Pánove.

O božskú  hradbu  prichádza  nepokorná  a nespravodlivá
veľrada,  keďže  z domu  Božej  modlitby  urobila  lotrovský  pelech,
odtrhnutí sú od srdca Vysloboditeľa, ktorému spievame: Dobrorečte
Pánovi všetky diela Pánove.

Čestnejšia si: sa nespieva, ale velebenie sviatku.

Verš: Zvelebuj, duša moja, * na osliatku sediaceho Krista.
9. pieseň

Irmos: Boh je Pán a zjavil sa nám, pripravte slávnosť a poďte
s radosťou. Budeme velebiť Krista s ratolesťami a konármi volajúc
v piesňach:  Požehnaný,  ktorý  prichádza  v mene  Pána,  nášho
Spasiteľa.

Verš: Zvelebuj, duša moja, * na osliatku prichádzajúceho Pána.
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Prečo  národy  zúrite?  Prečo  sa  zákonníci  a kňazi  obraciate
k márnivosti? Kto je, vari, ten, ktorému deti s ratolesťami a konármi
v piesňach volajú: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pána, nášho
Spasiteľa.

To  je  náš  Boh,  ktorému  nie  je  nik  podobný,  každú  cestu
spravodlivosti, ktorá jestvuje daroval milovanému Izraelu. Potom sa
ukázal a žil medzi ľuďmi. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pána,
nášho Spasiteľa.

Prečo ste sa dali na cestu pohoršenia, nepokorní? Vaše nohy
sú rýchle preliať krv Vládcu. No vstane z mŕtvych a spasí každého,
kto volá: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pána, nášho Spasiteľa.

Svetilen (Exapostilarion) sa vynecháva.

Ľud hneď spieva na 4. hlas: Svätý je Pán Boh náš. Tri razy.

Verš: Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo
je svätý.

Chvály (Žalmy 148-150): Hlas 4.

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. * Chváľte Pána z nebies,
* chváľte ho vy, čo ste na výsostiach. * Tebe, Bože, patrí pieseň. 

Chváľte ho, všetci anjeli jeho. * Chváľte ho, všetky zástupy
jeho. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

A pokračujeme veršami žalmu 148.

Chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;
chváľte ho, nebies nebesia a všetky vody nad oblohou.
Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie.
Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny,
oheň, kamenec, sneh a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha,
vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,
divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo.
Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny, starci a junáci
nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené.
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Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu
blízky.

Žalm 149.

Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení
svätých.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú
nad svojím kráľom.
Nech oslavujú  jeho  meno  tancom,  nech  mu hrajú  na  bubne a  na
citare.
Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach.
Oslavu Boha nech majú na perách v rukách meč dvojsečný,
aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy.

Odtiaľto  začíname  stichiry,  spievame  6  na  4.  hlas:  A aby  ich  súdili  podľa
písaného práva. * Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

Pane,  mnohí  ti  na  cestu  prestierali  svoje  rúcha.  *  Lámali
konáre a stlali ich na cestu. * Pred tebou i za tebou sa ozýval jasot: *
„Hosanna Synovi Dávidovmu! * Požehnaný si ty, čo si prišiel * a zas
prídeš v mene Pánovom.“

Chváľte  Pána  v jeho  svätyni,  *  chváľte  ho  na  jeho
vznešenej oblohe.

Pane, mnohí ti na cestu: (opakujeme predošlú stichiru)

Na  4:   Chváľte ho za jeho činy mohutné,  * chváľte ho za jeho
nesmiernu velebnosť.

Keď  si  sa  chystal  vstúpiť  do  Svätého  mesta,  *  ľudia  v
záhradách lámali ratolesti * a oslavovali teba, Vládca tvorstva. * Keď
si sedel na osliatku * ako keby si trónil nad cherubínmi, * radostne ťa
Židia vítali a spievali: * „Hosanna na výsostiach! * Požehnaný si,
ktorý prichádzaš * a znova prídeš v mene Pánovom.

Chváľte  ho  zvukom  poľnice,  *  chváľte  ho  harfou  a
citarou.

Keď si sa chystal: (opakujeme predošlú stichiru)
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Chváľte  ho  bubnom  a  tancom,  *  chváľte  ho  lýrou  a
flautou.

Príďte  národy,  poď  aj  ty,  ľud  Boží!  *  Všetci  s  úžasom
pozerajme na Vládcu nebies, * s akou slávou vstupuje do Jeruzalema.
* Ten, čo tróni vysoko na nebi, * sedí len na biednom osliatku. * A ty,
neverný a cudzoložný rod Júdov, * choď a presvedč sa na vlastné oči.
* Prorok Izaiáš ho videl v zjavení, * že prichádza v ľudskom tele, *
aby si zasnúbil nový, panenský Sion * a zavrhol starú Synagógu. *
Teraz  sa  tu  zhromaždili  nevinné  dietky,  *  ako  by  prišli  na  tvoju
svadobnú hostinu, Kriste, * aby ťa radostne pozdravili.  * Aj my s
nimi plesajme, * anjelské piesne spievajme: * Sláva na výsostiach
Bohu, * plnému dobroty a lásky.

Chváľte ho ľúbozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými
cimbalmi, * všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. 

Kriste, Bože, svojou všemohúcou silou * vzkriesil si Lazára,
čo  štyri  dni  v  hrobe  odpočíval,  *  aby  si  všetkých  presvedčil
o všeobecnom vzkriesení * ešte pred svojím utrpením. * Ako Darca
svetla daroval si zrak slepým. * So svojimi učeníkmi na osliatku si
vstúpil  do  Svätého  mesta,  *  hoci  v  nebesiach  na  cherubínoch
spočívaš.  *Tak si  splnil  predpovede prorokov.  *  Hebrejské  deti  ti
vyšli v ústrety s vetvami a ratolesťami. * Aj my, ozdobení palmami a
olivovými vetvičkami, * vďačne ti všetci spievame: * „Hosanna, na
výsostiach! ** Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“

Sláva: I teraz, hlas 6.:  Šesť dní pred Veľkou nocou * prišiel Ježiš
do  Betánie.  *  Učeníci  sa  ho  pýtali:  *  „Kde  chceš,  aby  sme  ti
prichystali baránka?“ * Poslal ich do obce pred sebou a povedal: *
„Tam  stretnete  človeka  s  džbánom  na  ramene.  *  Choďte  za  ním
a povedzte pánovi  domu: * ‚Učiteľ ti  odkazuje:  ** U teba budem
sláviť paschu so svojimi učeníkmi.‘“

Kňaz: Sláva tebe, ktorý si zjavil svetlo.
Ľud spieva veľké slávoslovie:

Sláva Bohu na nebi * a mier na zemi. * V ľuďoch dobrá vôľa.
*  Chválime  ťa,  velebíme  ťa.  *  Klaniame sa  ti,  oslavujeme  ťa.  *
Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, *
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Bože,  Otče,  všemohúci  Vládca,  *  Pane  náš  a jednorodený  Synu,
Ježišu  Kriste  i Svätý  Duchu,  Pane  Bože,  *  Baránku  Boží,  Synu
Otca.* Ty, čo snímaš hriechy sveta,  zmiluj  sa nad nami.  * Ty, čo
snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. * Ty, čo sedíš po pravici
Otcovej, zmiluj sa nad nami. * Len ty sám si svätý, * ty jediný si
Pán,*  Ježiš  Kristus  v sláve  Boha  Otca.  Amen.  *  Každý  deň  ťa
budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a na veky. * Ráč nás,
Pane, v tento deň zachrániť od hriechu. * Velebíme ťa, Pane, Bože
Otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen.*
Preukáž  nám,  Pane,  svoje  milosrdenstvo,  lebo  dúfame  v teba.  *
Blahoslavený si, Pane, nauč nás svojím pravdám. * Blahoslavený si,
Vládca,  daj  nám porozumieť  svojím pravdám.  *  Blahoslavený  si,
Svätý,  osvieť  nás  svojimi  pravdami.  *  Pane,  bol  si  naše  útočište
z pokolenia na pokolenie. * 

Riekol som: „Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu,
lebo som sa prehrešil proti tebe. * Pane, k tebe sa utiekam. * Nauč
ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. * Veď u teba je zdroj života
a v tvojom  svetle  uzrieme  svetlo.  *  Svoju  milosť  daj  tým,  čo  ťa
poznajú.

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

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami (2x). Sláva i teraz: Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 

Svätý  Bože,  svätý  Silný,  svätý  Nesmrteľný,  zmiluj  sa  nad
nami.

Tropár, hlas 1.

Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, * dokázal si pravdivosť
viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie,  *  lebo si  vzkriesil  Lazára.  *
Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi * nesieme ratolesti ako
znamenia  víťazstva  *  a  k  tebe,  Víťazovi  nad  smrťou,  voláme:  *
„Hosanna  na  výsostiach!  **  Požehnaný,  ktorý  prichádza  v  mene
Pánovom.”
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Suhubá (násobená) ekténia.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, 
prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud za každou prosbou: Pane, zmiluj sa. (3 razy)

Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca
(povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca 
arcibiskupa metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca 
biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom 
chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v 
Kristovi.
Kňaz: Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
Kňaz: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a 
hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých 
pravoverných kresťanov.
Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame 
slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky 
vekov.
Ľud: Amen.

Prosebná ekténia.

Kňaz: Vykonajme našu rannú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Kňaz: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou 
milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Kňaz: Celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu 
prosme si od Pána.
Ľud po každej prosbe spieva: Daruj nám, Pane.
Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela 
prosme si od Pána.
Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si 
od Pána.
Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.
Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, 
prosme si od Pána.
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Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia,
dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.
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 dobrý a láskyplný Boh, tebe, Otcu i Synu, i Svätému 
Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud:  Amen.

Kňaz: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.

A kňaz hovorí potichu túto modlitbu:

Najsvätejší  Pane,  ktorý  žiješ  na  výsostiach  a  svojím  vševidiacim
okom sleduješ každú bytosť, pred tebou sme sklonili  svoju dušu i
telo. A prosíme ťa, Svätý svätých: požehnaj nás svojou neviditeľnou
rukou zo svojho svätého príbytku. Vo svojej dobrote a láske odpusť
nám všetky poklesky vedomé i nevedomé. A našej duši i telu udeľ
potrebné milosti.
Kňaz: Lebo ty nás miluješ a chrániš, Bože náš a my ti vzdávame slávu 
Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Premúdrosť.
Ľud: Požehnaj.

Kňaz: Nech je  zvelebený a  oslávený Kristus, náš Boh, teraz i 
vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen. Upevni, Bože svätú pravú vieru na veky vekov.
Kňaz: Presvätá Bohorodička,  spas nás.

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia 
ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá 
Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
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Ľud: Sláva. I teraz. Pane, zmiluj sa. Tri razy. Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dobrovoľne prišiel 
do Jeruzalema sediac na osliatku, a prijal od hebrejských detí oslavu, 
na prosby svojej prečistej Matky, i všetkých svätých, nech sa nad 
nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Texty sú poskladané z oficiálneho prekladu božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, z knihy Modlitby a
piesne, z katolíckeho prekladu Biblie; z knižky Texty nedeľných utierní pre ľud (Gréckokatolícka
farnosť Bratislava  1998),  Modlitby a piesne  a z prekladu stálych častí  utierne Andreja Škovieru.
Menlivé časti na Kvetnú nedeľu sú prevzaté z prekladu o. Michala Bučka, prof. Daniela Škovieru a
o. Miroslava Čajku, CSsR.
Spracoval: Andrej Škoviera
Číslovanie žalmov je podľa Septuaginty.
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