Liturgické texty

(podľa schválených textov z Rímskeho misála)
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MODLITBA DŇA
Bože, ty si blahoslavenú Annu posilňoval, aby sa nebála
toho, kto môže zabiť telo, a korunoval si jej panenstvo
slávou mučeníctva; na jej príhovor udeľ aj nám odvahu
voliť si dobro a zavrhovať zlo. Skrze nášho Pána Ježiša
Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

LITURGIA SLOVA

PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy Pieseň Piesní

Pies 3, 1-4

Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého
moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Nuž
vstanem, mesto pochodím; po námestiach a uliciach
budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala
som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste
na obchôdzke. „Nevideli ste toho, ktorého z tej duše
milujem?“ Sotva som trocha od nich poodišla, našla som,
koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac,
kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do
komôrky svojej rodičky.
Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch.
1. Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, *
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
2. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. –R.
3. Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.
4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; *
za ňou ti privádzajú panny, jej družice. –R.

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráľovského paláca.
6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobíš ich kniežatami nad celou zemou. –R.
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ALELUJOVÝ VERŠ

(porov. Mt 11, 25)

R.: Aleluja.
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil
maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
R.: Aleluja.

EVANJELIUM

Mt 13, 44-46

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
Ľ.: Sláva tebe, Pane.
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebeské kráľovstvo sa
podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde,
skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má,
a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi,
ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu,
ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“
K.: Počuli sme slovo Pánovo.
Ľ.: Chvála tebe, Kriste.
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SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH I.
Bratia a sestry, modlime sa k Bohu Otcovi, aby nám skrze
Krista, na orodovanie blahoslavenej mučenice Anny, svojou
milosťou pomáhal vydať svedectvo o sile Ducha Svätého,
ktorý neustále pôsobí v Cirkvi. Volajme spoločne:
R.: Na príhovor blahoslavenej Anny vyslyš nás, Pane.
1. Za nášho Svätého Otca Františka, biskupov, kňazov
a diakonov: aby veľkodušne a zodpovedne konali svoju službu
v Cirkvi a tak pripravovali ľud na príchod Božieho kráľovstva
a pomáhali ho šíriť. Prosme Pána.
2. Za prenasledovaných kresťanov: aby vytrvali vo vernosti a aby
si tí, ktorí ich prenasledujú, uvedomili, v čom spočíva dôstojnosť
a sloboda, ktorú nám dal Boh. Prosme Pána.
3. Za zranených rôznymi formami zneužívania: aby boli posilnení
a uzdravení Ježišovou milosrdnou láskou a mohli nájsť pokoj
i silu opäť milovať. Prosme Pána.
4. Za mladých: aby sa nebáli ísť proti prúdu dnešnej doby; nech
spoznajú, že pevný vzťah možno budovať len v obetavej láske,
v úsilí o dobro druhej ľudskej osoby, v čistote a vzájomnej úcte.
Prosme Pána.
5. Za rodičov dospievajúcich: aby povzbudení životom
blahoslavenej Anny Kolesárovej boli svojim deťom príkladom lásky
k Bohu a ľudom, viedli ich k mravnosti a sprevádzali ich
v rozhodovaní sa. Prosme Pána.
6. Za nás, tu zhromaždených: aby sme dokázali odovzdať Bohu
všetky naše životné situácie, osobné radosti aj ťažkosti a aby sme
vo svedomí i na verejnosti vedeli bez strachu potvrdiť našu vernosť
Bohu i Cirkvi, a to aj v ťažkých okolnostiach. Prosme Pána.
Bože, ty si dal blahoslavenej Anne silu obetovaním života
svedčiť o posvätnosti a dôstojnosti každého človeka; pretvor
aj nás svojím Duchom, aby sme sa vždy viac stávali tvojimi
pravými učeníkmi. Skrze Krista, nášho Pána.
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SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH II.
Bratia a sestry, Boh si vyvolil slabých, aby zahanbil silných.
Blahoslavená Anna Kolesárová potvrdila tieto slová, pretože v
nej nám všetkým Boh ukázal, že čisté srdce je mocnejšie ako
chladná zbraň a akékoľvek násilie. S dôverou mu prednesme
svoje prosby.
1. Bože, prosíme ťa za kresťanov na Slovensku, aby svojou vierou
a oddanosťou tebe boli nádejou pre Cirkev v celej Európe. Prosme
Pána.
2. Otče, prosíme ťa za predstaviteľov národov, aby podporovali
mierové rokovania a dohody, a tak zabránili prelievaniu krvi
nevinných. Prosme Pána.
3. Bože, prosíme ťa za trpiacich a prenasledovaných, aby našli
pravý domov, v ktorom budú žiť v pokoji a bezpečí. Prosme Pána.
4. Otče, prosíme ťa za mladých ľudí, aby mali odvahu a silu brániť
svoju čistotu aj za cenu veľkých obetí. Prosme Pána.
5. Bože, prosíme ťa za všetky obete vojen a násilia, aby navždy
prebývali s tebou v nebeskom domove, kde niet strachu ani
násilia, ale iba pokoj a pravá radosť. Prosme Pána.
6. Otče, prosíme ťa aj za nás samých, aby sme sa na príhovor
blahoslavenej Anny Kolesárovej chránili každého hriechu, ktorý by
nás odlúčil od teba. Prosme Pána.
Nebeský Otče, ďakujeme ti, že si blahoslavenú Annu
posilňoval v boji proti hriechu; prosíme ťa, aby si na jej
príhovor vypočul naše prosby a aj nás viedol po ceste čistoty
a svätosti. Skrze Krista, nášho Pána.
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LITURGIA EUCHARISTIE
Kňaz stojí pri oltári, vezme paténu s chlebom, oboma rukami ju drží trocha
pozdvihnutú nad oltárom a potichu hovorí:

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej
štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ti ho ako plod zeme
a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.
Na konci môže ľud zvolať:

Požehnaný Boh naveky!
Diakon alebo kňaz naleje do kalicha víno a trocha vody. Pritom potichu hovorí:

Tajomstvo tejto vody a vína nech nám dá účasť na božstve
toho, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť.
Potom kňaz vezme kalich, oboma rukami ho drží trocha pozdvihnutý nad oltárom
a potichu hovorí:

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme
z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ti ho ako plod
viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným
nápojom.
Na konci môže ľud zvolať:

Požehnaný Boh naveky!
Potom sa kňaz hlboko skloní a potichu povie:

Prijmi nás, Pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených,
a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach.
Potom si kňaz stojac na boku oltára umyje ruky a potichu hovorí:

Pane zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.
Kňaz stojí uprostred oltára obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky,
pričom hovorí:

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila
všemohúcemu Bohu Otcovi.
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NAD OBETNÝMI DARMI
Všemohúci Bože, pri oslave blahoslavenej panny a mučenice
Anny, prinášame ti obetné dary a prosíme, aby ti boli milé, ako
sa Ti páčila jej odvaha s ktorou za teba obetovala svoj život.
Skrze Krista, nášho Pána.
PREFÁCIA O SVÄTÝCH MUČENÍKOCH
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Hore srdcia.
Ľ.: Máme ich u Pána.
K.: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
Ľ.: 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 blahoslavená mučenica Anna podľa Kristovho
príkladu vyznala tvoje meno a vyliatím krvi poukázala na
tvoju obdivuhodnú moc, ktorou krehkých ľudí posilňuješ
a upevňuješ ich odvahu stať sa tvojimi svedkami, skrze
nášho Pána Ježiša Krista.
Preto ťa tu na zemi spolu s nebeskými
oslavujeme a bez prestania voláme:

zástupmi

Svätý, svätý svätý...
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II. EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Kňaz rozopne ruky a hovorí:

HL

Naozaj si svätý, Pane,
ty prameň všetkej svätosti.

Zopne ruky, drží och vystreté nad obetnými darmi a hovorí:

VŠ

Preto ťa prosíme,
posväť tieto dary rosou svojho Ducha,

Zopne ruky, urobí znak spolu kríža nad chlebom a kalichom a hovorí:

aby sa nám stali Telom a + Krvou
nášho Pána Ježiša Krista.
Zopne ruky.
V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako
si to vyžaduje ich povaha.

On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť,
Vezme chlieb, drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal chlieb
a vzdával vďaky,
lámal ho a dával svojim učeníkom,
hovoriac:
Trocha sa skloní.

VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI,
LEBO 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 zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich,
znova vzdával vďaky
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
Trochu sa skloní.

VEZMITE
A PITE Z NEHO VŠETCI,
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS
I ZA MNOHÝCH
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 pokračuje zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.
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Alebo:

HL

Vyznajme tajomstvo viery.
Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

Alebo:

HL

Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta zachráň nás,
Veď ty si nás vykúpil
svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

VŠ

Keď teda slávime pamiatku
smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna,
obetujeme ti, Pane,
chlieb života a kalich spásy.
Ďakujeme ti,
že si nás uznal za hodných
stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.

Pokorne ťa prosíme,
nech nás všetkých, ktorí máme účasť
na Kristovom Tele a Krvi,
združí v jedno Duch Svätý.
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1.K

Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev,
rozšírenú po celom svete,
a veď ju k dokonalej láske
v jednote s naším pápežom M.
a s naším biskupom M. *
i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.

V omšiach za zosnulých možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M.,
ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe.
Keďže sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi
v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmŕtvychvstaní.

2.K

Pamätaj i na našich bratov a sestry,
čo zomreli v nádeji na vzkriesenie,
i na všetkých, ktorí v tvojej milosti
odišli z tohto sveta,
a prijmi ich do svetla svojej tváre.

Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými,
aby sme si zaslúžili účasť
na večnom živote
v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou
Pannou Máriou,
so svätým Jozefom, jej ženíchom,
so svätými apoštolmi
a so všetkými svätými,
v ktorých si mal od vekov zaľúbenie,
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aby sme ťa chválili a oslavovali
Zopne ruky.

skrze tvojho Syna Ježiša Krista.
Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

VŠ

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu
po všetky veky vekov.

Ľud zvolá:

Amen.

III. EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Kňaz rozopne ruky a hovorí:

HL

Naozaj si svätý, Pane,
a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie,
lebo skrze svojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
mocou a pôsobením Ducha Svätého
oživuješ a posväcuješ všetko
a ustavične si zhromažďuješ ľud,
aby sa od východu slnka až po jeho západ
prinášala tvojmu menu čistá obeta.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:
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VŠ Preto ťa, Pane, pokorne prosíme,
láskavo posväť svojím Duchom
tieto dary,
ktoré sme ti priniesli na obetu,
Zopne ruky,
urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí:

aby sa stali Telom a + Krvou
tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,
Zopne ruky

ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.
V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako
si to vyžaduje ich povaha.

On v tú noc, keď bol zradený,
Vezme chlieb,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal chlieb,
vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
Trocha sa skloní.

VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:
LEBO TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.
Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím
adoruje.
Potom pokračuje:
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Podobne po večeri
Vezme kalich,
drží ho trocha zdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich,
vzdával ti vďaky, dobrorečil
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
trochu sa skloní

VEZMITE
A PITE Z NEHO VŠETCI:
LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS
I ZA MNOHÝCH
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.
Alebo:
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HL

Vyznajme tajomstvo viery.
Pane keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

Alebo:

HL

Veľké je tajomstvo viery.
Spasiteľ sveta zachráň nás,
Veď ty si nás vykúpil
Svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

VŠ

Preto, Pane, keď slávime pamiatku
spásonosného umučenia tvojho Syna
i jeho slávneho zmŕtvychvstania
a nanebovstúpenia
a kým očakávame jeho druhý príchod,
prinášame ti so vzdávaním vďaky
túto živú a svätú obetu.

Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi
a spoznaj v ňom obetovaného Baránka,
ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou;
a všetkých, ktorí sa živíme Telom a Krvou
tvojho Syna,
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naplň Duchom Svätým,
aby sme boli v Kristovi
jedno telo a jeden duch.
1.K

Nech Duch Svätý urobí z nás
ustavičnú obetu pre teba,
aby sme dostali dedičstvo
s tvojimi vyvolenými,
najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou,
Božou Rodičkou,
so svätým Jozefom, jej ženíchom,
s tvojimi svätými apoštolmi
a slávnymi mučeníkmi
(so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom)
a so všetkými svätými,
ktorí nám, ako dúfame,
ustavične pomáhajú
svojím orodovaním u teba.

2.K

Prosíme ťa, Pane,
nech táto obeta nášho zmierenia
prinesie celému svetu pokoj a spásu.
Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev,
putujúcu na zemi:
tvojho služobníka, nášho pápeža M.,
nášho biskupa M.,
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celý zbor biskupov,
všetkých kňazov a diakonov
i všetok vykúpený ľud.

Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny,
ktorú si zhromaždil okolo seba,
a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče,
všetky svoje roztratené deti.

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva
našich zosnulých bratov a sestry
i všetkých, ktorí v tvojej milosti
odišli z tohto sveta.
Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi
budeme naveky radovať z tvojej slávy
Zopne ruky.

v Kristovi, našom Pánovi,
skrze ktorého
štedro dávaš svetu všetko dobré.

V omšiach za zosnulých namiesto posledného odseku Dobrotivo...
možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju
služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto
sveta (dnes) povolal k sebe.
Keďže sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu
Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvych19

vstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné
telo pripodobní svojmu oslávenému telu.
Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných
našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v
tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj
my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej
slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme
teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní
po všetky veky a budeme
ťa bez prestania chváliť
Zopne ruky.

v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš
svetu všetko dobré.
Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

VŠ

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá:

Amen.
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OBRAD PRIJÍMANIA
Modlitba Pána
Kňaz položí kalich a paténu, zopne ruky a povie:

Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského
učenia osmeľujeme sa povedať:
Iné výzvy na Modlitbu Pána:

V advente

Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného
Syna za Spasiteľa; preto sa osmeľujeme povedať:
Na Vianoce

Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími
deťmi; preto sa s vďačným srdcom modlime:
V pôste

Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom
odpustiť; buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime:
Na Veľkú noc

Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme; preto sa modlime
s veľkou dôverou:
V období « cez rok »

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa,
ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Alebo:

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími
deťmi; preto sa osmeľujeme povedať:
Pri krste

Tieto pokrstené deti budú volať Pána Boha svojím Otcom.
Preto sa modlime aj v ich mene, ako nás naučil náš Pán:
V omši za ženícha a nevestu

Slovami Pána Ježiša, ktorý posväcuje manželskú lásku,
modlime sa k nebeskému Otcovi:
Rozopne ruky a spolu s ľudom pokračuje:

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.
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Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami:

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla,
udeľ svoj pokoj našim dňom
a príď nám milosrdne na pomoc,
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom
a pred každým nepokojom,
kým očakávame blaženú nádej
a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Zopne ruky.
Ľud zakľúči modlitbu zvolaním:

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

Obrad pokoja
Potom kňaz s rozopätými rukami nahlas hovorí:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom:
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Nehľaď na naše hriechy,
ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo
daruj pokoj a jednotu,
Zopne ruky.

lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľud odpovie:

Amen.
Kňaz, obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
Ľud odpovie:

I s duchom tvojím.
Diakon (kňaz) môže dodať:

Dajte si znak pokoja.
Časť veriacich zvolá:

Pokoj a bratská láska —
Všetci pokračujú:

— nech je medzi nami!
A podajú si ruky.
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Lámanie Chleba
Potom kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do
kalicha. Pritom potichu hovorí:

Toto zmiešanie Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista
nech nám prijímajúcim osoží pre večný život.
Medzitým sa spieva alebo recituje:

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: daruj nám pokoj.
Ak lámanie Chleba trvá dlhšie, možno toto zvolanie opakovať viackrát. Len
posledné zvolanie sa zakončí slovami daruj nám pokoj.
Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí:

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a
za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil
svet. Skrze svoje presväté Telo a Krv osloboď ma od
všetkých mojich neprávostí a každého zla. Daj, aby som
sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní, a nikdy nedopusť,
aby som sa odlúčil od teba.
Alebo:

Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi
neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu
nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo.

Prijímanie
Kňaz pokľakne, vezme hostiu, a drží ju trocha pozdvihnutú nad paténou alebo
kalichom a obrátený k ľudu nahlas hovorí:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí,
čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
A spolu s ľudom raz povie:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale
povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Kňaz, obrátený k oltáru, potichu hovorí:

Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život.
Úctivo prijme Kristovo Telo. Potom vezme kalich a potichu hovorí:

Krv Kristova nech ma zachová pre večný život.
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Úctivo prijme Kristovu Krv.
Potom vezme paténu alebo pyxidu a ide k prijímajúcim. Každému z nich ukáže
trochu pozdvihnutú hostiu a povie:

Telo Kristovo.
Prijímajúci odpovie:

Amen
A prijme Kristovo Telo.
Ten istý obrad zachová aj diakon, ak rozdáva sväté prijímanie.
Ak sú prítomní aj takí, ktorí majú prijímať pod obidvoma spôsobmi, zachová sa
obrad uvedený na príslušnom mieste.
Keď kňaz prijíma Kristovo telo, začne sa spev na prijímanie.
Po skončení prijímania kňaz, diakon alebo akolyta purifikuje paténu nad
kalichom a potom aj kalich.
Pri purifikovaní potichu hovorí:

Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí naše srdce a
časný dar nech sa nám stane zárukou večného života.
Potom sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Možno zachovať chvíľu ticha alebo
pewdniesť žalm, chválospev alebo hymnus.

PO PRIJÍMANÍ
Milosrdný Bože, v zástupe svätíc si ozdobil blahoslavenú Annu
korunou panenstva a korunou mučeníctva, daj, aby sme
pôsobením prijatej sviatosti, statočne premáhali všetko zlo
a dosiahli nebeskú slávu. Skrze Krista, nášho Pána.
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