Zelený štvrtok – spomienka na Pánovu večeru a ustanovenie Sviatosti oltárnej
Svätá omša začína príchodom kňaza s miništrantmi k oltáru.
Pri oslavnej piesni Glória sa zvoní na zvonoch (pri oltári a pri sakristii). Od tohto momentu sa v
kostole zvony nepoužívajú až do Veľkonočnej vigílie.
Po homílií nasleduje obrad umývania nôh. Treba pripraviť krčah s teplou vodou, biely uterák a
bielu plátenú zásteru. (Zbor spieva UBI CARITAS)
Slávenie sv. omše prebieha podobne, ako sme zvyknutí. Vynecháva sa Vyznanie viery a recituje sa
Rímsky kánon – Prvá eucharistická modlitba. Na slávenie Eucharistie treba pripraviť viac
vína, aby aj veriaci prijali pod obidvoma spôsobmi.
Po modlitbe po prijímaní nastáva asi najväčšia zmena oproti bežnému sláveniu sv. omše.
Eucharistia ostane na obetnom stole a po modlitbe po prijímaní kňaz incenzuje sviatosť
a s náplecným vélom v sprievode prenesie Eucharistiu do bohostánku pri krstiteľnici.
Sprievod: na čele ide kríž, dvaja miništranti so sviečkami, ostatní miništranti (dvaja s klepáčmi),
miništrant s kadidlom a na konci kňaz so Sviatosťou Oltárnou.
Kňaz ešte odhalí oltáre. V tichosti odídeme do sakristie

Veľký piatok – spomienka na umučenie Ježiša Krista
Obrady začínajú tichým príchodom kňaza s miništrantmi pod schodíky pred oltárom. Na znak
kajúcnosti si kňaz ľahne na tvár. Po tomto úkone sa všetci odoberú na svoje miesta.
Nasleduje modlitba, po nej liturgia slova, 2 čítania, namiesto evanjelia sa spievajú Pašie. Po nich
môže byť krátka homília.
Spoločné modlitby veriacich sa dnes modlí kňaz (na oltár treba priniesť knihu).
Počas komentára po spoločných modlitbách sa donesie k oltáru kríž v sprievode dvoch sviec.
Nasleduje odhalenie kríža a poklona. Najprv sa pokloní kňaz, potom sa poklonia miništranti a po
nich ľudia z prvých troch lavíc. Potom kňaz zdvihne kríž k spoločnej poklone.
Po poklone sa kríž umiestni na viditeľné miesto a na oltár sa prinesú sviece a plachta. Kňaz
v sprievode 2 miništrantov so sviecami prinesie premenené hostie. Nasleduje prijímanie a
záverečné obrady.
Po svätom prijímaní sa Eucharistia uloží v bočnom oltári. Uloženiu predchádza podobný sprievod
ako vo štvrtok. Monštrancia sa umiestni dole v Božom hrobe. (kňaz má vélum, ide v sprievode
sviec a klepe sa na klepáčoch.) V tichosti sa miništranti spolu s kňazom vrátia do sakristie.

Biela sobota – vigília Pánovho zmŕtvychvstania
Slávenie začína vonku, pred kostolom liturgiou svetla. Kňaz - posvätí oheň, veľkonočnú sviecu –
paškál. Nasleduje procesia do kostola. Najskôr ide miništrant s kadidlom, kňaz s paškálom,
miništranti so sviecami.
Po vstupe do kostola kňaz tri razy zvolá: „Kristus, Svetlo sveta,“ na čo mu vždy odpovie organista.
Procesia vždy zastane a to - pod chórom, v strede kostola a nakoniec pred oltárm.
Miništranti so sviečkami zapaľujú sviečky ľuďom sediacim na krajných miestach
v laviciach. Po treťom speve za zapália svetlá v kostole.
Po príchode všetci stojíme. Kňaz incenzuje paškál, prečíta sa krátky komentár a kňaz spieva
Veľkonočný chválospev. Po chválospeve sa zhasia sviece.
- Nasleduje liturgia slova: 4 starozákonné čítania s modlitbami a žalmami.
- Po poslednom čítaní nasleduje slávnostné Gloria – počas predohry sa zvoní na zvonoch podobne
ako vo štvrtok. Počas piesne ON VSTAL Z MŔTVYCH sa donesie socha zmŕtvychvstalého
a zapália sa sviece a prinesie sa hlavná kytica pred oltár.
- Nasleduje čítanie z Nového zákona epištola, slávnostné aleluja - a veľkonočné evanjelium s
homíliou.
- Po homílii je obrad posvätenia krstnej vody a tiež obnovenie krstných sľubov. Pripraviť: paškál,
sviece, kadidlo a lodičku.
Sv. omša pokračuje podobným spôsobom ako sme zvyknutí: spoločné modlitby veriacich, potom
liturgia eucharistie. Pred prijímaním sa z bočného bohostánku donesie Eucharistia.
Cez prijímanie je potrebné pripraviť monštranciu. Po modlitbe po prijímaní všetci miništranti zídu
pod schodíky pred oltár. Kňaz vloží do monštrancie hostiu, incenzuje ju a príde k oltáru. Trikrát
zaintonuje: „Vstal som z mŕtvych. Aleluja“ Po poslednom zaspieva: „Pán Ježiš Kristus vstal z
mŕtvych.“
Počas kňazovho spevu je potrebné sa nachystať na veľkonočnú procesiu: Na čele ide kríž, dve
sviece, miništranti, hasič s paškálom, hasič so sochou Zmŕtvychvstalého, ďalej dvaja miništranti so
zvončekom (zvoní sa počas celého sprievodu), miništranti s kadidlom a tymianom a na záver kňaz
so Sv. Oltárnou.
Po návrate do kostola nasleduje spievanie hymnu „Te deum – Teba, Bože, chválime,“ požehnanie
Sv. Oltárnou, tak ako sme zvyknutí na prvopiatkových poklonách. Na záver sa spieva mariánska
antifóna „Raduj sa nebies kráľovná“.

