



       
   


DLHŠÍ

VEĽKONOČNÝ CHVÁLOSPEV

Kňaz dá požehnanie týmito slovami:

Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne predniesol
veľkonočný chválospev v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
Toto požehnanie sa vynechá, ak chválospev prednesie niekto iný ako diakon.

S.: Za - ple - saj, ne - be - ský chór an - je - lov,

v ne - bi,

za- ple- saj - te, o - slá - ve - ní

nech za - hla - ho - lí chvá- lo-spev na o - sla - vu ví- ťaz- né- ho Kri- sta.

Za - raduj sa, zem, za- pla- ve- ná toľ-kým ja- som, le- bo svet- lo več-né- ho Krá-ľa

vy- ma- ni- lo ťa z mo- ci temnôt.

Ra- duj sa aj ty, Mat- ka Cir- kev,

ozdobená žiarou Pá - no - vej slá - vy

na - ším

ja - sa - vým

a

ten - to chrám nech

za - znie

spe - vom.

*** ĽUD:

Ten- to chrám nech zaz- nie spe- vom na os- la- vu ví- ťaz- né- ho Kri- sta.***
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(Ak spevák Veľkonočného chválospevu nie je kňaz ani diakon, vynecháva text
Prosím vás, teda, bratia...... a zvolanie Pán s vami. - I s duchom tvojím.)

(S.: Pro- sím vás, teda, bra- tia a ses- try,

a- ko svedkov svetla, ktoré šíri táto

pos- vät- ná svie- ca, vzý- vaj- te so mnou mi- lo- srd-ného a vše-mo- hú- ce- ho

Bo - ha. On ma bez mojich zásluh, i- ba z mi-los- ti pridružil k služob-ní- kom

ol- tá- ra, nech ma teda naplní jasom svoj- ho sve- tla, a- by som mohol zaspievať

chvá-lo-spev o tej- to svie- ci. )

(S.: Pán s va-mi. Ľ.: I s du-chom tvo-jím.) S.: Ho- re srd- cia. Ľ.: Má-me ich u Pá- na.

S.: Vzdá-vaj-me vďa- ky Pá- no- vi Bo- hu náš- mu. Ľ.: Je to dôs- toj- né a správ-ne.

S.: Je naozaj dôstojné a správne z hĺb- ky srdca a z celej du- še zve- le- bo- vať

ne-viditeľného, všemohúceho Bo- ha Ot- ca a ospevovať jeho jednorodené- ho Sy-na,
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náš- ho Pá- na Je- ži- ša Kri- sta. On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu

za hriech A- da- mov a svojou krvou zru- šil vý- rok odsúdenia za pr- vot- nú

vi- nu. Le- bo slá- vi- me veľ- ko- noč- né sviat- ky, keď bol zabi- tý pra- vý

Ba- rá- nok, kto-rého krv po-svä- cu- je dve- ra- je ve- ria-cich. To- to je noc,

v kto- rej si našim otcom, sy- nom Iz- ra- e- la, pomohol prejsť su- chou no- hou

cez Čer- ve- né mo- re, keď si ich vy- vie- dol z E- gyp- ta. To- to je noc,

v kto- rej jas oh-ni- vé- ho stĺ- pa ro- zoh- nal tem- no- ty hrie-chu. To- to je noc,

kto- rá dnes na ce- lej ze- mi ve- riacich v Krista vymaňuje z neprá- vo- sti sve- ta

a z o- troc- tva hrie- chu, vra- cia im Bo- žiu mi- losť a vovádza ich do
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spo- lo- čen-stva svä- tých. To- to je noc, v kto- rej Kristus rozlámal o- ko- vy

smr- ti

a ví- ťaz- ne vstal z hro- bu.

*** ĽUD:

Ten- to chrám nech zaz- nie spe- vom na os- la- vu ví- ťaz- né- ho Kri- sta.***

S.: Veď čo by nám osožilo, že sme sa na- ro- di- li, ke- by nás tvoj Syn ne- bol

vy- kú- pil? A- ká nesmierna je voči nám tvoja dob- ro- ta, Ot- če,

nevyspy-ta- teľ- ná je

a- ká

tvo- ja lá- ska! A- by si vy- kú- pil o- tro- ka,

vy- dal si na smrť vlast- né- ho Sy- na! Na- o- zaj po- treb- ný bol hriech

A- da- mov, kto- rý zo- tre- la smrť Kri- sto- va!

Ó, šťa- stná- vi- na,

pre kto- rú k nám pri- šiel taký vzne- še- ný Vy- ku- pi- teľ.
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*** ĽUD:

Ten- to chrám nech zaz- nie spe- vom na os- la- vu ví- ťaz- né- ho Kri- sta.***

S.: Ó,

na- o- zaj bla- že- ná noc, kto- rá bola svedkom presláv- nej chví- le,

keď Kri- stus vstal z mŕ-tvych. To- to je noc, o kto- rej Pí- smo ho- vo- rí:

noc bu- de ja- sná a- ko deň, noc ma ob- klo- pí

a- ko žia- ri- vé sve- tlo.

Po- svätné tajom- stvo tej- to no- ci pre- má- ha zlo- bu, zmý- va vi- ny,

hrie-šni-kom vra-cia ne- vin-nosť a ra- dosť zar-mú- te-ným: od-vra-cia ne-ná-visť

zjed-no- cu- je srd-cia a po- ko- ru- je pý-chu moc-ných. Pre- to v túto milostivú

noc, prijmi, pre- svä- tý Ot- če, našu večer-nú o- be- tu chvá-ly, kto- rú ti prináša

svätá Cirkev, keď rukami svo-jich slu- žob- ní- kov sláv- nostne ti predkladá túto
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veľkonoč-nú svie- cu, pripravenú z vos-ku pra- co- vi- tých včiel.
*** ĽUD:

Ten- to chrám nech zaz- nie spe- vom na os- la- vu ví- ťaz- né- ho Kri- sta.***

S.: Veď už vieme, čo zna- me- ná tá- to svie- ca, kto- rú sme na tvoju česť ro-zo- ža-li

z plápola- jú- ce- ho oh- ňa. Ho- ci jej plameň rozožal svie- ce do- o- ko- la,

pred-sa ne- u- bud- lo na je- ho ja- se, le- bo sa živí roz- to- pe- ným vos- kom,

ktorý na tú-to vzá- cnu svie- cu pripravila u- si- lov- ná vče- la. Na- o- zaj

po- žeh- na- ná noc, ktorá spá- ja ne- bo so ze- mou a člo- ve- ka s Bo-hom.

Pre- to ťa, Ot- če, pro-sí- me, nech táto svieca, za-svä- te- ná o- sla- ve tvoj-ho

me- na, žia- ri ne- has- nú- cim svet-lom
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a za- há- ňa noč- né tem- no- ty.

Prij- mi ju so zá- ľu- bou a jej žiara nech sa spo- jí so svet- lom ne- be- ských

hviezd. Nech

ju náj- de ho- rieť ran- ná zor- ni- ca, tá zor- ni- ca, kto- rá

nik- dy ne- za- pa- dá: tvoj Syn Je- žiš Kri-stus, kto- rý slávne vstal z mŕtvych,

o- sve- cu- je ľud-stvo veľ- ko- noč-ným svet-lom a s tebou žije a kra-ľu- je

na ve- ky ve- kov. ***Ľ.: A- men. ***

S.
Ľ.

- Spevák Veľkonočného chválospevu
- Ľud
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