
„ ... aby všetci jedno boli, 

ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, 

aby aj oni boli v nás jedno,  
aby svet uveril, že si ma ty poslal. “ 

(Jn 17, 21) 

 

EKUMENICKÁ  POBOŽNOSŤ 
v Týždni modlitieb (18.-25. január 2023) za jednotu kresťanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robte dobro, 

domáhajte sa práva. 
(Izaiáš 1,17) 

 

 

22. januára 2023 (nedeľa) o 15:00 hod. 
v gréckokatolíckom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla  

v Poprade 
 

Označenie zúčastnených:   
 

P – predsedajúci - Mgr. Matúš Nastišin, popradský protopresbyter a farár gréckokatolíckej farnosti v Poprade 
 

C1, C2, C3, ~ Ci - predstavitelia zúčastnených cirkví ~ celebranti. 
1 - RK mesto 8 - RK Stráže 
2 - ECAV mesto 9 - Apoštolskí 

3 - Gréckokatolíci 10 - RK. Sp. Sobota 

4 - RK Juh 11 - Adventisti 

5 - RK Veľká 12 - ECAV Matejovce 
6 - ECAV Veľká 13 - Pravoslávní 

7 - RK Matejovce 14 - Baptisti 

 

L1, L2, L3, ~ Li - laici, zástupcovia zúčastnených cirkví. 
 

K  - kantor (spevák). 
 

Z  - zhromaždenie (všetci).   
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Pred pobožnosťou 
 

Celebranti sa pripravia (prezlečú) v miestnosti na spovedanie, kde budú čakať na začiatok pobožnosti. 
 

L(Spol. CCN): Oboznámenie prítomných s históriou Týždňu modlitieb (TM) všeobecne a v našom meste, s 

tohtoročnou témou, prípravou materiálov a samotnou pobožnosťou (organizačné pokyny 

k priebehu, význam symbolov...), pozvanie na agapé.   

 

 

 

 

Úvodný sprievod 
(zhromaždenie sedí, vstane pri príchode celebrujúcich) 

Pieseň č.1  gréckokatolíci   
    Počas piesne prichádzajú celebranti v sprievode. Vpredu nesú zažatú sviecu, za ňou (procesný) kríž, potom predsedajúci 
s evanjeliárom a nasledujú ostatní v dvojstupe. Od sviece v sprievode sa zapáli lampáda na svietniku , svieca a kríž sa odložia 
na svoje zvyčajné miesto. 
    Celebranti (každý) odpália od lampády sviečku (budú na svietniku), postavia ju do piesku vo svietniku a vystúpia na soleu, 
kde budú mať pripravené stoličky.  
 

Privítanie 

P: Slová na úvod, predstavenie zúčastnených celebrantov, zborov...  
 

Zvyčajný začiatok (u gréckokatolíkov a pravoslávnych) 

(zhromaždenie stojí) 

P: Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i naveky vekov. 

Z: Amen. 

P: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. 

Z: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca 

života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše. 

P: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 

Z: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 

P: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 

Z: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. 

P: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Z: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám 

naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. 

P: Pane, zmiluj sa (3x). 

Z: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. 

P: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 

Z: 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 aj my 

odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. 

P: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i naveky vekov.  

Z: Amen. 
 

 

Žalm 42(41) ekumenický preklad 
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(zhromaždenie sedí) 
Striedavo spevom celebranti (tučné písmo) a zhromaždenie.  

Ako laň dychtí po bystrinách, * tak moja duša dychtí po tebe, Bože. - Moja duša má smäd po Bohu, po 

živom Bohu. * Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? - Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, * keď sa ma 

každý deň pýtajú: „Kde je tvoj Boh?“ - Spomínam na to a dušu si vylievam, * ako som chodieval so zástupom 

- a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup * so zvučným plesaním a s vďakou. -  Prečo si skľúčená, 

moja duša, prečo sa znepokojuješ? * Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu 

Bohu. - Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba * z krajiny jordánskej, z končiarov 

Chermónu, z vrchu Micár. - Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. * Všetky tvoje príboje a 

vlny valia sa cezo mňa. - Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, * v noci je mi jeho pieseň modlitbou k 

Bohu môjho života. - Poviem Bohu, svojej Skale: „Prečo si na mňa zabudol? * Prečo mám chodiť v smútku 

utláčaný nepriateľom?“ - Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, * keď sa ma pýtajú každý 

deň: „Kde je tvoj Boh?“ - Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? * Čakaj na Boha, ešte mu 

budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu. 
(zhromaždenie vstane) 

Z: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.  

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

Modlitby celebrantov 
 

(zhromaždenie sedí) 

P: Modlime sa v pokoji k Pánovi.  

Z: Pane, zmiluj sa. 
Celebranti po jednom pristupujú k analoju (ambóne), prednesú  svoju modlitbu (môžu ju rozvinúť vlastnými slovami) 
a opäť si sadnú na svoje miesto.  

C1(RK mesto): Za to, aby sme spoločne uvažovali o svojich zlyhaniach, vyznávali ich, prosili o odpustenie 

a chceli vždy konať dobro. Modlime sa k Pánovi.  

Z: Pane, zmiluj sa. 

C2(RK Juh): Za to, aby sme si vzájomne nespôsobovali bolesti a zranenia a ako údy Kristovho tela, ktorými sme 

sa stali vodou krstu, si dokázali pomáhať. Modlime sa k Pánovi. 

Z: Pane, zmiluj sa. 

C3(ECAV mesto): Za to, aby sme vždy,  keď sa ocitneme tvárou v tvár útlaku a budeme svedkami krívd, 

počúvali Božie príkazy a hľadali spravodlivosť. Modlime sa k Pánovi.  

Z: Pane, zmiluj sa. 

C4(gréckokatolíci): Za toto mesto, za všetky mestá, obce a krajiny a za tých, ktorí v nich žijú, čo ich spravujú 

a ochraňujú. Modlime sa k Pánovi.   

Z: Pane, zmiluj sa. 

C5(RK Veľká): Za mier na Ukrajine i na celom svete, za pokoj všade, kde zúri vojna. Aby utíchli zbrane 

a nastúpil vzájomný dialóg a porozu-menie. Modlime sa k Pánovi.    

Z: Pane, zmiluj sa. 

C6(ECAV Veľká): Za prenasledovaných kresťanov v Sýrií, Iraku a inde vo svete. Aby vo svojom neľahkom 

boji o pokoj a spravoslivosť, ba o samotné životy, svedčili o láske, ku ktorej nás Kristus povoláva. 

Modlime sa k Pánovi.    

Z: Pane, zmiluj sa. 

C7(RK Matejovce): Za to, aby sme prosili o Božiu milosť, aby sme doká-zali vykoreniť systém a štruktúry, 

ktoré prispeli k nášmu triešteniu a odcudzeniu našich spoločenstviev. Modlime sa k Pánovi.    

Z: Pane, zmiluj sa. 

C8(RK Stráže): Za to, aby sme sa spoločne modlili za posilňovanie vzájomnej jednoty, ktorú ako kresťania 

zdieľame, aby sme otvorili svoje srdcia a a boli odvážni v hľadaní a začleňovaní svojich pokladov a našej 

rozmanitosti medzi nami. Modlime sa k Pánovi.   

Z: Pane, zmiluj sa. 

C9(apoštolskí): Za to, aby sme neprichádzali na bohoslužby a uctievania bez toho, aby sme pokorne kráčali 

pred tebou. Modlime sa k Pánovi.   
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Z: Pane, zmiluj sa. 

C10(RK Sp.Sobota): Za odpustenie našich hriechov nespravodlivosti a útlaku, za zmierenie navzájom i s celým 

tvojim stvorením. Modlime sa k Pánovi.   

C11(adventisit): Za to, aby sme boli schopní konať spravodlivo, milovať dobro a pokorne chodili so svojím 

Bohom. 
-  -  - 

P: Sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. 

Z: Tebe, Pane. 

P: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i naveky 

vekov. 

Z: Amen. 
 

Pieseň č.2  rímskokatolíci Juh 

(zhromaždenie počas spevu sedí) 
 

Apoštol 
(zhromaždenie vstane s presedajúcim) 

P: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme! 

K+Z(prokimen): Povedal som: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť“ * [:a ty si mi odpustil zlobu môjho 

hriechu:]. (Ž 32,5) 

K(verš): Zabudni na hriechy našich otcov. (Ž 79,8) 

Z(zopakuje prokimen): Povedal som: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť“ * [:a ty si mi odpustil zlobu môjho 

hriechu:]. (Ž 32,5) 

P: Premúdrosť! 

C3(ECAV mesto): Z Listu sv. ap. Pavla Efezanom (2, 13-22) Jedno v Kristovi. 

P: Vnímajme! 
(zhromaždenie si sadne) 

C3: Prečíta text. 

Evanjelium 

P: Pokoj s tebou! 

P: Premúdrosť, vnímajme! 
(zhromaždenie vstane) 

K+Z(spev, gréckokat. nápev): Aleluja, aleluja, aleluja. 

K(verš): Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky. (Ž 25,7a) 

K+Z(spev): Aleluja, aleluja, aleluja. 

K(verš): Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. (Ž 25,7b) 

K+Z(spev): Aleluja, aleluja, aleluja. 

P: Premúdrosť! Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým! 

K+Z(spev): I tvojmu duchu. 

C??(??): Čítanie z Evanjelia podľa Matúša (25, 31-40) O poslednom súde. 

K+Z(spev): Sláva tebe, Pane, sláva tebe. 

P: Vnímajme!   
(zhromaždenie ostane stáť) 

C??: Prečíta text. 

K+Z(spev): Sláva tebe, Pane, sláva tebe. 
 

Príhovor (homília) 

 (zhromaždenie sedí) 
Chvíľa ticha. 

Znak pokoja a Vyznanie viery 

 (zhromaždenie vstane, keď sa postaví predsedajúci) 
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P: Veľký Bože, ktorý si svojou premúdrosťou všetko stvoril! Mocný v milosti a dobrotivý v sile, ktorý 

pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ. Ty si v dobe proroka Izaiáša jeho ústami vyzýval svoj ľud, aby konal 

dobro, hľadal spravodlivosť a pomáhal utláčaným. Tvoja výzva platí aj dnes pre nás a preto ťa prosíme; 

prijmi naše modlitby, náš spev a daj našim srdciam obrátenie, ľútosť a návrat k tebe. 

P: Pokoj všetkým! 

Z: I tvojmu duchu. 

P: Milujme sa navzájom aby sme jednomyseľne vyznávali. 
 
Prítomní si na výzvu predsedajúceho podajú ruky s najbližšími susedmi ruky na znak pokoja. 

Z:Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. 

I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; 

Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. 

Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha 

Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, 

bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého Písma. A vstúpil do neba, 

sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca I 

v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá 

poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú, 

apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život 

budúceho veku. Amen. 
 

Pieseň č.3  rímskokatolíci Juh 
 

Modlitby (prosby) laikov 

(zhromaždenie sedí) 

P: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme. 

Z: Pane, zmiluj sa. 

P: Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Z: Pane, zmiluj sa. 

P: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
Po jednom predstupujú laici, usadení v prvých laviciach. Prednesú modlitbu, zapália sviečku a položia kameň ku biblií na 

tetrapode. 

L1(RK mesto): Kriste - Cesta, Pravda a Život! Ty si počas svojho po-zemského účinkovania stelesňoval 

spravodlivosť, keď si konal dobro a búral si múry, ktoré nás oddeľujú a odstraňoval predsudky, ktoré 

nás väznia. Otvor nám srdcia a mysle, aby sme si uvedomili, že hoci sa v mnohom líšime, v tebe sme 

jedno.  

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!   

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

L2(RK Juh): Bože, náš Stvoriteľ! Niektoré naše počiny spôsobili a dodnes spôsobujú, že mnohí ľudia trpia 

nedostatkom a iní nadmieru oplývajú hojnosťou a bohatstvom. Nauč nás zodpovedne využívať zdroje, 

ktoré si nám dal, na prospech všetkých ľudí a v úcte a srešpektom k tvojmu stvoreniu, ktoré vzdychá 

a volá ku tebe.  

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!   

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

L3(ECAV mesto): Bože súcitu! Pomôž nám napraviť škody, ktoré sme si navzájom spôsobili. Uzdrav rozpory 

a zahlaď rozdiely, ktoré sme vytvorili medzi tvojim ľudom. Tak ako tvoj Syn, Ježiš Kristus vdýchol 

Svätého Ducha na učeníkov, aby dali život spoločenstvu nového stvorenia, zošli aj na nás svoju milosť, 

aby sa uzdravili naše rozdelenia a daruj nám jednotu, za ktorú sa modlil Ježiš.  

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!   

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
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L4(gréckokatolíci): Bože! Ty si povolal svoj ľud z otroctva na slobodu. Daj nám odvahu vyjsť v ústrety tým, 

ktorí potrebujú spravodlivosť a našu pomoc a osloviť ich. Pomôž nám  vidieť ich potreby, daj nám silu 

poskytnúť im pomoc a mocou svojho Svätého Ducha nás zhromaždi do jedného stáda, ktorého pastierom 

je Ježiš Kristus. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!   

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

L5(RK Veľká): Bože! Ty si zdrojom našej múdrosti. Prosíme ťa o múdrosť a odvahu konať spravodlivo a naprávať 

svojimi činmi to, čo je vo svete i v našich cirkvách zlé. Daj nám múdrosť a odvahu rásť v jednote tvojho Syna, 

Ježiša Krista, ktorý naveky kraľuje s tebou a s Duchom Svätým. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!   

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

 
L6(ECAV Veľká): Milosrdný a milujúci Bože! Otvor nám oči, aby sme pochopili poslanie, ku ktorému sme 
spoločne povolaní so všetkými  našimi kresťanskými bratmi a sestrami a ukázali spravodlivosť a mi-
losrdnú dobrotu tvojho kráľovstva všetkým. Pomôž nám prijímať našich blížnych tak, ako tvoj Syn prijal 
nás. Pomôž nám byť štedrejšími, aby sme veľkoryso svedčili o milosti, ktorú nám zadarmo dávaš.  
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!  
Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
 

L7(RK Matejovce): Bože spravodlivosti a milosrdenstva! Prosíme ťa, odstráň z našich očí šupiny, aby sme 
videli útlak a nespravodlivosť okolo nás. Prosíme ťa o to v mene Ježiša, ktorý videl zástupy a zľuto-val 
sa nad nimi.  
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 
Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
 

L8(RK Stráže): Bože utláčaných! Nech nám tvoj Duch dodá odvahu sa jednohlasne ozvať, keď sme svedkami 
neprávostí, ktoré sa naďalej páchajú na našich bratoch a sestrách v Kristovi a pozdvihnúť soj hlas s tými, 
ktorých utrpenie nie je vypočuté.  
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 
Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
 

L9(apoštolskí): Bože lásky! Ďakujeme ti za neutíchajúcu starostlivosť a lásku k nám. Pomôž nám spievať 
piesne o vykúpení a otvor nám srdcia, aby sme prijímali tvoju lásku a v mene Ježiša šírili tvoj súcit 
s celou ľudskou rodinou.  
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 
Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
 

L10(RK Sp. Sobota): Bože nádeje! Nedaj nám zabudnúť, že si v našich utrpeniach s nami. Pomôž nám 
stelesňovať pre druhých nádej, keď sa v našich srdciach stáva častým a nevítaným hosťom beznádej. 
Daj, nech sme zakorenení v tvojom milujúcom Duchu, keď budeme spo-ločne pracovať na odstránení 
všetkých foriem útlaku a nespra-vodlivosti. Daj nám odvahu milovať čo a koho miluješ ty a tak, ako 
miluješ a túto lásku vyjadriť svojimi skutkami.  
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 
Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

L11(adventisti): Bože, stvoriteľ a vykupiteľ všetkých! Nauč nás hľadieť na  

seba v pravde, aby sme boli zakorenení v tvojom milujúcom Duchu a mohli vyjsť do sveta s múdrosťou 

a odvahou a vždy si vybrali cestu lásky a spravodlivosti.  

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

L12(Spoločenstvo CCN): Chválime ťa , Pane, že . . . 

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 

Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 

L13(gréckokatolíci): Svätý Duchu, Ty neustále obnovuješ tvárnosť Zeme. Vrcholy hôr, hromy na oblohe, ticho 

jazier, svetlo hviezd, sviežosť rán i kvapky rosy na kvetoch, k nám hovoria, že: „všetci sme prepojení.“ 

Preto vypočuj hlas chudobných, utláčaných a odsunutých na okraj spoločnosti, ktorí k tebe volajú.  

Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa! 
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Z: Pane, zmiluj sa. (3x) 
-  -  - 

P: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i naveky vekov.  

Z: Amen. 
 (zhromaždenie počas spevu sedí) 

 

Modlitba za jednotu kresťanov 
(zhromaždenie vstane, keď sa postaví predsedajúci) 

P: Modlime sa k Pánovi. 

Z: Pane, zmiluj sa. 

P: Bože všetkého tvorstva! Sme vďační za túto príležitosť, keď sme mohli spoločne predstúpiť pred 

Teba, vyznať svoje hriechy nespravodlivosti a rozdelenia a prosiť ťa o pomoc a posilu.  

    Prišli sme ako rodina, zjednotená v nádhernej rozmanitosti jedného Kristovho tela a ďakujeme ti a 

chválime ťa, že živou vodou krstu boli zmyté naše hriechy, červené ako šarlát a boli sme uzdravení, keď 

sme sa stali súčasťou tvojho milovaného spoločenstva lásky a boli prijatí do Božej rodiny.  

    S čistými srdcami, otvorenými porozumeniu, ťa oslavujeme a chceme spoločne kráčať a rásť 

v porozumení tvojej posvätnej múdrosti. Pomáhaj nám, prijmi a vypočuj našu modlitbu za jednotu.  
  

Z: Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, aby všetci boli jedno, * prosíme Ťa za jednotu kresťanov, * tak ako 

Ty chceš a skrze prostriedky, ktoré Ty chceš. * Nech nám Tvoj Duch dá prežívať utrpenie z rozdelenia, 

* vidieť naše hriechy * a dôverovať v nádeji, ktorá je nad všetko očakávanie. * Amen. 
(napísaná členmi Komunity Chemin Neuf podľa modlitby otca Paula Couturiera) 

 
 

Spievaný Otče náš 
(zhromaždenie stojí) 

P: A dovoľ nám, Vládca, s dô-

verou a bez strachu z odsúde-

nia vzývať teba, nebeského 

Boha Otca a povedať. 

I spodóbi nás, Vladýko, so 

derznovénijem, neosuždénno 

smíti prizyváti tebé, nebésnaho 

Bóha Otcá, i hlahólati. 

Zbor  gréckokatolíci 

P: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc 

i sláva, Otca i Syna i Svätého 

Ducha, teraz i vždycky i na-

veky vekov. 

Jáko Tvojé jesť cárstvo i síla 

i sláva, Otcá i Sýna i Svjatáho 

Dúcha, nýňi i prísno i vo víki 

vikóv. 

Z: Amen. Amíň. 
 

Požehnanie a prepustenie 

 (zhromaždenie stojí) 

P: V pokoji sa rozíďme. 

Z: V mene Pánovom. 

P: Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobrorečia a posväcuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje 

dedičstvo, ochraňuj plnosť tvojej cirkvi, posväcuj tých, čo ťa milujú. Osláv ich svojou božskou mocou 

a neopúšťaj nás, v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, predstaveným zborov 

a kazateľom i našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý 

dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu 

i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. 

Z: Amen. 

Zbor gréckokatolíci: Búdi ímja Hóspodne blahoslovénno ot nýňi i do víka. (3x)  

P: Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i naveky vekov. 

Z: Amen. 

P: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. 

Z: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, 
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zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Požehnaj. 

P: Slávnostné prepustenie... 

Z: Amen. 
 

Záverečné slovo, oznamy 
 

P:  Poďakovanie za účasť na modlitbách... 

1) Slovo primátora, resp. zástupcu mesta, ak sa zúčastnia.  

2) Vyhlásenie zbierky pri východe z chrámu do košíčkov. Výnos z ekumenických zbierok sa, po dohode 

cirkví, odovzdá sociálnemu oddeleniu mestského úradu. Výnos minuloročnej zbierky bol ?? €. 

3) Pozvanie na modlitbové stretnutie pri filme Net For God. 

4) Ponuka pridať sa k modlitbovým stretnutiam ekumenického Spoločenstva CCN v Poprade, ktoré sa 

už od r. 2000 každý týž-deň sa modlí sa za jednotu kresťanov. 

5) Ponuka ECAV mesto zúčastniť sa na ich zborových stretnutiach v Týždni modlitieb. 

6) Ďalšie ponuky, ak budú.  

7) Pozvanie na agapé. 

 

 

Mnoholitstvije – mnoho rokov 
Celebrantom, zúčastneným i všetkým predstaviteľom cirkví a zborov a ich rodinám, ktorí sa v minulosti, keď pôsobili 
v Poprade, zúčastňovali na spoločných modlitbách.  

Zbor+Z(spev): Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán, daruje vám. Pokoj, zdravie, 

požehnanie, nech sa náš Pán, daruje vám.   
Celebranti v sprievode odchádzajú. 
 

Pieseň č.4  gréckokatolíci  

(zhromaždenie si po odchode celebrantov sadne) 


