
LITURGICKÁ SLÁVNOSŤ
BISKUPSKEJ VYSVIACKY

24. jún 2020
Spišská Kapitula

Mon s .  J Á N A K U B O Š A 
spišského pomocného biskupa



Nihil obstat:  
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, emeritný biskup 
č. 680/2020-2124 zo dňa 4. 6. 2020

Imprimatur:  
J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský biskup 
č. 6/2020 zo dňa 4. 6. 2020

Texty v tejto brožúre, prevzaté z oficiálnych liturgických kníh, sa zhodujú 
s pôvodinou a sú vydané pre vnútornú potrebu Spišskej diecézy.  
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., člen DLK a LK KBS  
č. 46/20 zo dňa 4. 6. 2020

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 
Spišská Kapitula - Spišské Podhradie  

2020

ISBN: 978 – 80 – 561 – 0756 – 0



3

INTROIT

JKS 247 Ó Ježišu náš najmilší, – k obete sa schádzame, – ktorú 
tebe v čas terajší – skrze kňaza konáme. – Prijmi teda do milosti – vďačnú 
službu tu od nás, – aby s nami vo večnosti – tešili sa svätí z nás. 

 Tak je, buď vždy Bohu chvála, – jeho česť vždy hľadajme, – nech ho všetci 
ľudia chvália, – vrúcnym srdcom žiadajme, – lebo Otcom všetkých je nás,  
– ktorý nás tak miloval, – že i Syna svojho za nás – na smrť dať neľutoval.

ÚVODNÉ OBRADY

Ky ri e e le i son. Chri ste e le i son. Ky ri e e le i son.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
slávnosť

Svätiaci biskup:

Jeho Excelencia
Mons. Štefan Sečka,  spišský biskup

Spolusvätiaci biskupi:

Jeho Excelencia
Mons. Giacomo Guido Ottonello,  
apoštolský nuncius na Slovensku

Jeho Excelencia
Mons. Andrej Imrich,  
emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy
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OSLAVNÁ PIESEŇ - GLÓRIA

…a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, 
klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká 
je sláva tvoja, Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. 
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok 
Boží, Syn Otca: Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš 
po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len ty si Svätý, len 
ty si Pán, len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým 
v sláve Boha Otca. Amen.

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Bože,
ty si poslal svätého Jána Krstiteľa,
aby pripravil starozákonný ľud
na príchod Ježiša Krista; *
daruj svojej Cirkvi radosť v Duchu Svätom –
a veď nás stále po ceste pokoja a spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Všetci:
Amen.

PRVÉ ČÍTANIE
Urobím ťa svetlom národov

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 49, 1-6

Počúvajte ma, ostrovy,
dávajte pozor, národy v diaľavách:
Pán ma z matkinho lona povolal,
už v živote mojej matky myslel na moje meno,

ústa mi urobil sťa ostrý meč,
ukryl ma v tôni svojej ruky.
Utvoril ma ako zaostrený šíp,
do svojho tulca ma uložil.
A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael,
na tebe ukážem svoju slávu.“

Ja som povedal:
„Nadarmo som sa namáhal,
márne a zbytočne som mrhal svoju silu.
Ale moje právo je isté u Pána
a moja odmena u môjho Boha.“

A teraz hovorí Pán,
ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone,
aby som priviedol k nemu Jakuba
a Izraela okolo neho zhromaždil;
tak som bol poctený v očiach Pána
a môj Boh sa mi stal silou.
Povedal: „To je málo, že si môj služobník,
aby si obnovil Jakubove kmene
a naspäť priviedol zvyšok Izraela.
Urobím ťa svetlom národov,
aby moja spása siahala až do končín zeme.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 139, 1-3. 13-14. 15

Chvá lim ťa, Pa ne, že som vzni kol tak zá zrač ne.

1. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; * 
ty vieš, či sedím a či stojím.

2. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: † 
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či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. * 
A všetky moje cesty sú ti známe. – 

3. Veď ty si stvoril moje útroby, * 
utkal si ma v živote mojej matky.

4. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; † 
všetky tvoje diela sú hodny obdivu * 
a ja to veľmi dobre viem. – 

5. Moje údy neboli utajené pred tebou, † 
keď som vznikal v skrytosti, * 
utkávaný v hlbinách zeme. – 

DRUHÉ ČÍTANIE
Ján kázal pred Kristovým príchodom

Čítanie zo Skutkov apoštolov 13, 22-26

Pavol povedal: „Boh povolal otcom za kráľa Dávida a vydal 
mu svedectvo: ,Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa 
môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.’

Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, 
Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému 
ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: „Ja nie 
som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, 
ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.’

Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, 
nám bolo poslané toto slovo spásy.“

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ Lk 1, 76

EVANJELIUM
Ján sa bude volať

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 1, 57-66. 80

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej 
susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké 
milosrdenstvo,  radovali sa s ňou.

Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno 
Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude 
sa volať Ján.“

Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku 

a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu 
rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.

Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských 
horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, 
vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ 
A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď 
vystúpil pred Izrael.

Počuli sme slovo Pánovo.
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VYSVIACKA BISKUPA

1. Vysviacka biskupa sa začína po evanjeliu. Všetci vstanú. Spieva sa 
hymnus VENI CREATOR SPIRITUS.

Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
déxtræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore. Amen.

2. Hlavný svätiteľ i biskupi-spolusvätitelia pristúpia k sedadlám 
pripraveným na obrad vysviacky a sadnú si s mitrou na hlave.

3. Asistujúci kňazi privedú kandidáta pred sedadlo hlavného 
svätiteľa.  Kandidát sa pred svätiteľom ukloní.

4. Jeden z kňazov osloví hlavného svätiteľa:
Najdôstojnejší Otče, svätá matka katolícka Cirkev žiada, aby ste 
kňaza Jána Kuboša vysvätili za biskupa.

Hlavný svätiteľ sa ho opýta:
Máte apoštolské poverenie?

Kňaz odpovie:
Máme.

Hlavný svätiteľ:
Prečítajte ho.

5. Teraz sa prečíta poverenie po latinsky a po slovensky.  
Všetci pritom sedia. Po prečítaní všetci zvolajú:

Bohu vďaka.

6. Potom sa hlavný svätiteľ krátko prihovorí duchovenstvu a ľudu 
i kandidátovi o povinnostiach biskupa.

7. Po príhovore vyvolený vstane a predstúpi pred hlavného svätiteľa. 
Svätiteľ sa ho pýta:

Starodávne ustanovenie svätých Otcov prikazuje, aby sme sa 
toho, čo má byť vysvätený za biskupa, pred tvárou všetkého 
ľudu opýtali, či chce zachovať vieru a vykonávať svoj úrad.
Chceš teda, drahý brat, úrad, ktorý nám bol zverený 
od apoštolov a ktorý máme tebe dať vkladaním rúk s milosťou 
Božou vykonávať až do smrti?

Vyvolený odpovie:
Chcem.
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Hlavný svätiteľ:
Chceš verne a neochvejne hlásať Kristovo evanjelium?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš poklad viery, podla tradície už od apoštolov vždy a všade 
zachovávaný v Cirkvi, chrániť v čistote a neporušenosti?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš budovať telo Kristovo, jeho Cirkev, a vytrvať v jej jednote 
spolu so zborom biskupov pod autoritou nástupcu svätého 
apoštola Petra?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš úprimne preukazovať poslušnosť nástupcovi svätého 
apoštola Petra?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš sa ako dobrý otec spolu so svojimi spoluslužobníkmi 
kňazmi a diakonmi starať o svätý Boží ľud a viesť ho cestou 
spásy?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš byť pre meno Pánovo milosrdný a láskavý voči 
chudobným, cudzincom a voči všetkým, čo potrebujú pomoc?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš ako dobrý pastier hľadať blúdiace ovce a privádzať ich 
do Pánovho ovčinca?

Vyvolený:
Chcem.

Hlavný svätiteľ:
Chceš sa neúnavne modliť k všemohúcemu Bohu za svätý ľud 
a bez hany plniť veľkňazský úrad?

Vyvolený:
S pomocou Božou chcem.

Hlavný svätiteľ:
Boh, ktorý v tebe začal dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.

8. Všetci vstanú. Hlavný svätiteľ bez mitry stojí tvárou k ľudu a so 
zopätými rukami spieva alebo hovorí:

Milovaní bratia a sestry, modlime sa za tohto vyvoleného, aby 
mu všemohúci a dobrotivý Boh, ktorý sa stará o blaho Cirkvi, 
štedro udelil svoju milosť.

Diakon:
Kľaknime si.
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9. Hlavný svätiteľ a biskupi spolusvätitelia si kľaknú pred svojimi 
sedadlami. Kandidát si ľahne. Ostatní kľačia. Speváci začnú spievať 
litánie.

Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.)
Kriste, zmiluj sa. (Christe, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)
Pane, zmiluj sa. (Kýrie, eléison.)

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Michal, oroduj za nás.
Svätí Boží anjeli, orodujte za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.
Svätý Ondrej, oroduj za nás.
Svätý Ján, oroduj za nás.
Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás.
Svätý Štefan, oroduj za nás.
Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nás.
Svätý Vavrinec, oroduj za nás.
Svätý Vojtech, oroduj za nás.
Svätý Ján Nepomucký, oroduj za nás.
Svätá Perpétua a Felicita, orodujte za nás.

Svätá Agnesa, oroduj za nás.
Svätý Gregor, oroduj za nás.
Svätý Augustín, oroduj za nás.
Svätý Atanáz, oroduj za nás.
Svätý Bazil, oroduj za nás.
Svätý Martin, oroduj za nás.
Svätý Benedikt, oroduj za nás.
Svätý Ján z Boha, oroduj za nás.

Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nás.
Svätý František a Dominik, orodujte za nás.

Svätý František Xaverský, oroduj za nás.
Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás.
Svätá Katarína Sienská, oroduj za nás.
Svätá Terézia Avilská, oroduj za nás.
Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás.
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.
Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane.
Pre tvoju smrť a tvoje zmŕtvychvstanie, ochraňuj nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane.
My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, prosíme ťa, vyslyš nás.
Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých 

zasvätených tvojej službe, prosíme ťa, vyslyš nás.
Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť, prosíme ťa, 

vyslyš nás.
Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe, prosíme ťa,  

vyslyš nás.
Požehnaj tohto vyvolenca, prosíme ťa, vyslyš nás.
Požehnaj a posväť tohto vyvolenca, prosíme ťa, vyslyš nás.
Požehnaj, posväť a zasväť tohto vyvolenca, prosíme ťa,  

vyslyš nás.
Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslyš nás.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

10. Po litániách vstane iba hlavný svätiteľ a so zopätými rukami sa 
modlí:

Pane, milostivo vyslyš naše prosby, a tomuto svojmu 
služobníkovi udeľ plnosť kňazskej milosti a vylej naňho silu 
svojho požehnania. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci:
Amen.  
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Diakon:  
Vstaňte.

11. Všetci vstanú. Hlavný svätiteľ a biskupi-spolusvätitelia stoja 
pred svojimi sedadlami obrátení k ľudu. Vyvolený vstane, pristúpi 
k hlavnému svätiteľovi a kľakne si pred ním.

VKLADANIE RÚK

12. Hlavný svätiteľ mlčky vkladá ruky na hlavu vyvolenca. Po ňom 
robia tak aj ostatní biskupi.

13. Potom hlavný svätiteľ položí na hlavu vyvoleného otvorený 
evanjeliár. Dvaja diakoni, jeden stojí po pravici vyvoleného, druhý 
zľava, držia evanjeliár nad jeho hlavou až do konca konsekračnej 
modlitby.

KONSEKRAČNÁ MODLITBA

14.  Hlavný svätiteľ s rozpätými rukami spieva alebo recituje 
konsekračnú modlitbu:

Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista,
milosrdný Otče, Bože, prameň všetkej útechy,
ty prebývaš na výsostiach a staráš sa o ponížených;
ty poznáš všetko skôr, ako sa to stane;
ty si slovom svojej milosti dal svojej Cirkvi zákony;
ty si od počiatku predurčil rod spravodlivých
z potomkov Abrahámových;
ty si ustanovil predstavených i kňazov
a svoju svätyňu si nenechal bez služobníctva;
ty si od počiatku sveta chcel byť oslavovaný tými,
ktorých si si vyvolil.

Nasledujúcu časť modlitby hovoria všetci biskupi-svätitelia so zopätými 
rukami:

A teraz zošli na tohto vyvoleného služobníka tú silu,
ktorá pochádza od teba, Ducha zvrchovanej moci,
ktorého si ty dal svojmu milovanému Synovi Ježišovi Kristovi
a ktorého on sám dal svätým apoštolom,
ktorí na rozličných miestach zakladali svätú Cirkev
ako tvoju svätyňu na slávu a neprestajnú chválu tvojho mena.

Pokračuje iba sám hlavný svätiteľ:
Otče, ty, čo poznáš ľudské srdce,
učiň, aby sa tento tvoj služobník,
ktorého si vyvolil na biskupskú službu,
stal pastierom tvojho svätého ľudu
a dokonale vykonával svoj veľkňazský úrad.
Nech ti slúži vo dne v noci,
nech ustavične uzmieruje tvoju tvár
a nech ti prináša obetu tvojej Cirkvi.

Daj, aby silou Ducha Svätého mal najvyššiu kňazskú moc
odpúšťať hriechy podľa tvojho príkazu.
Nech rozdeľuje služby podľa tvojej vôle
a nech rozväzuje každé puto mocou, ktorú si dal apoštolom.
Nech sa ti páči jeho miernosť a čisté srdce,
keď ti prináša obetu ľúbeznej vône,
skrze tvojho Syna Ježiša Krista,
skrze ktorého nech sa ti s Duchom Svätým vo svätej Cirkvi
vzdáva sláva a moc i česť teraz i na veky vekov.

Všetci:
Amen.

15. Po konsekračnej modlitbe diakoni zložia evanjeliár, ktorý držali 
na hlave ordinovaného. Jeden diakon drží knihu, až kým ju neodovzdá 
ordinovanému. Hlavný svätiteľ i spolusvätitelia sedia s mitrou na hlave.

16. Hlavný svätiteľ si vezme plátenný gremiál. Ordinovaný si kľakne 
pred svätiteľa a on mu maže hlavu svätou krizmou, pričom hovorí:
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Boh, ktorý ti dal účasť na najvyššom Kristovom kňazstve,
nech ťa sám zaplaví olejom tajomného pomazania
a nech ťa naplní hojným duchovným požehnaním.

Potom si hlavný svätiteľ umyje ruky.

17.  Hlavný svätiteľ podá ordinovanému evanjeliár so slovami:
Prijmi evanjelium
a hlásaj Božie slovo
s veľkou trpezlivosťou a znalosťou náuky.

Diakon položí evanjeliár na určené miesto.

18. Hlavný svätiteľ navlečie ordinovanému na prst pravej ruky prsteň 
a hovorí:

Prijmi prsteň, znamenie vernosti,
a ozdobený neporušenou vierou,
bez úhony chráň svätú Cirkev,
ktorá je Božou snúbenicou.

19. Hlavný svätiteľ vloží ordinovanému mitru a hovorí.
Prijmi mitru, 
a nech v tebe žiari jas svätosti,  aby si si zaslúžil bezúhonnú 
korunu slávy, keď sa zjaví Knieža pastierov.

20. Napokon podá ordinovanému biskupskú berlu so slovami:
Prijmi berlu, znamenie pastierskej služby,
a dávaj pozor na celé duchovné stádo,
v ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za biskupa,
aby si spravoval Božiu Cirkev.

21. Všetci vstanú. Hlavný svätiteľ vyzve vysväteného biskupa, aby 
si sadol ako prvý medzi biskupmi-spolusvätiteľmi. Hlavný svätiteľ 
odvedie ordinovaného biskupa na miesto preňho pripravené;  
biskupi-spolusvätitelia ho nasledujú.

22. Novovysvätený biskup odloží berlu a prijme od hlavného svätiteľa 
i od všetkých biskupov bozk pokoja.

VYZNANIE VIERY - KRÉDO

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV

JKS 256 Z rúk svojho kňaza ráč vziať – tú obeť presvätú – a ráč ju, Bože, 
prijať – za hriechov odplatu. – I keď sa ukazuje – len chlieb a víno nám, – 
predsa, čo naznačuje, – [:je Ježiš Kristus sám.:]

NAD OBETNÝMI DARMI

Nebeský Otče, *
s radosťou prinášame obetné dary na tvoj oltár
na slávnosť narodenia Jána Krstiteľa, –
ktorý predpovedal
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i oznámil príchod Spasiteľa sveta, Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Všetci:
Amen.

PIESEŇ VĎAKY
O poslaní Pánovho predchodcu

V.:  Pán s vami.
O.: I s duchom tvojím.
V. : Hore srdcia.
O.: Máme ich u Pána.
V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
O.: 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,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo dnes oslavujeme dielo tvojej milosti
v Kristovom predchodcovi, svätom Jánovi,
ktorého si spomedzi všetkých ľudí
zahrnul mimoriadnou priazňou.
On sa už v matkinom lone zaradoval
z prítomnosti Spasiteľa,
svojím narodením priniesol mnohým veľkú potechu
a jediný z prorokov predstavil zástupom Baránka,
ktorý sníma hriechy sveta.
On pokrstil pôvodcu krstu vodou,
ktorá tým dostala posväcujúcu silu,
a vyliatím vlastnej krvi
vydal najkrajšie svedectvo o Kristovi.
Preto so zástupmi anjelov a svätých
aj my, pútnici do nebeskej vlasti,
ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme:

Všetci:

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia 
i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom. Hosanna, hosanna, hosanna na 
výsostiach!

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Kňaz rozopne ruky a hovorí :

Naozaj si svätý, Otče, 
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 od východu slnka až po jeho západ 
prinášal tvojmu menu obetu čistú. 

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí  
(i všetci koncelebranti s ním):

Preto ťa, Otče, 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:

Hl
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aby sa stali telom  a krvou
Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána,

zloží ruky

ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne 
a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje.

On v tú noc, keď bol zradený,

vezme chlieb, drží ho trocha pozdvihnutý 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: 

TOTO JE MOJE TELO, 
KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu 
a pokľaknutím adoruje. 

Potom pokračuje:

Podobne po večeri

vezme kalich, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

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

trocha sa skloní

VEZMITE 
A PITE Z NEHO VŠETCI: 

TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, 
KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS 

I ZA VŠETKÝCH 
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:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

Hl

Vš
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Druhá formula:

Vyznajme tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:
Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, 
zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

Veľké je tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:  

Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom 
a zmŕtvychvstaním.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

Preto, Otče, 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,
naplň Duchom Svätým,

aby sme boli v Kristovi
jedno telo a jeden duch.

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 úfame,
ustavične pomáhajú
svojím orodovaním u teba.

Prosíme ťa, Otče,
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 Františka,
nášho biskupa Štefana,  
jeho pomocného biskupa Jána,
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.

1. k

2. k
Vš
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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.

Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

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

Všetci:

MODLITBA PÁNA

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.

LÁMANIE CHLEBA

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.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

JKS 256 Jak smiem ísť k stolu tvojmu, – jak smiem ísť k stolu tvojmu 
– hriechom poškvrnený? – Prihovor sa chorému, – prihovor sa chorému, 
– bude uzdravený. – Ja svätou túžbou horím, – dnes schránkou tvojou 
byť, – keď tebe sa tu korím, – keď tebe sa tu korím – chcem, Pane, tebe žiť.

Vďaka milosrdnej láske

JKS 278 Ó láska, nádej, spása, – ó Spasiteľu môj,– len tebe 
sa oddávam, – ty pravdy, dobra zdroj. – [:Za tebou, Bože, túžim – jak 
v noci, tak vo dne; – ranami srdca svojho – raň srdce dnes vo mne.:] 

 Tys’ všemohúci Bože, – Pán sveta celého, – hľaď milostivo z neba – tu 
na mňa hriešneho. – [:Tvoj Syn ma oslobodil – z rúk diabla, od hriechu – 
a dal mi dobrotivo – tú pravú potechu.:] 

 Jak by som nemiloval – jak by som nechválil – vždy teba, Jezu Kriste, – 
že si ma zachránil, – [:že si sa obetoval, – môj Kriste nevinný, – a že si pre 
mňa zomrel, – môj poklad jediný.:]

Vš

,
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 Nech ten chrám zaplaví

 Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé, 
 nech nám z úst znejú zvolania jasavé.

 Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých 
 mužov, žien, detí, nech jasá svet celý. 

Benedicimus te

JKS 267 Hostiu vítajme, – tej manne česť dajme, – zástupov Pánovi 
– a kráľov Kráľovi. – Zdrav’ buď, ó anjelský chlebe, – voláme vrúcne ku 
tebe, – [:predrahé telo a krv.:]

 Národ náš posilňuj, – vlasť našu ochraňuj, – ku blahu všetkých nás – 
zošli nám pravdy jas. – Chráň nás vždy od nepriateľov, – pokoja nežičiteľov 
– [:Ježiša telo a krv.:]

 Daruj nám milosti, – ó Bože, v štedrosti, – ktorý si chránieval – a mannou 
kŕmieval – oddaný ľud svoj v pravý čas, – napájaj krvou svojou nás: – 
[:ó Bože milostivý:]

 A v smrti hodine – obdar nás, prosíme, – vierou i dúfaním – a pravým 
pokáním, – by sme tu prijali teba, – po smrti prišli do neba, – [:naveky 
chváliť teba.:]

 Zletujte, anjeli, – a všetci veselí – s nami sa spojujte, – „Presvätý!“ 
spievajte. – Zdrav’ buď tu, Kriste, v Sviatosti – prítomný, Bože z výsosti, – 
[:v spôsobe chleba, vína.:] 

JKS 270 Klaniam sa ti vrúcne, – Bože večitý, – pod spôsobom chleba 
– z lásky ukrytý! – [:Srdce moje tebe – sa len oddáva, – že si Pánom jeho 
– vďačne uznáva.:]

 Zrak môj i chuť chceli, – by ma oklamať, – ale sluch ma učí – pevnú vieru 
mať. – [:Verím, čo Syn Boží – ustanovil nám, – ten klamať nemôže, – kto 
je Pravda sám.:]

 Na kríži sa skrylo – samo božstvo len, – tu i človečenstvo – skryté 
zbožňujem. – [:V oboje ja verím, – Bože vznešený, – a prosím, čo prosil – 
lotor skrúšený.:]

 Ó pamiatka smrti – Krista Ježiša, – chlieb náš živý, sladkosť – sveta 
najvyššia, – [:daj, nech duch môj vždy len – tebou sa živí, – po sladkosti 
tvojej – vždy je dychtivý.:]

 Ó Baránku Boží, – Kriste, Pane môj, – v neskonalej láske – dnes sa so 
mnou spoj. – [:Tvojej krvi stačí – kvapka jediná, – aby z všehomíra – zmyla 
sa vina.:]

 Ako Tomáš rany – ja tu nevidím, – predsa ťa vyznávam, – že si Boží Syn. 
– [:Rozmnož vo mne vieru – i nádej k tebe, – láskou srdce tiahni – do neba 
k sebe.:] 
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PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože,
na sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa
posilnil si nás na hostine nebeského Baránka
a naplnil svätou radosťou; *
daj, aby sme čoraz lepšie poznávali,
že Kristus, ktorého Ján predpovedal,
je pôvodcom nášho znovuzrodenia.
On žije a kraľuje na veky vekov.

Všetci:

Amen.

TE DEUM LAUDAMUS

Po modlitbe po príjímaní sa spieva hymnus TEBA, BOŽE, CHVÁLIME. 
Medzitým novovysväteného biskupa vedú svätitelia cez kostol, pričom 
on požehnáva všetkých prítomných.

Teba, Bože, chválime,* teba, Pane, velebíme.
Teba, večný Otče,* uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli,* tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni* bez prestania prespevujú:
Svätý,* svätý,* svätý* Pán Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem* tvojej veleby a slávy.
Teba oslavuje* slávny zbor apoštolov;
teba velebí* veľký počet prorokov;
teba chváli* vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje* svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče,* nesmierne velebného,
i tvojho milovaného,* pravého a jediného Syna,
aj Ducha Svätého,* Tešiteľa nášho.
Kriste,* ty si kráľ slávy!
Ty si Otcov Syn* od večnosti.

Ty si neváhal vstúpiť do života Panny,*
stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
Ty si zvíťazil nad smrťou*
a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
Ty sedíš po pravici Boha* v sláve svojho Otca.
Veríme,* že ako sudca ešte raz prídeš.
Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom,*
ktorých si vykúpil predrahou krvou.
Pripočítaj nás ku svojim svätým* vo večnej sláve.

Táto posledná časť sa môže vynechať:
Zachráň, Pane, svoj ľud* a žehnaj svojich dedičov.
A spravuj ich* a vyvýš ich až naveky.
Po všetky dni* dobrorečíme tebe.
A chválime tvoje meno naveky,* až na veky večné.
Vo svojej láskavosti, Pane,*
chráň nás v tento deň pred hriechom.
Zmiluj sa, Pane, nad nami,* zmiluj sa nad nami.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,*
ako dúfame v teba.
V teba, Pane, som dúfal,*
nebudem zahanbený naveky.

Po skončení hymnu sa novovysvätený biskup s mitrou a berlou postaví 
k oltáru alebo ku katedre a môže ľudu povedať niekoľko slov.
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POŽEHNANIE

Biskup:
Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni.
Pán ťa svojou vôľou ustanovil za veľkňaza svojho ľudu,
nech ťa teda urobí šťastným tu na zemi
a účastným na večnej blaženosti.

Všetci:
Amen.

Biskup:
Pán vo svojej dobrote zhromaždil kňazstvo i ľud;
s jeho pomocou ich teda dlho a šťastne veď a spravuj.

Všetci:
Amen.

Biskup:
Kiež sú poslušní Božím príkazom,
chránení pred protivenstvami,
kiež oplývajú všetkými dobrami
a úprimne dôverujú tvojmu vedeniu,
aby mohli na tomto svete žiť v opravdivom pokoji
a aby si zaslúžili spolu s tebou
účasť na večnom živote v nebi.

Všetci:
Amen.

A hneď môže dodať:
Nech vás žehná všemohúci Boh  Otec  i Syn  i Duch Svätý.

Všetci:
Amen.

Po požehnaní všetci idú v sprievode cez kostol do sakristie a potom sa 
v pokoji rozídu.

ZÁVER

JKS 523 V sedmobrežnom kruhu Ríma, – kde sa Petra chrám 
vypína. – Z tisíc hrdiel sa ozýva – pieseň nábožná, horlivá: – [:Živ, Bože, 
Otca Svätého, – námestníka Kristovho!:]

Nech vás žehná Pán

Kráľovná nebies

 Kráľovná nebies, Panna Mária, tys’ najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. Ku 
Tebe vzdychá zbožný národ tvoj, modlitba tichá zmierni nepokoj. Pritúľ 
nás do svojho lona, k Tebe vinieme sa s dôverou, a keď telo naše skoná, 
poslednou buď oporou. [:K nám sa obráť, ó, Matka láskavá, znie naša 
pieseň, naša oslava. U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlasť, Matka, 
ochraňuj.:]

 Patrónka naša, Matka jediná, k tebe sa vznáša prosba úprimná. Všetci 
sme tvoji, vieru našu stráž, v duchovnom boji pomoc preukáž. Národ tvoj ťa 
o to prosí, ty si Matka dobrá, láskavá, čo si dietky v srdci nosí, pred zlobou 
ich zastáva. [:K nám sa obráť, ó, Matka láskavá, znie naša pieseň, naša 
oslava. U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlasť, Matka, ochraňuj.:]
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Mons. Ján Kuboš zastával tieto úrady

 1. VII. 1989 – 27. IX. 1989 kaplán, Podolínec

 28. IX. 1989 – 25. V. 1990 základná vojenská služba

 26. V. 1990 – 30. VI. 1990 kaplán, Svit
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 15. III. 1994 – 30. VI. 1994 excurrendo, Liptovská Lúžna

 1. IX. 1997 – 30. VI. 2017 špirituál kňazského seminára a odborný 
asistent religionistiky  
na RK CMBF UK - TI v Sp. Podhradí

 1. XII. 1998 – 30. XI. 2008 člen Diecéznej liturgickej komisie

 27. VI. 2001 –  člen Komisie KBS pre klérus 
(koordinátor diecézneho tímu  
pastorácie povolaní)

 1. XII. 2001 –  sudca cirkevného súdu

 13. III. 2014 – 12. III. 2019  člen Diecéznej liturgickej komisie

 4. VII.  2017 –  člen kňazskej rady ex offo, dekan 
Kežmarského dekanátu  
a dekan-moderátor Podtatranských 
dekanátov, farár v Kežmarku

 25. III. 2020 –  pápežom Františkom vymenovaný 
za spišského pomocného biskupa


