
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 

 

 

 L.: Víruju vo jedínaho Bóha Otcá, 

vsederžíteľa,/ tvorcá nébu i zemlí, 

vídimym že vsím i nevídimym./ I 

vo jedínaho Hóspoda Iisúsa 

Christá, Sýna bóžija,/ 

jedinoródnaho, íže ot Otcá 

roždénnaho préžde vsích vík./ 

Svíta ot svíta, Bóha ístinna ot Bóha 

ístinna,/ roždénna, nesotvorénna, 

jedinosúščna Otcú, ímže vsjá 

býša./ Nás rádi čelovík i nášeho 

rádi spasénija, sšédšaho so 

nebés,/ i voplotívšahosja ot Dúcha 

svjáta i Maríji ďívy, i 

vočelovíčšasja. /Raspjátaho že za 

ný pri Pontíjsťim Piláťi,/ i stradávša 

i pohrebénna. I voskrésšaho v 

tretíj déň, po pisánijem./ I 

vozšédšaho na nebesá, i siďášča 

odesnúju Otcá./ I páki hrjadúščaho 

so slávoju, sudíti živým i mértvym, 

jehóže cárstviju ne búdet koncá./ I 

v Dúcha svjatáho, Hóspoda, 

životvorjáščaho,/íže ot Otcá [ i 

Sýna] ischoďáščaho, /íže so Otcém 

i Sýnom spoklaňájema i soslávima, 

hlahólavšaho proróki. /Vo jedínu 

svjatúju, sobórnuju i apóstoľskuju 

Cérkov./ Ispovíduju jedíno 

kreščénije vo ostavlénije hrichóv./ 

Čáju voskresénija mértvych: I žízni 

búduščaho víka. Amíň./ 

 

 



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. 

 

Kristus slávne vstal z mŕtvych. 

Smrťou smrť premohol a zosnulým 

v hroboch život daroval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.: Ótče náš, íže jesí na nebesích, 

dá svjatítsja ímja tvojé, dá príidet 

cártvije tvojé, dá búdet vóľa tvojá, 

jáko na nebesí, i na zemlí. Chľib 

náš nasúščnyj dážď nám dnés, i 

ostávi nám dólhi nášja, jákože i my 

ostavľajem dolžnikóm nášim. I ne 

vvedí nás vo iskušenije, no izbávi 

nás ot lukávaho 

 

Christos voskrese iz mertvych, 

smertiju smerť poprav, i suščym vo 

hrobich, život darovav 


