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KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA

Prot.č.:  K-765/2013             V Bratislave 5. novembra 2013 
 

DEKRÉT

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila slovenský 
preklad liturgických textov pre sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, naj-
vyššieho a večného kňaza, ktorý Konferencia biskupov Slovenska násled-
ne schválila dekrétom zo dňa 8. augusta 2013, pod číslom K-551/2013 
a Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila dekrétom zo 
dňa 11. októbra 2013, pod číslom 593/13/L.

Tento slovenský preklad treba považovať za „typický“ pre slovenský ja-
zyk a úradný pre používanie v liturgii.

Slovenský preklad liturgických textov pre sviatok Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho a večného kňaza sa stáva záväzným od 1. decembra 2013.

 

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár

Konferencie biskupov Slovenska
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KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA

Prot.č.: K-764/2013             V Bratislave 5. novembra 2013  
   

DEKRÉT

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila, vzhľadom 
na pastoračnú potrebu, omšový formulár „Na poďakovanie Bohu za dar 
ľudského života“, ktorý Konferencia biskupov Slovenska následne schvá-
lila počas 75. plenárneho zasadania v dňoch 3.-4. júla 2013 v Nitre (prot.č. 
K-552/2013) a Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila 
dekrétom zo dňa 9. októbra 2013, pod číslom 425/12/L.

Schválený formulár sa v Rímskom misáli zaraďuje medzi omše za roz-
ličné potreby a je možné ho používať v dňoch, kedy je dovolené vybrať si 
formulár z omší za rozličné potreby. 

Znenie formulára treba považovať za „typické“ pre slovenský jazyk 
a úradné pre používanie v liturgii.

Omšový formulár „Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života“ mož-
no používať hneď po vydaní, záväzným sa stáva od 1. decembra 2013.

 

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda

Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár

Konferencie biskupov Slovenska
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 LITURGIA HODÍN

Štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Vzdajme slávu Kristovi, večnému kňazovi.

Žalm na invitatórium ako v Ordináriu.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE
HYMNUS

Ježišu, Veľkňaz, pracuješ vždy pre nás
a pred Otcov trón nesieš naše prosby. 
Právom ťa slávi, utieka sa k tebe
celý ľudský rod.

Duch ťa jak chlapca v lone devy stvárnil —
v náručí držíš ty, Kráľ, ťarchu sveta.
Narodil si sa ako obeť chvály,
jediná pre nás.

Otec ťa predsa pomazal sám z trónu
olejom svätej radosti a darmi,
aby si ako najvyšší náš vládca
prijal hlavnú z pôct.

Najvyšší Bože, vtedy, keď si prijal
smrteľné telo, ponúkol si klenot —
svoju krv v obeť, spravodlivú cenu
za zločin smrti.
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Na dreve kríža vyvýšený Kriste,
všetko si k sebe pritiahol a srdcia
láskou uchvátil. Tebe, Otcovi i Tešiteľovi
nech znie chválospev. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Žiadal som svojho Otca a dal mi do dedičstva národy.

Žalm 2

Prečo sa búria pohania? * 
    Prečo národy snujú plány daromné? 
Povstávajú pozemskí králi † 
    a vladári sa spolčujú * 
    proti Pánovi a proti jeho pomazanému: 
„Rozbime ich okovy * 
    a ich jarmo zhoďme zo seba!“ —
Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; * 
    Pán ich privedie na posmech. 
Raz na nich rozhorčene zavolá * 
    a svojím hnevom ich vydesí: 
„Veď ja som ustanovil svojho kráľa * 
    na svojom svätom vrchu Sione!“ —
Zvestujem Pánovo rozhodnutie: † 
    Pán mi povedal: „Ty si môj syn. * 
    Ja som ťa dnes splodil. 
Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy * 
    a do vlastníctva celú zem. 
Budeš nad nimi panovať žezlom železným * 
    a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“ —
A teraz, králi, pochopte; * 
    dajte si povedať, pozemskí vladári. 
V bázni slúžte Pánovi * 
    a s chvením sa mu klaňajte. 
Podvoľte sa zákonu: † 
    žeby sa nerozhneval  
        a vy by ste zahynuli na ceste, * 
    lebo sa rýchlo rozhorčí. 
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Šťastní sú všetci, * 
    čo sa spoliehajú na neho.

Ant. 1 Žiadal som svojho Otca a dal mi do dedičstva národy.

Ant. 2 Prinášajte svoje telá ako živú, svätú, Bohu milú obetu.

Žalm 40, 2-13

Čakal som, čakal na Pána *
    a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek *
    a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu *
    a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú, *
    chválospev nášmu Bohu. —
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní *
    a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru *
    a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; †
    a v tvojich zámeroch s nami *
    kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť 
        a vyrozprávať všetky, *
    toľko ich je, že sa nedajú spočítať. —
Obety a dary si nepraješ, *
    lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, *
    preto som povedal: „Hľa prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
    že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, *
    hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
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Ant. 2 Prinášajte svoje telá ako živú, svätú, Bohu milú obetu.

Ant. 3  Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil.

Žalm 85

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * 
    Jakuba si zbavil poroby. 
Svojmu ľudu si odpustil vinu * 
    a zakryl si všetky jeho hriechy. 
Všetok hnev si v sebe potlačil * 
    a zmiernil svoje rozhorčenie. —
Obnov nás, Bože, naša spása, * 
    a odvráť od nás svoj hnev. 
Vari sa chceš hnevať na nás naveky * 
    a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? 
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, * 
    aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo * 
    a daj nám svoju spásu. —
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; † 
    on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým * 
    a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. 
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * 
    a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. 
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * 
    spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 
Vernosť vyrastie zo zeme, * 
    spravodlivosť zhliadne z neba. —
Veď Pán dá požehnanie * 
    a svoje plody vydá naša zem. 
Pred ním bude kráčať spravodlivosť * 
    a po stopách jeho krokov spása.

Ant. 3 Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil.

V. Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy.
R. A navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.
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PRVÉ ČÍTANIE

Z Listu Hebrejom                                                                4, 14-16; 5, 1-10

Ježiš, najvyšší kňaz

Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, 
Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by 
nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom 
okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli 
milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, 
aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy 
a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha 
slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj 
za seba samého. Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, 
koho povoláva Boh tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď 
sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa 
dnes splodil,“ ako aj na inom mieste hovorí: „Ty si kňaz naveky pod-
ľa radu Melchizedechovho.“ On v dňoch svojho pozemského života so 
silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý 
ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 
A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď do-
siahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho 
poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizede-
chovho.

RESPONZÓRIUM                                                              Flp 2, 8; Iz 53, 7

R. Kristus sa uponížil, * Stal sa poslušným až na smrť.
V. Obetoval sa, pretože sám chcel. * Stal sa poslušným až na smrť.
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DRUHÉ ČÍTANIE

Z Encykliky Mediator Dei pápeža Pia XII.
(AAS 39, 1947, s. 552-553)

Kristus kňaz a obeta

Isteže, Kristus je kňazom, ale kňazom pre nás, nie pre seba, keďže pri-
náša večnému Otcovi priania a prejavy úcty celého ľudského pokolenia. 
On je tiež aj obetou, ale pre nás, keď seba samého dáva namiesto člove-
ka, oddaného hriechu. Zaiste to apoštolovo „zmýšľajte o sebe tak ako Ježiš 
Kristus“ žiada od všetkých kresťanov, aby mali, nakoľko to dovoľujú ľudské 
sily, v sebe také rozpoloženie ducha, aké rozpoloženie ducha mal Božský 
Vykupiteľ, keď seba samého prinášal ako obetu: nech sa mysľou spoločne 
odovzdávajú, nech preukazujú najvyššej Božej Velebe poklonu, úctu, chválu 
a vzdávanie vďaky. Okrem toho žiada od nich, aby akosi prevzali úlohu obe-
ty, žeby sa zapierali podľa evanjeliových príkazov, žeby sa dobrovoľne oddali 
pokániu, žeby každý svoje previnenia oplakal a odčinil. Napokon žiada, aby 
sme všetci spolu s Kristom podstúpili mystickú smrť na kríži, a to tak, aby 
sme mohli použiť Pavlov výrok: „S Kristom som ukrižovaný“ (Gal 2, 19).

RESPONZÓRIUM                                                              Porov. Gal 2, 20

R. Žijem vo viere v Božieho Syna, * Ktorý ma miluje a vydal seba samého 
za mňa.

V. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus, * Ktorý ma miluje a vydal seba 
samého za mňa.

Hymnus Teba, Bože, chválime.

Modlitba ako na ranné chvály.

RANNÉ CHVÁLY
HYMNUS

Spriadajú chvály, tebe, Vykupiteľ, 
– si z nášho rodu – nebesia, no aj zem.



11

Keď naraz, Kriste, Otcovi sa dávaš
v zmier, sám si kňazom.

Ježišu, bol si ochotný a chcel si
podstúpiť hrôzu temnej smrti z lásky,
aby sa nám tak ukázala cesta
a brána nebies.

Ty práve rušíš starobylý obrad
a robíš zadosť svedectvám prorokov,
v nesmiernej láske priťahuješ nebo –
veď máš s ním zmluvu.

Súcitný strojca neslýchanej zmluvy,
dal si sám seba za pokrm na oltári,
obetoval si záloh pokoja, ty
jediný svätý.

Kriste, na dreve kríža pozdvihnutý,
všetko si k sebe pritiahol a ranil
si srdcia láskou. Chceme Trojici spievať
pieseň chvál navždy. Amen.

Ant. 1 Otec pre Kristovu krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na 
zemi aj čo je na nebi.

 
Žalmy a chválospev sú z nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Všetko je stvorené skrze Krista a v Kristovi.
 
Ant. 3 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za 

hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom.

KRÁTKE ČÍTANIE                                                                Hebr 10, 5-10

Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal 
si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som 
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povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som 
plnil tvoju vôľu, Bože.“ Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné 
ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa 
zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší 
prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista 
Ježiša raz navždy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM                                                        Ž 40, 8-9

R. Hľa prichádzam, * Aby som plnil tvoju vôľu. Hľa prichádzam.
V. Hlboko v srdci mám tvoj zákon. * Aby som plnil tvoju vôľu. Sláva Otcu. 

Hľa prichádzam.

Ant. na Benediktus: Nech sú všetci jedno, Otče, aby svet uveril, že si 
ma ty poslal.

PROSBY

Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ty napĺňaš svojimi dobrodeniami 
všetkých, čo k tebe prichádzajú: my, tvoje deti, začíname tento deň 
a skrze Krista, s ním a v ňom ťa prosíme:
Pane, vypočuj nás.

Ježišu Kriste, Syn Boha živého, 
–– priveď nás do svetla svojej pravdy.
Kriste, Božie Slovo, ty si u Otca od vekov až na veky, 
–– vzbuď vo svojich veriacich ochotu ohlasovať evanjelium. 
Ježišu, Pomazaný Otcom v Duchu Svätom, 
–– zachovaj svoju Cirkev vo svätosti.
Kriste, Veľkňaz Nového zákona, 
–– odej kňazov svojou svätosťou na slávu Otca.
Kriste, Božia múdrosť, náš pokoj a naše zmierenie, 
–– daj, aby sme nažívali v tvojej Cirkvi vo svornosti a jednote.
Kriste, večný kňaz a sláva Otca, 
–– daj, aby naša obeta slúžila na chválu tvojej večnej slávy.
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Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho 
jednorodeného Syna za najvyššieho a večného kňaza, daj, aby tí, ktorých si 
vyvolil za vysluhovateľov a správcov tvojich tajomstiev, boli v sile Ducha 
Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby. Skrze nášho Pána Ježiša Kris-
ta, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom 
Svätým po všetky veky vekov.

MODLITBA CEZ DEŇ

Žalmy sú z bežného dňa.

PREDPOLUDNÍM

Ant. Skrze Krista máme všetci v jednom Duchu prístup k Otcovi.
 
KRÁTKE ČÍTANIE                                                                Hebr 7, 26-27

Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, 
nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý 
nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy 
a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

V. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach.
R. Aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.

NAPOLUDNIE

Ant. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov, hlavným uholným 
kameňom je sám Kristus Ježiš.
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KRÁTKE ČÍTANIE                                                                      1 Pt 2, 4-5

Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred 
Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do 
duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, 
príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

V. Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite.
R. V ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere.
 

POPOLUDNÍ

Ant. Každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus, 
na budovanie jeho tela, ktorým je Cirkev.
 
KRÁTKE ČÍTANIE                                                                    1 Pt 2, 9-10

Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na 
vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal 
do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz 
ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo 
dosiahli.

V. Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj.
R. Preň ste aj povolaní v jednom tele.
 
Modlitba ako na ranné chvály.

VEŠPERY

HYMNUS

Ty, Kriste, večný Veľkňaz náš,
kňazom si novej zmluvy,
len tebe poctu vzdávame,
len tebe patrí vďačnej lásky spev.
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Prichádzaš v sláve Otcovej
a nad zlobou sa zmilúvaš,
do lona Panny prichádzaš,
taký chudobný a v poslušnosti.

Ty ničíš, čo je dávnominulé,
so svetlom slávy ladíš svet,
Otec aj Duch ťa dobre pomazal,
medzi kňazmi vždy prvý si.

Ty sám si čistá obeta,
veď z lásky pre nás leješ krv,
darúvaš v láske, nech sú synovia
zmierení s Otcom v radosti.

Si našej spásy obetou,
keď na oltároch dávaš sa;
i prísediaci trónu Otcovmu,
vymáhaš pre nás milosť, jediný.

Sláva ti, Kriste, Veľkňaz najvyšší,
nech sláva je aj Otcovi,
ty ktorý žiješ, darúvaš,
naveky vekov vládneš s ním. Amen.

Ant. 1 Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky.

Žalm 110, 1-5.7

Pán povedal môjmu Pánovi: * 
    „Seď po mojej pravici, 
kým nepoložím tvojich nepriateľov * 
    za podnožku tvojim nohám.“ —
Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: * 
    panuj uprostred svojich nepriateľov. 
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda † 
    v posvätnej nádhere. * 
    Splodil som ťa ako rosu 
        pred východom zornice. —
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Pán prisahal a nebude ľutovať: * 
    „Ty si kňaz naveky 
        podľa radu Melchizedechovho.“ 
Pán je po tvojej pravici, * 
    v deň svojho hnevu kráľov porazí. —
Cestou sa napije z potoka * 
    a potom hlavu zdvihne.

Ant. 1 Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky.

Ant. 2 Boh, bohatý na milosrdenstvo, oživil nás s Kristom.

Žalm 111

Z celého srdca chcem oslavovať Pána * 
    v zbore spravodlivých i v zhromaždení. —
Veľké sú diela Pánove; * 
    nech ich skúmajú všetci, 
        čo majú v nich záľubu. 

Nádherné a vznešené sú jeho diela, * 
    jeho spravodlivosť platí naveky. 
Ustanovil pamiatku 
        na svoje obdivuhodné skutky; * 
    Pán je milosrdný a milostivý. 
Pokrm dal tým, čo sa ho boja; * 
    svoju zmluvu má stále na mysli. —
Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu † 
    a dal im dedičstvo pohanov; * 
    pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. 
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, † 
    upevnené naveky, * 
    založené na pravde a spravodlivosti. 
Vykúpenie poslal svojmu ľudu, * 
    zmluvu uzavrel naveky. —
Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; * 
    bohabojnosť je počiatok múdrosti 
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a múdro robia všetci, čo ju pestujú; * 
    jeho chvála ostáva naveky.

Ant. 2 Boh, bohatý na milosrdenstvo, oživil nás s Kristom.

Ant. 3 Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého 
stvorenia.
 

Chválospev                      Porov. Kol 1, 12-20

S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, * 
    ktorý vás urobil súcimi mať účasť 
        na podiele svätých vo svetle. 
On nás vytrhol z moci tmy * 
    a preniesol do kráľovstva 
        svojho milovaného Syna, 
v ktorom máme vykúpenie, * 
    odpustenie hriechov. —
On je obraz neviditeľného Boha, * 
    prvorodený zo všetkého stvorenia, 
lebo v ňom bolo stvorené všetko † 
    na nebi a na zemi, * 
    viditeľné i neviditeľné, 
tróny aj panstvá, * 
    kniežatstvá aj mocnosti. —
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. † 
    On je pred všetkým * 
    a všetko v ňom spočíva. —
On je hlavou tela, Cirkvi. † 
    On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, * 
    aby on mal vo všetkom prvenstvo. —
Lebo Boh chcel, 
        aby v ňom prebývala všetka plnosť * 
    a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, 
keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj * 
    všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.
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Ant. 3 Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého 
stvorenia.

KRÁTKE ČÍTANIE                                                              Hebr 10, 19-23

Keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu 
krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje 
telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným 
srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom 
obmytým čistou vodou. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, 
lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM                                                  Rim 5, 1b-2b

R. Žijeme v pokoji s Bohom * Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Žijeme v pokoji.
V.  A chválime sa nádejou na slávu Božích detí. * Skrze nášho. Sláva Otcu. 

Žijeme v pokoji.

Ant. na Magnificat: Otče, za nich prosím, lebo sú tvoji, a pre nich sa ja 
sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. 

PROSBY

Prednesme skrze Krista svoje prosby Bohu Otcovi, ktorý všetko riadi svojou 
prozreteľnosťou a požehnáva všetkých, čo v neho dúfajú:
S dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

Kriste, ty si Slovo Otca, 
–– vnukni našim perám, o čo máme v modlitbe prosiť.
Kriste kňaz, ty si chlieb života, 
–– daj, aby kňazi prežívali svoje kňazstvo ako dar a naplnili svoju obetu 
v tebe.
Kriste, ty sa za nás vždy prihováraš u Otca, 
–– daj, aby sme boli verní v modlitbe, a aby nechýbali robotníci na tvojej žatve.
Kriste, ty si bol poslaný Otcom, 
–– daj, aby všetci v tebe našli život a cestu do večného kráľovstva. 
Kriste, Syn živého Boha, ty si svojou smrťou premohol smrť, 
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–– daj, aby posledná obeta našich zosnulých im vo večnosti dala trvalú 
radosť. 

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil 
svojho jednorodeného Syna za najvyššieho a večného kňaza, daj, aby tí, 
ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov tvojich tajomstiev, boli 
v sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby. 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.
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RÍMSKY MISÁL

LEKCIONÁR

Štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

sviatok

Rok A
PRVÉ ČÍTANIE

Obeta nášho Patriarchu Abraháma

Čítanie z Knihy Genezis                                                                 22, 9-18
 

Abrahám a Izák došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh. Abrahám 
postavil oltár, poukladal naň drevo, zviazal svojho syna Izáka a položil ho 
na oltár, na drevo. Potom Abrahám vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať 
svojho syna.

Ale v tom naň zavolal anjel Pána z neba: „Abrahám, Abrahám!“ On 
odpovedal: „Tu som.“ Anjel mu povedal: „Nevzťahuj svoju ruku na 
chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel 
svojho jediného syna.“ 

Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví. 
Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna. A toto miesto nazval: „Pána 
sa stará“ a tak sa až po dnes hovorí: „Na vrchu Pán sa stará.“ 

Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma: „Na seba samého 
prisahám – taký je výrok Pána –: Pretože si toto urobil a neodoprel si 
mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo 
ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo 
sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, 
v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM                           Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17   

R. (8a. 9a)  Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Obety a dary si nepraješ, 
lež uši si mi otvoril. 
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, 
preto som povedal: „Hľa prichádzam. — R.

Vo zvitku knihy je napísané o mne, 
že mám plniť tvoju vôľu. 
A to chcem, Bože môj, 
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ — R.

Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení; 
svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš. 
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, 
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse. — R.

No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, 
čo ťa hľadajú. 
A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: 
„Nech je zvelebený Pán!“ — R.

alebo

Vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože

Čítanie z Listu Hebrejom                                                               10, 4-10

Bratia, je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. 
Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale 

dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy 
som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, 
aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ 

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné ani obety za hriech 
si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom 
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povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby 
ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz 
navždy.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJA                                                                                       Flp 2, 8-9

R. Aleluja.
Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, 
až na smrť na kríži. 
Preto ho Boh nad všetko povýšil 
a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Moja duša je smutná až na smrť

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                           26, 36-42

Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, 
a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím 
sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho 
smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. 
Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 

Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, 
nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ 

Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste 
nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 

Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže 
minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Počuli sme Božie slovo.
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Rok B

PRVÉ ČÍTANIE

Uzavriem novú zmluvu a na ich hriech si už nespomeniem.

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                            31, 31-34

„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela 
a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich 
otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, 
a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán.

Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, 
hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja 
budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Nik nebude poúčať svojho 
blížneho ani brat brata slovami: ,Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať 
všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich 
hriech si už nespomeniem.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM                                                  Ž 110, 1b-e.2.3

R. (4b) Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Pán povedal môjmu Pánovi: 
„Seď po mojej pravici, 
kým nepoložím tvojich nepriateľov 
za podnožku tvojim nohám.“ — R.

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: 
panuj uprostred svojich nepriateľov. — R.

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda 
v posvätnej nádhere. 
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. — R.
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alebo

Navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú

Čítanie z Listu Hebrejom                                                             10, 11-18

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a vera ráz prináša tie isté obety, 
ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu 
za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým 
mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo 
jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. 

Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: „Toto je zmluva, 
ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím 
do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich hriechy a neprávosti si 
už viac nespomeniem.“ 

A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJA                                                                                    Hebr 5, 8-9

R. Aleluja.
Hoci bol Synom, 
z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; 
a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, 
ktorí ho poslúchajú.

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Toto je moje telo. Toto je moja krv.

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka                            14, 22-25

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného 
baránka, pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, 
hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával 
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vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám: Už 
nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom 
kráľovstve.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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Rok C
PRVÉ ČÍTANIE

Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov

Čítanie z knihy proroka Izaiáša                                                     6, 1-4.8

V tom roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na 
vysokom a vznešenom tróne; len jeho rúcha napĺňal svätyňu.

Vedľa neho stáli serafíni; aj jeden mal šesť krídel aj druhý mal šesť 
krídel: dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 
A jeden druhému volal:

„Svätý, svätý, svátý je Pán zástupov,
celá zem je plná jeho slávy.“
Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.
Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslať, kto nám 

pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, mňa pošli.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM                                                     Ž 23, 2-3.5.6

R. (1)  Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Pasie ma na zelených pašienkach. 
Vodí ma k tichým vodám, 
dušu mi osviežuje. — R.

Prestieraš mi stôl 
pred očami mojich protivníkov. 
Leješ mi olej na hlavu 
a kalich mi napĺňaš až po okraj. — R.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
 po všetky dni môjho života. 
A budem bývať v dome Pánovom 
mnoho a mnoho dní. — R.
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alebo

Ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného

Čítanie z Listu Hebrejom                                                               2, 10-18

Bratia, patrilo sa, aby Boh, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je 
všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich 
spásy utrpením. Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci 
pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí: 

„Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia bu-
dem ťa velebiť.“ Ďalej: „Ja budem v neho dúfať.“ A zasa: „Hľa, ja i deti, 
ktoré mi dal Boh.“ 

A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluú-
časť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, 
a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď 
sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo 
všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným 
veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel 
skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJA                                                                              Ez 36, 25a. 26a

R. Aleluja.
Vylejem na vás čistú vodu, 
dám vám nové srdce 
a vložím do vás nového ducha.

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána                      17, 1-2.9.14-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv 
svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým 
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telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. Za nich 
prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 

Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako 
ani ja nie som zo sveta. 

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. 
Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje 
slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta 
a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. 

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo 
mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni 
boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal 
mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo 
mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal 
a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. 

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde 
som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred 
stvorením sveta. 

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, 
že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, 
ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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RÍMSKY MISÁL

OMŠE NA RÔZNE OBDOBIA LITURGICKÉHO ROKU

Štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

sviatok

ÚVODNÝ SPEV                                                     Porov. Hebr 7, 24; 9, 15

Kristus, prostredník novej zmluvy, 
ktorý zostáva naveky, 
má večné kňazstvo.

Hymnus Sláva Bohu na výsostiach.

MODLITBA DŇA
Bože, ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia 
ustanovil svojho jednorodeného Syna za najvyššieho a večného kňaza, *
daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov tvojich 
tajomstiev, —
boli v sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby.
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.

NAD OBETNÝMI DARMI
Náš prostredník Ježiš Kristus *
nech urobí tieto dary príjemnými tebe, Pane, — 
a nech nás zároveň so sebou prinesie ako tebe milú obetu. 
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

PREFÁCIA: O KŇAZSTVE KRISTA A CIRKVI 
(Rímsky misál, s. 157-161)

V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
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V. Hore srdcia.
R. Máme ich u Pána.
V. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
R. 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.
Lebo ty si svojho jednorodeného Syna posvätil Duchom Svätým, 
ustanovil si ho za Veľkňaza novej a večnej zmluvy 
a rozhodol si, že jeho jediné kňazstvo 
bude neprestajne trvať v tvojej Cirkvi.
Veď Kristus nielen povýšil tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo, 
ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov 
a vkladaním rúk im dáva účasť 
na svojej kňazskej službe.
V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia, 
a rodine tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu.
S opravdivou láskou slúžia tvojmu ľudu, 
živia ho tvojím slovom a posväcujú sviatosťami.
Zasvätiac svoj život tebe a spáse svojich bratov, 
majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi 
a tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku.
Preto sa pripájame k zástupu anjelov a svätých 
a radostne spievame na tvoju chválu:

Svätý, svätý, svätý...

SPEV NA PRIJÍMANIE                                                              Mt 28, 20b
Hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta.

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Pane, *
nech nás oživuje božská obeta, ktorú sme priniesli a prijali, —
aby sme boli večnou láskou spojení s tebou 
a prinášali ovocie trvajúce naveky.
Skrze Krista, nášho Pána.



Omše za rOzličné pOtreby

NA POĎAKOVANIE BOHU
 

ZA DAR ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
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RÍMSKY MISÁL

Omše za rozličné potreby 

Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života

ÚVODNÝ SPEV
Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive.  (porov. Ž 143, 11)

MODLITBA DŇA
Bože, náš Stvoriteľ, vzdávame ti vďaky za to,
že si nás utvoril v lone matky,
lebo ty jediný máš moc dávať dych života;  *
dopraj, prosíme, — 
aby sme verne spravovali celé stvorenie
a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života.
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.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane všetkých žijúcich, *
prijmi naše dary a spoj nás s dokonalou obetou tvojho Syna, —
lebo v ňom si obnovil celé stvorenie.
On žije a kraľuje na veky vekov.

SPEV NA PRIJÍMANIE
Pane, u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo.
(porov. Ž 36, 10)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, *
tajomstvami spásy, ktoré sme slávili,
rozmnož v nás svoju lásku  —
a daj, aby všetci ľudia mali v úcte dar ľudského života.
Skrze Krista, nášho Pána.
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RÍMSKY MISÁL

LEKCIONÁR

PRVÉ ČÍTANIE

Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré

Čítanie z Knihy Genezis                                                                 1, 1.26-31a 

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom Boh povedal: „Urobme 
človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými 
rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; 
i nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.“ 

A stvoril Boh človeka na svoj obraz; 
na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril. 
Boh ich požehnal a povedal im: „Vzrastajte a množte sa. 
Naplňte zem a podmaňte si ju. 
Panujte nad morskými rybami, 
nad nebeským vtáctvom 
a nad všetkou zverou, 
čo sa hýbe na zemi.“  

Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na 
zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli 
za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu 
i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všet-
ky zelené rastliny.“ A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo 
to veľmi dobré. 

Počuli sme Božie slovo.

alebo
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Obozretne urobme niečo s Izraelom, aby sa nerozmnožoval

Čítanie z Knihy Exodus                                                                     1, 8-22

V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal.  Ten povedal 
svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poď-
te, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa 
proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateľom a po našej 
porážke by odišiel z krajiny.“

A ustanovil nad nimi pracovných dozorcov, aby ich týrali ťažkými 
robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. No 
čím viac ich utláčali, tým väčšmi sa množili a vzrastali. Egypťania sa 
priam desili Izraelitov, preto ich zotročili a ich život urobili neznesiteľ-
ným: ťažkou robotou s hlinou a tehlami a všetkými druhmi služobných 
prác na poli, do ktorých ich násilne nútili.

A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam – jedna z nich sa vo-
lala Sefra, druhá Fua –: „Keď budete pomáhať Hebrejkám pri pôrode 
a nadíde čas pôrodu: ak to bude chlapec, zabite ho, ak dievča, nechajte 
ho nažive.“ Ale babice sa báli Boha a nerobili, čo im egyptský kráľ roz-
kázal; nechávali chlapcov nažive.

Kráľ si ich zavolal a povedal im: „Čo to robíte, že nechávate chlap-
cov nažive?“ Ony odpovedali: „Hebrejky nie sú ako egyptské ženy. Sú 
mocné a porodia skôr, ako k nim prídeme.“ Preto Boh babiciam pre-
ukazoval dobrodenia a ľud sa rozrastal a veľmi zosilnel. A pretože sa 
babice báli Boha, požehnal ich domy.

A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: „Každého novonarode-
ného chlapca hoďte do rieky, dievča ponechajte.“

Počuli sme Božie slovo.

alebo vo Veľkonočnom období

Pôvodcu života ste zabili; no Boh ho vzkriesil z mŕtvych

Čítanie zo Skutkov apoštolov                 3, 11-26

Keďže sa uzdravený chromý pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim 
do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud. Keď 
to Peter videl, prehovoril k ľudu: 
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„Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby 
sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh 
Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho 
Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on 
rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého 
a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale 
Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami. 

A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohto človeka, ktorého 
vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie 
pred očami vás všetkých.

A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši 
poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých 
prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy 
osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, 
ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna 
hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 

Veď Mojžiš povedal: ,Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich 
bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. 
A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.ʻ 
A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom, postupne hovorili, oznamovali 
tieto dni.

Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, 
keď povedal Abrahámovi: ,A v tvojom potomstve budú požehnané 
všetky rodiny zeme.ʻ Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka 
a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich 
neprávostí.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

R. (2ab):  Pane, náš Vládca,                                                Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
 aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 
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Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš, 
a syn človeka, že sa ho ujímaš? — R.

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 
slávou a cťou si ho ovenčil
a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. 
Všetko si mu položil pod nohy: — R.

ovce a všetok domáci statok 
aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori 
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. — R.

alebo

R. (porov. 14a):  Chválim ťa, Pane,                                Ž 139, 1-3.13-14.15
 že som vznikol tak zázračne.

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím. 
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. 
A všetky moje cesty sú ti známe. — R.

Veď ty si stvoril moje útroby, 
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; 
všetky tvoje diela sú hodny obdivu 
a ja to veľmi dobre viem. — R.

Moje údy neboli utajené pred tebou, 
keď som vznikal v skrytosti, 
utkávaný v hlbinách zeme. — R.
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DRUHÉ ČÍTANIE

Kto miluje blížneho, vyplnil zákon

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                         13, 8-10

Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom 
milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. 

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktoré-
koľvek  iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho 
blížneho ako seba samého! 

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

Počuli sme Božie slovo.

alebo

Ovocie Ducha
Čítanie z Listu                                                                                  5, 16-25
svätého apoštola Pavla Galaťanom

Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si 
žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, 
aby ste nerobili to, čo chcete.

Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: 
je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, 
sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hý-
renie a im podobné. 

O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia 
takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, 
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, 
zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťa-
mi. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

Počuli sme Božie slovo.
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alebo vo Veľkonočnom období

Prešli sme zo smrti do života, lebo milujeme bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána  3, 11-12.15-18
Milovaní, toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden 

druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. 
A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé.

Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah 
nemá v sebe večný život.

Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život. 
Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský 
majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom 
môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, 
ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ                                                 1 Krn 29, 10b.11b

R. Aleluja. —  Zvelebený si, Pane, Bože nášho otca Izraela; 
tvoje je všetko na nebi i na zemi. — R. Aleluja.

alebo
                                                                                                          Jn 13, 34 
R. Aleluja. —  Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán: 

aby ste sa navzájom milovali, 
ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Herodes dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme
 

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                              2, 13-18

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň 
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tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam 
zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami 
proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval 
a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch 
rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo 
povedal prorok Jeremiáš:

„V Ráme bolo počuť hlas,
nárek a veľké kvílenie:
Ráchel oplakáva svoje deti
a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Počuli sme slovo Pánovo.

alebo

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých
 

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                 18, 1-5.10.12-14

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa 
teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, po-
stavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite 
a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda 
poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto 
prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. 
Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho 
Otca, ktorý je na nebesiach.

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, 
nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo 
zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať 
z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdi-
li. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len 
jediný z týchto maličkých.“

Počuli sme slovo Pánovo.


