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ÚVODNÉ OBRADY 

Zbor sv. Cecílie – Bárka (Pán zastavil sa na 

brehu) 

JKS 244 – K stolu Božej láskavosti 

1.K stolu Božej láskavosti s pokorou 

prichádzame, 

pred Ježišom v skrúšenosti na kolená padáme, 

[:keď večere Pána slávnej, lásky jeho k svetu 

dávnej, dnes pamiatku v úcte zjavnej slávne 

vykonávame.:] 

 

2.Tebe slávu bez skončenia, Kriste 

prespevujeme, pre večeru tú spasenia teba 

zvelebujeme. 

[:Ty nesmiernej velebnosti, prijmi naše 

povďačnosti, ktoré tvojej láskavosti  

teraz prisluhujeme:] 

 

 

PREŽEHNANIE A POZDRAV 

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 



V: Amen. 

K: Pokoj s vami. 

V: I s duchom tvojim. 

KYRIE 

S: [:Pane zmiluj sa.:] 

V: [Pane zmiluj sa.:] 

S: [:Kriste zmiluj sa,:] [:Pane zmiluj sa.:] 

V: [:Kriste zmiluj sa,:] [:Pane zmiluj sa.:] 

GLÓRIA 

Sláva Bohu na výsostiach 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 

K: Modlime sa... po všetky veky vekov. 

V: Amen. 

ČÍTANIE 

Čítanie z Prvej knihy Kráľov 1 Kr 19, 16b. 19-21 

Elizeus vstal a šiel za Eliášom 

Pán povedal Eliášovi: „Elizea, Safatovho syna 
z Abelmehuly, pomažeš za proroka namiesto 
seba.“ 

Keď Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho 
syna, orať na dvanástich záprahoch volov; sám 
bol pri dvanástom. Eliáš prišiel k nemu a hodil 
naň svoj plášť. On hneď zanechal voly, bežal za 
Eliášom a povedal: „Dovoľ mi, prosím, pobozkať 
svojho otca a matku, potom pôjdem za tebou.“ 

On mu odvetil: „Choď a vráť sa; lebo vieš, čo 
som ti urobil.“ 

Elizeus odišiel od neho, vzal záprah volov, zabil 
ich, na postroji uvaril mäso a dal ľuďom jesť. 
Potom vstal, šiel za Eliášom a posluhoval mu. 

 
Počuli sme Božie slovo.                   V: Bohu vďaka. 

http://dkc.kbs.sk/?in=1Kr19,16


ŽALM 

Kniha žalmov – Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11 

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro. 

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. * 
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“ 
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, 
* 
v tvojich rukách je môj osud. R. 
Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; * 
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. 
Pána mám vždy pred očami; * 
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. R. 
Preto sa raduje moje srdce † 
a moja duša plesá * 
aj moje telo odpočíva v nádeji. 
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí * 
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. R. 
Ukážeš mi cestu života. † 
U teba je plnosť radosti, * 
po tvojej pravici večná slasť. R. 

 

 

 



DRUHÉ ČÍTANIE 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla 

Galaťanom    Gal 5, 1. 13-18 

Ste povolaní pre slobodu 

Bratia, slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda 
pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma 
otroctva. 

Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len 
nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale 
navzájom si slúžte v láske! Veď celý zákon sa 
spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého!“ Ale ak sa 
medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, 
aby ste sa navzájom neponičili. 

Hovorím však: 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. 

 

Počuli sme Božie slovo.                   V: Bohu vďaka. 

 

http://dkc.kbs.sk/?in=Gal5,1


ALELUJOVÝ VERŠ 

S: Aleluja, aleluja, aleluja. 

V: Aleluja, aleluja, aleluja. 

S: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva; ty máš slová 

večného života 

V: Aleluja, aleluja, aleluja. 

 

EVANJELIUM 

K: Pán s vami. 

V: I s duchom tvojím. 

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. 

V: Sláva tebe, Pane. 

Evanjelium podľa Lukáša – Lk 9, 51-62 

K: Počuli sme slovo Pánovo. 

V: Chvála tebe, Kriste. 

 

HOMÍLIA... 

 

 

 



MODLITBA VERIACICH 

Z: Hospodi pomiluj. 

V: Hospodi pomiluj. 

SPEV NA PRÍPRAVU OBETNÝCH DAROV 

Zbor sv. Cecílie – Ubi caritas (Bob Hurd) 

JKS 244 – K stolu Božej láskavosti, 4.sloha 

4.Oltár je, hľa, tvoj stôl svätý,  

kde ti obetuje kňaz chleba vína dve podstaty, 

jak si nám to kázal raz: 

[:obeť veľkej velebnosti ruší dávne pamätnosti, 

pred tvár tvojej láskavosti slávnostne 

pristupuje:] 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI 

K: ... Skrze Krista, nášho Pána. 

     ... veky vekov. 

V: Amen. 

DIALÓG PRED PREFÁCIOU 

K: Pán s vami.  

V: I s duchom tvojím. 

K: Hore srdcia. 



V: Máme ich u Pána. 

K: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. 

V: Je to dôstojné a správne. 

SANKTUS 

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! 

ZÁVEREČNÁ DOXOLÓGIA 

EUCHARISTICKEJ MODLITBY 

K: Skrze Krista... po všetky veky vekov. 

V: Amen, amen, amen! 

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. 



EMBOLIZMUS K MODLITBE PÁNA 

K: Prosíme ťa... a príchod nášho Spasiteľa Ježiša 

Krista. 

V: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. 

 

BARÁNOK BOŽÍ 

[:Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa 

nad nami.:] Baránok Boží, ty snímaš hriechy 

sveta: daruj nám pokoj. 

 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

Zbor sv. Cecílie – O esca viatorum (Johann 

Michael Haydn)  

JKS 278 – Ó, láska, nádej, spása 

1. 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.:] 



2. 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.:] 

3. 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.:] 

 

SRDCE MOJE LÁSKOU ŽIARI 

1. Srdce moje láskou žiari, keď Ježiša prijať mám. 

Otvorili sa nebesia, on zostúpil ku nám sám. 

[: Prídi, prídi, čakám Teba ako pokrm nebeský, 

Ježišu, len Tebe chcem žiť čistý život anjelský.:] 

 

2. S vierou, láskou a nádejou k oltáru 

pristupujem. Srdce moje jedine len Tebe Ježiš 

darujem. 

[: Prídi, prídi, čakám Teba ako pokrm nebeský, 

Ježišu, len Tebe chcem žiť čistý život anjelský.:] 

 



3. Posilni ma, drahý Ježiš, svojim presvätým 

Telom. A prebývaj, Spasiteľu, prebývaj v srdci 

mojom. 

[: Prídi, prídi, čakám Teba ako pokrm nebeský, 

Ježišu, len Tebe chcem žiť čistý život anjelský.:] 

 

4. Ty si všetka radosť moja, neodchádzaj môj 

Pane. Keby si ma ty opustil, kto mi potom 

ostane? 

[: Prídi, prídi, čakám Teba ako pokrm nebeský, 

Ježišu, len Tebe chcem žiť čistý život anjelský.:] 

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ 

K: Skrze Krista, nášho Pána. 

      ... veky vekov. 

V: Amen. 

ZÁVEREČNÉ OBRADY 

K: Pán s vami. 

V: I s duchom tvojím. 

K: Nech je zvelebené meno Pánovo. 

V: Od tohto času až na veky. 



K: Naša pomoc v mene Pánovom. 

V: Ktorý stvoril nebo i zem. 

K: Nech vás žehná... i Duch Svätý. 

V: Amen. 

K: Iďte v mene Božom. 

V: Bohu vďaka. 

 

SPEV PO POŽEHNANÍ 

JKS 523 – V sedmobrežnom kruhu Ríma 

1. V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra 

chrám vypína, z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň 

nábožná, horlivá. [:Živ, Bože, Otca Svätého, 

námestníka, Kristovho:] 

Zbor sv. Cecílie – Nech ten chrám zaplaví 

JKS 332 – Celá krásna si, Mária  

1. Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej 

niet; dcéra Otca, Matka syna, nedaj by nás 

premohol svet. [:Slávna Matka Spasiteľa, chráň 

každého ctiteľa. Celá krásna si, Mária, v tebe 

škvrny nijakej niet.:]  



2. Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu 

viny, pros u Syna za nás v smútku, keď v nás znie 

hlas zlého skutku. [:A keď život náš sa skloní, veď 

nás ta, kde Syn tróni. Celá krásna si bez škvrny 

dedičného hriechu, viny.:] 

 

СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ! 

Texty modlitieb sú z liturgického spevníka 1 a 2. 

Texty piesní z JKS. 

Texty čítaní sú dostupné na stránke: lc.kbs.sk 

Brožúrku pripravil a texty prepísal: Benjamín 

Grejták, DiS. art 

Vytlačil ... 

Upraviť graficky, na úvodnú stranu nejakú farbu 

pod názov a obrázky, celkovo opraviť nedostatky 

a vylepšiť to vizuálne ako aj minulý rok. 

Ďakujeme krásne.  

 


