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A MODLITBY

12. -15. júl 2018

«Poď za mnou!»   (Jn 21, 19)



ŠTVRTOK 12. júl 2018 
 
 

LITURGIA SVÄTEJ OMŠE 
VOTÍVNA SVÄTÁ OMŠA K DUCHU SVÄTÉMU III 

 
 

MODLITBA DŇA 
Bože Otče, ty posväcuješ svoju Cirkev vo všetkých krajoch a národoch ; 
naplň celý svet darrni Ducha Svätého a V srdciach svojich veriacich obnovuj 
aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a 
krafuje V jednote s Duchom Svatým p všetky veky vekov. Amen.  
 

 
LITURGIA SLOVA 

 
PRVÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z knihy proroka Ozeáša (Oz 11,1.3-4.8c-9) 
Toto hovorí Pán: „Keď bol Izrael ešte dieťaťom, obľúbil som si ho a z Egypta 
som povolal svojho syna. Ja som Efraima učil chodiť; bral som ich na svoje 
ramená, ale oni nepochopili, že mám o nich starosť. Povrazmi láskavosti som 
ich priťahoval, lanami lásky; bol som im ako ten, čo dvíha dieťa k svojmu lícu, 
skláňal som sa k nemu a kŕmil som ho. Srdce sa vo mne obracia, rozhorieva 
sa vo mne súcit. Nebudem konať v zápale svojho hnevu, nezničím zase 
Efraim, veď som ja Boh, a nie človek, som Svätý uprostred teba, preto 
neprídem s hrozbami.“ 
                                                                                Počuli sme Božie slovo. 
                                                                                                   Bohu vďaka. 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (80) 
 
R: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 
 
Pastier Izraela, počúvaj! Ty,  
čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa! 
Vzbuď svoju moc  
a príď nás zachrániť. R. 
 
Bože zástupov, vráť sa,  
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. 
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,  
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. R. 
 
 
Aleluja, aleluja. (Mk 1,15) 
Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu. 
Aleluja. 
 
 



 
 
EVANJELIUM 
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 10, 7-15) 
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské 
kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 
Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu 
si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj 
pokrm. 
Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam 
hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, 
pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale 
ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 
A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj 
mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine 
Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.“ 
  

Počuli sme slovo Pánovo. 
Chvála tebe Kriste. 

 
NAD OBETNÝMI DARMI 
Nebeský Otče, priniesli sme obetné dary na tvoj oltár  
a vrúcne ťa prosíme, posväť ich ohňom Ducha Svätého, 
ktorý zostúpil na apoštolov a rozplamenil ich srdcia. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Dobrotivý Bože, vznešená sviatosť, ktorú sme prijali, 
nech v nás ustavične udržiava oheň Ducha Svätého, — 
ktorého si zoslal na apoštolov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 
 

 
PIATOK 13. júl 2017 
 

 
LITURGIA 

SVÄTEJ OMŠE 
O NAJSVÄTEJŠOM SRDCI JEŽIŠOVOM 

 
 
MODLITBA DŇA 
Bože, láskavý Otče, pomož nám osvojiť si čnosti 
presvätého Srdca tvojho Syna a zapál v nás oheň jeho lásky,- 
Aby sme sa stali podobnými jemu a dosiahli ùčasť na večnej sláve 
vykùpených. 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. 
Amen. 



 
LITURGIA SLOVA 

 
PRVÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z knihy proroka Ozeáš (Oz 14,2-10) 
Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo 
svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: 
‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí. 
Asýrsko nás nezachráni; už nevysadneme na koňa a už nebudeme hovoriť 
o dielach svojich rúk: Naši bohovia, lebo sirota u teba nájde milosrdenstvo.‘ 
‚Vyliečim ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od 
nich odvrátil. Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene 
zapustí ako Libanon. Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva 
a voňať bude ako Libanon. Vrátia sa a v mojej tôni sa usadia, pestovať budú 
pšenicu a rozkvitnú ako vinica, ktorá má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo 
chce ešte s modlami? Ja ho vyslyším a zhliadnem na neho. Ja som ako jedľa 
stále zelená. Odo mňa pochádza tvoje ovocie.‘Kto je múdry, nech to pochopí, 
kto je rozumný, nech to rozpozná! Lebo priame sú cesty Pánove a spravodliví 
po nich kráčajú; no vzbúrenci na nich zahynú.“ 
 
                                                                                    Počuli sme Božie slovo. 

Bohu vďaka. 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (51) 
 
R: Moje ùsta, Pane, budù ohlasovať tvoju slávu. 
 
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo  
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 
Úplne zmy zo mňa moju vinu  
a očisť ma od hriechu. R. 
 
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom  
a v samote mi múdrosť zjavuješ. 
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;  
umy ma a budem belší ako sneh. R. 
 
Bože, stvor vo mne srdce čisté  
a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 
Neodvrhuj ma spred svojej tváre  
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R. 
 
Navráť mi radosť z tvojej spásy  
a posilni ma duchom veľkej ochoty. 
Pane, otvor moje pery  
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. R. 
 
 
 
 



 
Aleluja, aleluja (Jn 16,13) 
Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, 
čo som vám povedal. 
Aleluja. 
 
 
EVANJELIUM 
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 10, 16-23) 
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. 
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich 
synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali 
svedectvo im aj pohanom. 
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu 
vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch 
vášho Otca bude hovoriť vo vás. 
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia 
ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený. 
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. 
Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde 
Syn človeka.“ 

Počuli sme slovo Pánovo. 
Chvála tebe Kriste. 

 
 
 
NAD OBETNÝMI DARMI 
Milosrdný Otče, Ty si nás tak nesmierne miloval, Že si nám poslal svojho 
jednorodeného Syna; dopraj, prosíme, aby sme ti zjednotení s ním prinášali 
dôstojnù obetu. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Milostivý Otče, vo svojej nevýslovnej dobrote dal si nám ùčasť na sviatosti 
tvojej lásky; dopraj, prosíme, aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi 
a v nebi mali podiel na jeho sláve. Skrze Krista nášho Pána. 
  



SOBOTA 14. júl 2018 
 

LITURGIA 
SVÄTEJ OMŠE 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA VO VEČERADLE 
 
MODLITBA DŇA 
Dobrotivý Bože, keď sa preblahoslavená Panna modlila spolu s apoštolmi, ty 
si ju zahrnul darmi Ducha Svätého, na jej orodovanie nám udeľ, aby sme aj 
my, naplnení tým istým Duchom, zotrvávali jednomyseľne na modlitbách a 
niesli bratom a sestrám radostné posolstvo 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. Amen. 
 

LITURGIA SLOVA 
 
PRVÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z knihy proroka Izaiáša (Iz 6,1-8) 
V tom roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom 
a vznešenom tróne; lem 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, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ 
Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.Tu som 
zvolal: „Beda mi, som stratený! Veď ja som muž s nečistými perami a bývam 
medzi ľudom s nečistými perami a na vlastné oči som videl kráľa, Pána 
zástupov.“ 
I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý kliešťami 
vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal: „Hľa, toto sa dotklo tvojich perí; 
zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý.“ Potom som počul Pánov hlas. 
Hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, 
mňa pošli.“ 
 

Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka. 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (93) 
 
R: Pán kraľuje, velebou sa zaodel. 
 
Pán kraľuje, velebou sa zaodel;  
zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. R. 
 
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.  
Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. R. 
 
Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá;  
tvojmu domu, Pane, 
patrí posvätná úcta po všetky časy. R. 
 



 
Aleluja, aleluja. (1Pt 4, 14) 
Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,  
lebo Duch Boží na vás spočíva. 
Aleluja. 
 
EVANJELIUM 
 
+ Čítanie zo Svätého evanjelia podľa Jána (Jn 21,1-19) 
Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa 
takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány 
Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im 
povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli 
a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.  
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. 
A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: 
„Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni 
spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš 
miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, 
pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na 
lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali 
za sebou.  
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu 
a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter 
šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci 
ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik 
z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.  
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom 
zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.  
Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma 
väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš 
mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn 
Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ 
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, 
máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, 
a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu 
povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa 
opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa 
opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou 
oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“  

Počuli sme slovo Pánovo. 
Chvála tebe Kriste. 

 
NAD OBETNÝMI DARMI 
Prijmi, svätý Otče, tieto obetné dary, ktoré ti s radosťou prinášame, a daj, aby 
sme horlivo nasledovali preblahoslavenú Pannu tým, že budeme ochotne 
počúvať hlas Ducha Svätého a vo všetkom hľadať tvoju chválu a slávu. Skrze 
Krista, nášho Pána. 
 
 



PO PRIJÍMANÍ 
Láskavý Bože,svojich služobníkov si nasýtil tým istým spásnym chlebom, 
obnov ich aj tým istým darom Ducha Svätého a daj, aby pod ochranou 
preblahoslavenej Panny napomáhali svornosť a pokoj medzi bratmi, za 
ktorých tvoj Syn Ježiš Kristus priniesol seba samého na výkupnú obetu. Lebo 
on žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 
 
 
 
 
NEDEL’A 15. júl 2018 
 

 
SLÁVENIE EUCHARISTIE 

 
XV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

ROK B 
 
 
MODLITBA DŇA 
Milosrdný Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na 
správnu cestu; pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, 
a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu.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. Amen. 
 

 
LITURGIA SLOVA 

 
PRVÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z Knihy proroka Amosa (Am 7,12-15) 
Amaziáš, kňaz v Beteli, povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, bež do 
judejskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! V Beteli už neprorokuj, lebo 
tu je kráľova svätyňa a chrám kráľovstva.“ 
Amos odpovedal Amaziášovi: „Nie som prorok ani žiak proroka; ja som 
pastier a pestovateľ poľných fíg. No Pán ma vzal od stáda a povedal mi: 
‚Choď, prorokuj môjmu ľudu, Izraelu!‘“ 

Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka. 

 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (85) 
 
R: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 
 
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;  
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. 
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * 
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. R. 



 
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,  
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 
Vernosť vyrastie zo zeme,  
spravodlivosť zhliadne z neba. R. 
 
Veď Pán dá požehnanie  
a svoje plody vydá naša zem. 
Pred ním bude kráčať spravodlivosť  
a po stopách jeho krokov spása. R. 
 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z listu Efezanom (Ef 1,3-14) 
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi 
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho 
tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia 
svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými 
synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom 
Synovi. 
V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva 
jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď 
nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, 
čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako 
v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. 
V ňom, veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia 
toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho 
slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli 
slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení 
pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva 
na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. 

Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka. 

 
Aleluja, aleluja. (Ef 1,17-18) 
Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, 
aká je nádej z nášho povolania. 
Aleluja. 
 
 
EVANJELIUM 
 
+Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 6,7-13)  
Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad 
nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani 
chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov 
a neobliekali si dvoje šiat. 
A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ 
nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, 



odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 
Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, 
pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. 

Počuli sme slovo Pánovo. 
Chvála tebe Kriste. 

 
 
NAD OBETNÝMI DARMI 
Milostivý Otče, zhliadni na dary svojej Cirkvi a premeň ich na duchovný 
pokrm, ktorý posväcuje náš každodenný život. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen. 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Dobrotivý Bože, s radosťou sme prijali tvoje dary; prosíme ťa, daj, aby sa v 
nás častým prijímaním sviatostného pokrmu vzmáhali účinky vykúpenia. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen 
 


