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                                   LITURGICKÉ SLÁVENI 
                              "Neboj sa prijať Máriu"  (Mt 1,20) 
 

ŠTVRTOK 15. júl 2021 
EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 

                          VOTÍVNA SVÄTÁ OMŠA K DUCHU SVÄTÉMU III 
                       
KOLEKTA 
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. 
 
                                                    LITURGIA  SLOVA 
 
PRVÉ  ČÍTANIE  
 
Čítanie z Knihy Exodus (Ex 3, 13-20) 
Keď Mojžiš počul Pánov hlas z tŕňového kra, povedal Bohu: „Ja pôjdem k synom 
Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma 
opýtajú: ‚Ako sa volá?‘“ Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som.“ A dodal: „Toto 
povieš synom Izraela: Ten, ktorý je, ma k vám poslal.“ 
A Boh Mojžišovi ešte povedal: „Toto povieš synom Izraela: Pán, Boh vašich otcov, 
Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma k vám poslal. Toto je moje meno 
naveky a takto ma budú volať po všetky pokolenia. 
Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: Zjavil sa mi Pán, Boh vašich otcov, 
Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, a povedal mi: Bedlivo som vás pozoroval 
a videl som všetko, čo sa s vami deje v Egypte, a povedal som, že vás vyvediem 
z egyptskej poroby do krajiny Kanaánčanov, Hetejčanov, Amorejčanov, 
Ferezejčanov, Hevejčanov a Jebuzejčanov, do krajiny, ktorá oplýva mliekom 
a medom. 
Oni počúvnu tvoj hlas; pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete 
mu: Zjavil sa nám Pán, Boh Hebrejov, a teraz musíme ísť na trojdňovú cestu na 
púšť priniesť obetu Pánovi, nášmu Bohu. 
Ja viem, že vám egyptský kráľ nedovolí odísť, iba ak ho prinúti silná ruka. Preto 
vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všetkými svojimi divmi, ktoré v ňom 
vykonám. Potom vás prepustí.“ 
                                                                                                

Počuli sme Božie slovo.                                                                                                
Bohu vďaka. 

 
 



RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 104) 
 
 
R. Pán večne pamätá na svoju zmluvu.  
 
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,  
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. 
Pamätajte na divy, čo učinil,  
na jeho znamenia a na výroky jeho úst. R. 
 
Večne pamätá na svoju zmluvu,  
na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, 
na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel,  
na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. R. 
 
Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil  
a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov. 
Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud  
a ľstivo zaobchodili s jeho sluhami. R. 
 
Poslal svojho sluhu Mojžiša  
a Árona, ktorého si vyvolil. 
A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia  
a zázraky v Chámovej krajine. R. 
 
 
 
Aleluja, aleluja. (Mt 11,28) 
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení a ja vás posilním.  
Aleluja. 
 
 
 
 
EVANJELIUM  
 
+ Čítania zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 11,28-30) 
Ježiš povedal: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké». 
 
                                                                                              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. 
 
 
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. 
 



PIATOK 16. júl 2021 
 

EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 
BLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL 

 
KOLEKTA 
Veľký a svätý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej 
Panny Márie, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k vrcholu dokonalosti, k 
Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po 
všetky veky vekov. 
 
                                                    LITURGIA SLOVA 
 
PRVÉ ČÍTANIE   
 
Čítanie z Knihy Exodus (Ex 11,10 -12,14) 
Mojžiš a Áron robili pred faraónom mnohé zázraky, ale Pán zatvrdzoval faraónovo 
srdce a on neprepustil synov Izraela zo svojej krajiny. 
Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: „Tento mesiac bude pre vás 
začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti 
povedzte: V desiaty deň tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju 
rodinu, baránka pre každý dom. Ak je rodina menšia a nevládala by zjesť baránka, 
nech sa spojí so susedom, čo býva jeho domu najbližšie, podľa počtu osôb, koľko 
stačí na zjedenie baránka. 
Baránok musí byť bezchybný, jednoročný samček; môžete ho vybrať z oviec alebo 
kozliat. Budete ho opatrovať do štrnásteho dňa tohoto mesiaca; v predvečer ho celá 
izraelská pospolitosť obetuje. 
Vezmú z jeho krvi a namažú ňou oboje verají a vrchný prah dverí na domoch, 
v ktorých ho budú jesť. 
A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni a nekvasený chlieb s horkými zelinami. 
Nič nesmiete z neho jesť surové ani uvarené vo vode, teda len na ohni upečené. 
Zjete aj hlavu, nohy a vnútornosti. Nič z neho nesmie zostať do rána; keby z neho 
niečo zostalo, spálite to na ohni. 
A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať opásané, sandále na nohách a palicu 
v ruke. Budete jesť rýchlo, lebo je Pánova Pascha (čiže Pánov prechod). 
V tú noc prejdem egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v Egypte; 
človekom počnúc až po dobytok. A nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd. Ja 
som Pán. 
Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Uvidím krv a obídem vás; 
nezastihne vás nijaká pohroma, keď budem biť Egypt. 
Tento deň bude pre vás pamätný a budete ho sláviť ako sviatok Pána; z pokolenia 
na pokolenie ho budete sláviť po všetky veky.“ 
                                                                                                  

Počuli sme Božie slovo 
                                                                                                                  Bohu vďaka  

 



RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 115)  
 
R. Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.  
 
Čím sa odvďačím Pánovi  
za všetko, čo mi dal? 
Vezmem kalich spásy  
a budem vzývať meno Pánovo. R. 
 
V Pánových očiach má veľkú cenu  
smrť jeho svätých. 
Pane, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.  
Ty si mi putá rozviazal: R. 
 
obetu chvály ti prinesiem  
a budem vzývať meno Pánovo. 
Splním svoje sľuby Pánovi  
pred všetkým jeho ľudom. R. 
 
 
 
Aleluja, aleluja.  (Jn 10,27) 
Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán, 
ja ich poznám a ony idú za mnou.   
Aleluja. 
 
 
 
EVANJELIUM  
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša  (Mt 12,1-8) 
V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali 
trhať klasy a jesť. 
Keď to videli farizeji, povedali mu: «Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v 
sobotu». 
On im povedal: «Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako 
vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo 
boli s ním, ale iba kňazi. A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v 
chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než 
chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená: "Milorsdenstvo chcem, a nie obetu", neboli 
by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou». 
 
 
                                                                                                Počuli sme Božie slovo. 
                                                                                                       Chvála tebe, Kriste. 
 
 



NAD OBETNÝMI DARMI 
Večný Bože, uctievame si pamiatku panenskej matky tvojho Syna* 
a prosíme ťa o milosť,- aby svätá omša, ktorú slávime, urobila z nás ustavičnú obetu 
pre teba. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Milosrdný Bože, s pokornou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy v deň 
spomienky na matku tvojho Syna; pomáhaj nám,- aby sme ťa podľa príkladu Panny 
Márie zvelebovali za milosti, ktoré nám dávaš, a stále sa zdokonaľovali 
v kresťanskom živote. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
 
  



SOBOTA 17. júl 2021 
 

EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 
VOTÍVNA OMŠA O SVÄTOM JOZEFOVI 

 (Čítania s témou Sviatku života)  
 
KOLEKTA 
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti vyvolil si svätého Jozefa za ženícha 
preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho 
ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. 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. 
 
 

LITURGIA SLOVA 
 
PRVÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z Druhej knihy Samuelovej (2 Sam 7,4-5a.12-14a.16) 
Nátanovi zaznelo Pánovo slovo: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto 
hovorí Pán: Až sa tvoje dni dovŕšia, a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, 
ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho 
kráľovstvo. On postaví dom môjmu menu a ja upevním jeho kráľovský trón naveky. 
Ja mu budem otcom a on mi bude synom. 
Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený 
navždy.“ 
 
                                                                                                Počuli sme Božie slovo. 
                                                                                                                  Bohu vďaka.  
 
 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 88) 
 
R. Jeho rod bude trvať naveky. 
 
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;  
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. 
Veď ty si povedal: 
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“  
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R. 
 
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,  
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: 
Naveky zaistím tvoj rod  
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ R. 
 



On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,  
môj Boh a útočište mojej spásy.“ 
Naveky mu svoju milosť zachovám  
a pevná bude moja zmluva s ním. R. 
 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom (Rim 4,13.16-18.22) 
Bratia, Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta 
skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. 
Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko 
potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery – 
on je otcom nás všetkých, ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých 
národov“ – pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, 
čoho niet. 
On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: 
„Také bude tvoje potomstvo.“ 
Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. 
                                                                                                Počuli sme Božie slovo. 
                                                                                                                  Bohu vďaka.  
 
 
Aleluja, aleluja. (Žalm 83,5) 
Blažený tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane:  
bez prestania ťa velebia. 
Aleluja. 
 
 
 
EVANJELIUM  
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 1,16.18-21.24a) 
Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená 
s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha 
Svätého. 
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju 
zamýšľal potajomky prepustiť. 
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je 
z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 
z hriechov.“ 
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. 
 
                                                                                                Počuli sme Božie slovo. 
                                                                                                       Chvála tebe, Kriste. 



NAD OBETNÝMI DARMI 
Bože Otče, svätému Jozefovi si zveril svojho Syna do otcovskej opatery tu na zemi; 
nech jeho príhovor sprevádza našu službu pri oltári, aby sa ti páčila táto obeta 
chvály. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Nebeský Otče, ty si chcel, aby svätý Jozef, muž spravodlivý a poslušný, verne slúžil 
dielu spásy; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme aj my, posilnení sviatostným 
pokrmom, žili spravodlivo a sväto v tvojej službe. Skrze Krista, nášho Pána. 
 

 

  



NEDEĽA 18. Júl 2021 
 

EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 
XVI NEDEĽA OBDOBIA CEZ ROK - Rok B 

 

KOLEKTA 
Daruj, Otče, tvojej Cirkvi, ktorá sa zhromaždila ako každý týždeň, aby obnovila 
slávenie Veľkej noci, aby v tvojom Slove a v Chlebe života zakúsila prítomnosť 
tvojho Syna, aby sme v ňom spoznali pravého proroka a pastiera, ktorý nás vedie 
k prameňom večnej radosti. Skrze Krista nášho Pána, tvojho Syna, ktorý je Boh 
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
 

 
LITURGIA SLOVA 

 
PRVÉ ČÍTANIE 
 

 
Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša (Jer  23,1-6) 
Hovorí Pán: «Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej  
pastviny, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú 
môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce a rozplašili ste ich,  
nedohliadali ste na ne, nuž ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov - hovorí 
Pán. Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich 
roztratil, a privediem ich späť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa. A vzbudím 
im pastierov, ktorí ich budú pásť; viac sa teda nebudú báť ani strachovať a nebude 
z nich chýbať - hovorí Pán. 
Hľa, prídu dni - hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok 
a bude ako kráľ panovať múdro, v krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť. 
Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. A toto je meno, 
ktorým ho budú volať: »Pán je naša spravodlivosť». 
 

Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka. 

 

RESPOZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 22) 

R. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 

Pán je môj pastier, 
nič mi nechýba: 
pasie ma na zelených pašienkach. 
Vodí ma k tichým vodám, 
dušu mi osviežuje. R.  
 



 
Vodí ma po správnych chodníkoch,  
verný svojmu menu. 
I keby som mal ísť tmavou dolinou, 
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. 
Tvoj prút a tvoja palica, 
tie sú mi útechou. 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.  
 
 
 
DRUHÉ ČÍTANIE  

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom (Ef 2,13-18) 
Bratia, v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze 
Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom 
tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že zrušil zákon prikázaní, 
spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového 
človeka, a nastolil pokoj; aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil 
nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli 
ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu 
prístup k Otcovi. 

                                                                                       Počuli sme Božie slovo.                     
Bohu vďaka. 

 
 
 
Aleluja, aleluja. (Jn 10,27) 
Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán, 
ja ich poznám a ony idú za mnou.  
Aleluja. 
 

 

 



EVANJELIUM  

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 6,30-34) 
V tých dňoch sa apoštoli zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. 
On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ 
Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli 
teda loďou na pusté miesto do samoty. 
Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých 
miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo 
boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 
 
                                                                                             Počuli sme slovo Pánovo. 

                                                            Chvála tebe, Kriste. 
 
 
 
NAD OBETNÝMI DARMI                 
Večný Bože, ty si všetky starozákonné obety zavŕšil a nahradil jedinou a dokonalou  
obetou Kristovou; prijmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Ábela, a 
posväť ich, aby to, čo každý z nás priniesol tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Prosíme ťa, Bože, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným 
pokrmom, a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze 
Krista, nášho Pána. 

 

 


