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"Oslava je pre vás!" 
(Pápež František Komunite Cenacolo - 8. december 2021) 

 
 

ŠTVRTOK 14. júl 2022 
 

EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 
                          PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA VO VEČERADLE 
                       
 
KOLEKTA 
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. 
 
                                                     

LITURGIA  SLOVA 
 
PRVÉ  ČÍTANIE  
 
Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 26, 7-9. 12) 
Chodník spravodlivého je priamy; ty vyrovnávaš cestu spravodlivého. Na 
ceste tvojich ustanovení sme dúfali v teba, Pane, tvoje meno a spomienka na 
teba je túžbou duše. 
Moja duša túži po tebe za noci, môj duch ťa hľadá v mojom srdci. Keď tvoje 
ustanovenia zažiaria na zemi, obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti. 
Pane, ty nám daruješ pokoj; veď všetky naše diela si nám ty urobil. 
                                                                                                

Počuli sme Božie slovo.                                                                                                
Bohu vďaka. 

 



RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 102) 
 
R. Pán z nebies pozerá na našu zem. 
 
Ty, Pane, trváš večne  
a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. 
Vstaň a zľutuj sa nad Sionom,  
lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval. 
veď tvoji služobníci milujú jeho kamene  
a ľútostia nad jeho troskami. R. 
 
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania  
a tvojej slávy všetci zemskí králi; 
lebo Pán vystaví Sion  
a zjaví sa vo svojej sláve. 
zhliadne na modlitbu núdznych  
a nepohrdne ich prosbami. R. 
 
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce  
a obnovený ľud oslávi Pána. 
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne  
a z nebies pozerá na zem; 
čuje nárek zajatých  
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R. 
 
 
 
Aleluja, aleluja. (1 Sam 16,7) 
Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.    
Aleluja. 
 
 
 
EVANJELIUM  
 
+ Čítania zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 6, 1-6) 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré 
skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho 
Otca, ktorý je na nebesiach. 
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci 
v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu. 



Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby 
tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj 
v skrytosti. 
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú 
v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu. 
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli 
sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj 
v skrytosti. 

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 svornosti a pokoju medzi bratmi, za 
ktorých tvoj Syn, Ježiš Kristus priniesol seba samého na výkupnú obetu. 
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. 
 
 

 
 
 
 
 
 



PIATOK 15. júl 2022 
 
 

EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 
VOTÍVNA OMŠA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 

 
 
KOLEKTA 
Bože, láskavý Otče, pomôž nám osvojiť si čnosti presvätého Srdca tvojho 
Syna 
a zapáľ v nás oheň jeho lásky, aby sme sa stali podobnými jemu a dosiahli 
účasť na večnej sláve vykúpených. 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 Knihy proroka Izaiáša (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8) 
V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. Prišiel k nemu Amosov syn prorok 
Izaiáš a povedal mu: „Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, 
nebudeš žiť.“ Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi: „Ach, 
Pane, spomeň si, prosím, že som ti slúžil verne, celým srdcom a vždy som 
robil, čo sa ti páči.“ A Ezechiáš sa hlasite rozplakal. Vtedy zaznelo Pánovo 
slovo Izaiášovi: „Choď a povedz Ezechiášovi: ‚Toto hovorí Pán, Boh tvojho 
otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy; pridám ti teda 
k životu pätnásť rokov. A vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa 
a budem toto mesto chrániť.‘“ 
Izaiáš rozkázal, aby vzali figovú náplasť a priložili ju na vred, a ozdravie. 
Ezechiáš sa pýtal: „Podľa akého znamenia poznám, že ešte pôjdem do 
Pánovho domu?“ Izaiáš odpovedal: „Toto ti bude znamením od Pána, že Pán 
splní slovo, ktoré povedal: Ja vrátim tôňu stupňov, po ktorých zostúpilo slnko 
na Achazových hodinách o desať stupňov späť.“ A slnko sa vrátilo o desať 
stupňov po stupňoch, po ktorých zostúpilo. 
 

Počuli sme Božie slovo 
Bohu vďaka  

 
 



 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (Iz 38, 10. 11. 12. 16)  
 
R. Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. 
 
I povedal som: V polovici svojho života  
musím odísť k bránam podsvetia;  
ukrátený som o zvyšok mojich rokov. R. 
 
Povedal som: 
Nebudem vidieť Pána, Boha, v krajine žijúcich,  
už neuzriem človeka  
uprostred obyvateľov zeme. R. 
 
Strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa  
ako pastiersky stan; 
ako tkáč si dopriadol môj život,  
odstrihuješ ma z osnovy. R. 
 
Pane, v teba dúfa moje srdce,  
oživ môjho ducha.  
Uzdrav ma a navráť mi život. 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 
Najláskavejší Otče,  hľaď na Srdce svojho milovaného Syna, prekypujúce 
nevýslovnou láskou, a prijmi obetu,  ktorú ti prinášame na zmierenie za naše 
hriechy. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Milovaný Otče, prijali sme sviatosť, ktorá je darom tvojej lásky; roznecuj v nás 
lásku k tvojmu Synovi, aby sme ho vytrvalo nasledovali a vedeli ho spoznať aj 
v našich bratoch. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOBOTA 17. júl 2021 
 
 

 
EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 

 
SVäTÁ OMŠA S DIAKONSKOU VYSVIACKOU 

 (Čítania s témou Sviatku života)  
 
 
 
KOLEKTA 
Ó Bože, ty učíš služobníkov tvojej Cirkvi, aby sa nenechali obsluhovať, ale 
aby slúžili bratom, udeľ týmto tvojim synom, tebou dnes vyvolených pre 
diakonát, aby boli neúnavní v činnosti, pokorní v službe komunite a vytrvalí v 
modlitbe. 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 Knihy proroka Izaiáša  (Iz 25,6-10a) 
 
Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými 
jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom 
najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a 
prikrývku, čo zakrývala všetky národy.  
Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu 
odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril.  
V ten deň povedia: „Hľa, náš Boh, v neho sme dúfali a on nás spasí. On je 
Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. Pánova ruka 
spočinie na tomto vrchu.” 
 

Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka.  

 
 
 
 
 



RESPONZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 144) 
 
R. Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.             
 
Milostivý a milosrdný je Pán,  
zhovievavý a veľmi láskavý.  
Dobrý je Pán ku každému  
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R. 
 
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba  
a ty im dávaš pokrm v pravý čas.  
Otváraš svoju ruku  
a dobrotivo nasycuješ všetko živé. R. 
 
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách  
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.  
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,  
všetkým, čo ho vzývajú úprimne. R. 
 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 
 
Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom (Fil 4,12-14.19-20) 
Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: 
byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý 
ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom 
súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v 
Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.                                                                                                                    
 

Počuli sme Božie slovo. 
Bohu vďaka.  

 
 
 
Aleluja, aleluja. (Mt 11, 28) 
 
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení,  
a ja vás posilním. 
 
Aleluja. 
 
 
 
 



 
EVANJELIUM  
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 14,16-23) 
Ježiš mu povedal: „Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval 
mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil 
pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ No naraz sa všetci začali 
vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. 
Prosím ťa, ospravedlň ma!‘  
Druhý povedal: ‚Kúpil som päť párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, 
ospravedlň ma!‘ Ďalší zas povedal: ‚Oženil som sa, preto nemôžem 
prísť.‘ Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu 
rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a 
priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘  
Sluha povedal: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto.‘ Nato pán 
povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho 
vojsť, aby sa mi naplnil dom. 

Počuli sme Božie slovo. 
Chvála tebe, Kriste. 

 
 
 
NAD OBETNÝMI DARMI 
Svätý Otče, tvoj Syn chcel umyť nohy svojim učeníkom, aby im dal príklad: 
prijmi tieto dary našej kňazskej služby, aby sme, obetujúc ako duchovná 
obeta, boli naplnení duchom pokory a lásky. Skrze Krista, nášho Pána. 
 
 
 
PO PRIJÍMANÍ 
Ó Otče, ktorý si nás nasýtil Telom a Krvou svojho Syna, daj svojim 
služobníkom, aby boli vernými služobníkmi Evanjelia, sviatostí a dobročinnej 
lásky, na slávu tvojho mena a na spásu veriacich. Skrze Krista nášho Pána. 

 

 
 
 



NEDEĽA 17. Júl 2022 
 
 

EUCHARISTICKÁ SLÁVNOSŤ 
 

XVI NEDEĽA OBDOBIA CEZ ROK - Rok C 

 

KOLEKTA 
Otče, v dome v Betánii tvoj Syn Ježiš zakúsil starostlivú službu Marty a 
zbožňujúce ticho Márie: daj, aby sme ničomu neprikladali väčšiu dôležitosť, 
ako počúvaniu Božieho slova. 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 knihy Genezis (Gen18, 1-10a) 
Abrahámovi sa zjavil Pán pri duboch Mamreho, keď sedel za najväčšej 
horúčavy dňa pri vchode do svojho stanu.  
Keď zdvihol oči, zbadal neďaleko stáť troch mužov. Len čo ich zazrel, utekal 
im od vchodu do stanu v ústrety, poklonil sa až po zem a povedal: „Pane, ak 
som našiel priazeň v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Prinesú trochu 
vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kúsok chleba 
a posilníte sa; potom môžete ísť ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu 
služobníkovi.” Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš!”  
Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: „Rýchlo zamies tri miery 
múky a napeč podplamenníky!” Sám bežal k stádu, vybral pekné mladé teľa, 
dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal maslo, mlieko a 
pripravené teľa a predložil im to. Sám stál pri nich pod stromom; a oni jedli.  
Potom sa ho pýtali: „Kde je tvoja žena Sára?” On odpovedal: „Tu, v stane.” A 
Pán mu povedal: „O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka 
Sára bude mať syna.”  

 
Počuli sme Božie slovo. 

Bohu vďaka. 

 



RESPOZÓRIOVÝ ŽALM (Žalm 15) 

R. Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 

Ten, čo kráča bez poškvrny, 
a koná spravodlivo, 
čo z úprimného srdca pravdu hovorí,  
čo nepodvádza svojím jazykom. R. 
 
Nekrivdí svojmu blížnemu, 
ani ho nepotupuje. 
Čo ničomníka nemá za nič, 
ale ctí si ľudí bohabojných.  R. 
 
Čo nepožičiava peniaze na úrok 
a proti nevinnému sa nedá podplácať. 
Kto si tak počína 
ten sa nikdy neskláti.  R. 
  
 
 

DRUHÉ ČÍTANIE  

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom (Kol 1, 24-28) 
Bratia, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, 
čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Ja som sa stal 
jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som 
naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale 
teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto 
tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho 
zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého 
človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k 
dokonalosti v Kristovi.  

Počuli sme Božie slovo. 
 Bohu vďaka. 

 
 
Aleluja, aleluja. (Lk 8,15) 
Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo  
v dobrom a šľachetnom srdci  
a s vytrvalosťou  prinášajú úrodu. 
Aleluja. 



EVANJELIUM  

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 10, 38-42) 
Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom 
Marta. Tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla Pánovi k nohám a 
počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou.  
Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu 
obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!” Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, 
staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si 
vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.”  

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. 
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