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SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA

PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA

â. 29/1995-lit.

D E K R É T

15 rokov po prvom vydaní Lekcionára III vychádza toto druhé vydanie. Nové uprave-

né vydanie zohºadÀuje druhé typické vydanie Ordo lectionum Missae a zároveÀ preberá

novozákonné texty z nového slovenského prekladu Svätého písma podºa Novej vulgáty

(vydaného roku 1986), ktorý Svätá Stolica schválila ako texty na pouÏívanie v liturgii.

Starozákonné texty a Ïalmy sú vzaté zo slovenského prekladu liturgie hodín.

„Cirkev sa buduje a rastie poãúvaním BoÏieho slova. Podivuhodné skutky, ktoré Boh

mnohorakým spôsobom konal v dejinách spásy, v znakoch liturgického slávenia sa sprí-

tomÀujú mystickou pravdou“ (V‰eobecné smernice Poriadku ãítaní pri om‰i, 3).

Toto druhé vydanie sa stáva úradným pre slovenskú jazykovú oblasÈ, nahrádza prvé

vydanie a treba ho pouÏívaÈ ihneì, ako bude k dispozícii.

V Banskej Bystrici — v Bratislave, 

na spomienku sv. Lucie, panny a muãenice, 13. decembra 1995.

Mons. RUDOLF BALÁÎ  Mons. VLADIMÍR FILO

banskobystrický biskup,                                      pomocný biskup

predseda Konferencie biskupov Slovenska         Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, 

predseda Slovenskej liturgickej komisie



SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA

ã. 27-Lit/1980

D E K R É T

Om‰ový lekcionár spolu s misálom sú hlavnými liturgickými knihami na slávenie

eucharistickej obety.

Posvätná kongregácia pre bohosluÏbu dekrétom ã. 1759/70 zo dÀa 30. septembra 1970

zverejnila om‰ový lekcionár v latinskej reãi a vydala ho ako typické vydanie v troch

zväzkoch.

Slovenská liturgická komisia podºa tohto typického vydania pripravila tretí zväzok

slovenského lekcionára, ktorý obsahuje ãítania a medzispevy na férie v Období „cez

rok“.

Okrem toho sú v tomto zväzku aj ãítania na sviatky a spomienky svätých, pripadajú-

ce na toto obdobie.

Pre obsiahlosÈ tejto tretej ãasti lekcionára sa feriálny lekcionár na Obdobie „cez rok“

vydáva v dvoch zväzkoch, osobitne cyklus I a osobitne cyklus II.

Preklad je podºa Neovulgáty, ktorá je oficiálnym textom pre liturgické knihy.

Feriálny lekcionár na Obdobie „cez rok“ schválili ndpp. biskupi a ordinári Slovenska

a potvrdila ho Svätá Stolica dekrétom ã. Prot. CD 425/79 z dÀa 25. júna 1980.

Toto vydanie feriálneho lekcionára na Obdobie „cez rok“ sa stáva úradnou liturgickou

knihou pre slovenskú jazykovú oblasÈ a má sa pouÏívaÈ ihneì, ako bude k dispozícii.

Banská Bystrica — Nitra 

na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra 1980.

Mons. Dr. JOZEF FERANEC                                               Mons. Dr. JÁN PÁSZTOR

biskup, predseda ZOS                                                         biskup, predseda SLK



SACRA CONGREGATIO

PRO SACRAMENTIS

ET CULTU DIVINO

Prot. CD 425/79

DIOECESIUM SLOVACHIAE

Instante Excellentissimo Domino Ioanne Pásztor, Episcopo Nitriensi, Commissionis

slovacae de sacra liturgia Praeside, nomine Episcoporum Slovachiae, litteris die 28 mar-

tii 1979 datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo Pontifice IOANNE

PAULO II tributarum, interpretationem slovacam Lectionarii pro feriis temporis „per

annum“ necnon Lectionarii Proprii Sanctorum, prout in adiectis prostat exemplaribus,

libenter probamus seu confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica Sede concessa.

Eiusdem textus impressi duo exemplaria ad hanc Sacram Congregationem transmittan-

tur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Sacramentis et Cultu Divino, die 25 iunii 1980.

IACOBUS ROBERTUS CARD. KNOX, m. p

Praefectus

VERGILIUS NOÈ, m. p.

a Secretis a.



POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUÎBU

Prot. ã. 1758/70

D E K R É T

Najvy‰‰í VeºkÀaz Pavol VI. apo‰tolskou kon‰titúciou Missale Romanum zo dÀa 3.

apríla 1969 schválil Poriadok ãítaní pri om‰i. Posvätná kongregácia pre bohosluÏbu

dekrétom zo dÀa 25. mája 1969 zverejnila zoznam biblických ãítaní a potom sa postara-

la o zostavenie lekcionára, v ktorom by boli v latinskej reãi úplné texty v‰etkých ãítaní.

Teraz Posvätná kongregácia toto latinské vydanie lekcionára pre Rímsky misál zverej-

Àuje a vyhlasuje za úradné.

V‰etky rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, strácajú platnosÈ.

V budove Posvätnej kongregácie pre bohosluÏbu dÀa 30. septembra 1970 na sviatok

sv. Hieronyma.

KARDINÁL BENNO GUT                                                                     A. BUGNINI

prefekt                                                                                        tajomník



POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE SVIATOSTI A BOHOSLUÎBU

Prot. CD 240/81

D E K R É T
O DRUHOM TYPICKOM VYDANÍ

Prvé typické vydanie Poriadku ãítaní pri om‰i vy‰lo roku 1969. Bolo zverejnené 25.

mája 1969 na zvlá‰tny príkaz Najvy‰‰ieho VeºkÀaza Pavla VI. podºa smerníc Kon‰titúcie

o posvätnej liturgii, aby sa tak biskupským konferenciám poskytli zásady výberu biblic-

kých ãítaní pri slávení om‰e a prípravy lekcionárov v národnej reãi v jednotlivých kraji-

nách.

V tomto vydaní neboli vyznaãené biblické ãítania pre tie sviatosti a obrady, ktorých

texty boli zverejnené po máji 1969. Okrem toho po vydaní Neovulgáty Svätého písma

apo‰tolská kon‰titúcia Scripturarum thesaurus z 25. apríla 1979 urãila, Ïe na pouÏívanie

v liturgii odteraz treba braÈ text Neovulgáty ako záväzný.

PretoÏe prvé typické vydanie lekcionára uÏ nedostaÈ, bolo potrebné pripraviÈ druhé

vydanie, ktoré sa od prvého odli‰uje týmito prvkami:

1. Text V‰eobecných smerníc je roz‰írený.

2. Podºa apo‰tolskej kon‰titúcie Scripturarum thesaurus sa v biblických textoch

dôsledne pouÏilo neovulgátne vydanie Svätého písma.

3. Obsahuje v‰etky biblické texty, ktoré sa nachádzajú v lekcionároch pre tie sviatos-

ti a sväteniny, ktorých texty boli zverejnené po prvom vydaní Poriadku ãítaní pri om‰i.

4. Sú v Àom vyznaãené ãítania niektorých om‰í „Za rozliãné potreby“, ako aj ãítania

v ostatných om‰iach, ktoré boli pridané do druhého typického vydania Rímskeho misála

roku 1975.

5. Na slávenie sviatku Svätej rodiny a Krstu Krista Pána a slávnosti Nanebovstúpenia

a Zoslania Ducha Svätého sú pripojené ãítania „ad libitum“, aby sa doplnili biblické texty

aj pre tieto slávenia v cykloch A, B, C v lekcionári na nedele a sviatky.

Toto druhé vydanie Poriadku ãítaní pri om‰i najvy‰‰í veºkÀaz Ján Pavol II. svojou

autoritou schválil a Posvätná kongregácia pre sviatosti a bohosluÏbu ho teraz zverejÀuje

a vyhlasuje za typické.

Biskupské konferencie sa majú postaraÈ o to, aby sa zmeny, ktoré sa v tomto druhom

vydaní nachádzajú, dostali aj do vydaní v národných jazykoch.

V‰etky rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, strácajú platnosÈ.

V budove Posvätnej kongregácie pre sviatosti a bohosluÏbu dÀa 21. januára 1981.

KARDINÁL JAKUB R. KNOX                                                       VERGILIUS NOÈ
prefekt                                                                                tajomník





ÚVOD

USPORIADANIE FERIÁLNEHO LEKCIONÁRA

1. Vo feriálnom lekcionári na Cezroãné obdobie sú ãítania a medzispevy na 34 týÏ-

dÀov. V niektorom roku v‰ak Cezroãné obdobie trvá iba 33 týÏdÀov.

2. V období pred zaãiatkom Pôstneho obdobia sa konãí ãítanie príslu‰ného týÏdÀa

v utorok pred Popolcovou stredou a ìal‰ie perikopy toho týÏdÀa sa vynechávajú.

To, ktoré ãítania sa zaãnú pouÏívaÈ v období po Svätodu‰nej nedeli, stanoví sa takto:

a) Ak Cezroãné obdobie trvá 34 týÏdÀov, pokraãuje sa perikopami týÏdÀa, ktorý nasle-

duje po tom týÏdni, ktorým sa konãilo Cezroãné obdobie pred Popolcovou stredou. Napr.

ak sa toto obdobie konãilo 8. týÏdÀom, zaãnú sa v pondelok po Svätodu‰nej nedeli ãítaÈ

ãítania z 9. týÏdÀa.

b) Ak Cezroãné obdobie trvá len 33 týÏdÀov, vynechávajú sa perikopy toho týÏdÀa,

ktorý by mal nasledovaÈ po Svätodu‰nej nedeli, aby sa tak Cezroãné obdobie konãilo

eschatologickými textami posledných dvoch týÏdÀov. Napr. ak sa obdobie pred zaãiat-

kom Pôstneho obdobia konãilo 5. týÏdÀom, vynechajú sa perikopy 6. týÏdÀa a v ponde-

lok po Svätodu‰nej nedeli sa zaãnú ãítaÈ perikopy 7. týÏdÀa.

3. Evanjeliá sú rozdelené tak, Ïe sa najprv ãíta Marek (1. aÏ 9. týÏdeÀ), potom Matú‰

(10. aÏ 21. týÏdeÀ) a napokon Luká‰ (22. aÏ 34. týÏdeÀ). Hlavy 1. aÏ 12. z Markovho

evanjelia sa ãítajú celé okrem dvoch perikop zo 6. hlavy, ktoré sa ãítajú na konci

Vianoãného obdobia. Z Matú‰ovho a Luká‰ovho evanjelia sa ãíta v‰etko, ão nie je

u Marka. Ak evanjelisti podávajú niektoré ãasti svojím osobitým a trochu odli‰ným spô-

sobom alebo ak je to pre pochopenie súvislosti evanjelia nevyhnutné, ãítajú sa také texty

dvakrát i trikrát. Celá eschatologická reã je u Luká‰a a ãíta sa na konci liturgického roku.

4. Prvé ãítania sú vybrané tak, aby sa ãítalo striedavo zo Starého i z Nového zákona;

vÏdy niekoºko týÏdÀov sa ãíta z jedného a potom z druhého zákona; závisí to od dæÏky

ãítanej knihy.

a) Z kníh Nového zákona sa ãíta pomerne veºa, tak, aby sa sprístupnila podstatná ãasÈ

jednotlivých listov. Vynechávajú sa v‰ak tie miesta, v ktorých sú témy z pastoraãného

hºadiska nevyuÏiteºné pre na‰u dobu, napr. glosolália alebo stará cirkevná disciplína.

b) Zo Starého zákona sa vybrali iba niektoré ãasti, a to tie, ktorými moÏno ozrejmiÈ

charakter tej-ktorej knihy. Pri výbere historických textov sa prihliadalo na to, aby posky-

tovali prehºad dejín spásy pred Vtelením Pána. Nebolo moÏné vybraÈ dlhé texty, preto sa

niektoré ver‰e vynechali, a tak sa ãítanie skrátilo. Niekedy sa náboÏenský zmysel histo-

rických kníh objasÀuje textami sapienciálnych kníh; pridávajú sa k urãitým sériám histo-

rických ãítaní ako úvod alebo záver.

Vo feriálnom lekcionári v Cezroãnom období sú skoro v‰etky knihy Starého zákona.

Vynechali sa iba veºmi krátke prorocké knihy (Abdiá‰ a Sofoniá‰) a básnická kniha

PieseÀ piesní, ktorá je menej vhodná na verejné ãítanie. Z pouãných rozpráv, na pocho-

penie ktorých sa vyÏaduje dlh‰ie trvajúce ãítanie, ãíta sa iba Tobiá‰ a Rút. Kniha Ester



a Judita sa vynechávajú; ãítajú sa z nich iba úryvky v nedele alebo vo férie iných litur-

gických období.

Na konci liturgického roka sa ãítajú knihy zodpovedajúce eschatologickému charak-

teru tohto obdobia; sú to Daniel a Apokalypsa.

5. Evanjeliové perikopy sú kaÏdý rok tie isté. Prvé ãítania v Cezroãnom období sú

usporiadané do dvoch roãných cyklov. Prvý roãný cyklus sa ãíta v nepárnych rokoch

(napr. 1981, 1983); druhý roãný cyklus zasa v párnych rokoch (1982, 1984). Rozdelenie

perikop týchto dvoch cyklov ukazuje prehºadná tabuºka na s. 14.

ZÁSADY VÝBERU TEXTOV

6. V dÀoch, keì nie sú výslovne predpísané vlastné ãítania, treba daÈ spravidla pred-

nosÈ ãítaniam z feriálneho lekcionára, a to aj vtedy, ak sa slávi nejaká spomienka, a pri

ãastej‰ie opakovaných votívnych om‰iach.

7. Z pastoraãných dôvodov v‰ak moÏno pri významnej‰ích príleÏitostiach vybraÈ peri-

kopy zo spoloãných textov svätých urãitého stavu (napr. muãeníkov, duchovných pastie-

rov, panien a pod.) alebo pre om‰e za rozliãné potreby alebo pre votívne om‰e.

Aj pri om‰iach spojených s urãitými obradmi (napr. pri udeºovaní sviatostí) bude zrej-

me uÏitoãné ãítaÈ perikopy urãené na tieto príleÏitosti.

Okrem toho sa kÀazovi dáva moÏnosÈ pri om‰iach pre urãité skupiny vybraÈ také

texty, ktoré najlep‰ie zodpovedajú zhromaÏdeným. Musia v‰ak byÈ zo schváleného lek-

cionára.

8. Ak sa feriálny cyklus preru‰í (v dÀoch, na ktoré pripadne slávnosÈ, sviatok, spo-

mienka s vlastnými ãítaniami, alebo ak sa z pastoraãných dôvodov dá prednosÈ inému

ãítaniu), moÏno spojiÈ ãítania dní nasledujúcich za sebou alebo rozhodnúÈ, ktoré ãítanie

z príslu‰ného týÏdÀa vynechaÈ.

MEDZISPEVY

9. Spevy medzi ãítaniami sú rozjímavou odpoveìou na poãuté ãítanie a prípravou na

evanjelium.

Je to responzóriový Ïalm, ktorý svojím my‰lienkovým obsahom nadväzuje na prvé

ãítanie, a alelujový ver‰, ktorý je prípravou na evanjelium.

10. Pri výbere responzóriového Ïalmu sa dáva prednosÈ textu nadväzujúcemu na

príslu‰né prvé ãítanie.

Aby v‰ak ºud mohol ºah‰ie zaspievaÈ odpoveì na Ïalm, vybrali sa niektoré responzó-

riá a Ïalmy, ktoré moÏno pouÏiÈ namiesto textu zodpovedajúceho ãítaniu, ale iba vtedy,

keì sa Ïalm spieva.

Ak sa responzóriový Ïalm nemôÏe spievaÈ, ãíta sa ako rozjímavý Ïalm. Ak sa nespieva

ani odpoveì (responzum), moÏno responzum vynechaÈ a preãítaÈ text Ïalmu súvisle.

12 ÚVOD



11. Ako spev pred evanjeliom sa spieva Aleluja s príslu‰ným ver‰om z lekcionára

(alebo z Graduale romanum alebo z Graduale simplex). Aleluja sa zaspieva na zaãiatku

(intonuje spevák, ºud opakuje) a na konci ver‰a (spievajú v‰etci), prípadne aj uprostred

ver‰a.

Ako ver‰ na evanjelium moÏno spievaÈ text uvedený pred evanjeliom alebo aj iný text

zo Spoloãných alelujových ver‰ov.

Ak sa ver‰ pred evanjeliom nespieva, moÏno ho vynechaÈ. Svojou povahou i zloÏením

si tento text vyÏaduje spev. Ak sa nemôÏe spievaÈ liturgický text pred evanjeliom alebo

ak by bolo vhodnej‰ie vsunúÈ na toto miesto ºudový náboÏenský spev, moÏno spievaÈ

primeranú schválenú pieseÀ.

ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH âÍTANÍ

12. KaÏdé ãítanie má svoje motto ãiÏe titul. Titul sa vyberá zo samého textu a naznaãu-

je hlavnú tému ãítania; upozorÀuje na hlavnú my‰lienku a na vzájomnú súvislosÈ s ostat-

nými ãítaniami tej istej om‰e. Titul sa v liturgii neãíta.

13. Vlastný liturgický text sa zaãína názvom knihy Svätého písma (âítanie z Knihy...

z Listu... zo svätého evanjelia podºa...). Oznaãenie hlavy a ver‰ov je podºa Neovulgáty.

Hlava a ver‰e sa pri ãítaní necitujú.

14. Na zaãiatku sa ako úvod do ãítania pouÏijú zvyãajné úvodné slová: „V tom ãase“,

„Bratia“, „Milovaný“, „Toto hovorí Pán“. Tieto úvodné slová sa v‰ak upravujú podºa

povahy textu. Po týchto slovách nasleduje vlastný úvod do ãítania; text sa zvyãajne upra-

vuje tak, aby sa naznaãila súvislosÈ s biblickým textom, z ktorého je perikopa vzatá.

Niekoºko slov sa vynecháva alebo pridáva, napr.: „JeÏi‰ povedal svojim uãeníkom“

a pod. Ak sa spájajú dve ãítania, tento úvod sa hovorí iba na zaãiatku.

15. Pri om‰iach s úãasÈou ºudu sa po kaÏdom ãítaní pridáva zvolanie; po prvom ãíta-

ní: „Poãuli sme BoÏie slovo“ s odpoveìou ºudu: „Bohu vìaka“ a po evanjeliu: „Poãuli

sme slovo Pánovo“ s odpoveìou ºudu: „Chvála tebe, Kriste.“

13ÚVOD



USPORIADANIE PRVÉHO âÍTANIA NA FÉRIE „CEZ ROK“

TýÏdeÀ                            v I. roku                             v II. roku

1 Hebr 1 Sam

2 Hebr 1 Sam

3 Hebr 2 Sam

4 Hebr 2 Sam; 1 Kr 1—16

5 Gn 1—11 1 Kr 1—16

6 Gn 1—11 Jak

7 Sir Jak

8 Sir 1 Pt; Júd

9 Tob 2 Pt; 2 Tim

10 2 Kor 1 Kr 17—22

11 2 Kor 1 Kr 17—22; 2 Krn

12 Gn 12—50 2 Kr; Nár

13 Gn 12—50 Am

14 Gn 12—50 Oz; Iz

15 Ex Iz; Mich

16 Ex Mich; Jer

17 Ex; Lv Jer

18 Nm; Dt Jer; Nah; Hab

19 Dt; Joz Ez

20 Sdc; Rút Ez

21 1 Sol 2 Sol; 1 Kor

22 1 Sol; Kol 1 Kor

23 Kol; 1 Tim 1 Kor

24 1 Tim 1 Kor

25 Ezd; Ag; Zach Prís; Kaz

26 Zach; Neh; Bar Jób

27 Jon; Mal; Joel Gal

28 Rim Gal; Ef

29 Rim Ef

30 Rim Ef

31 Rim Ef; Flp

32 Múd Tít; Flm; 2 a 3 Jn

33 1 a 2 Mach Zjv

34 Dan Zjv

14 ÚVOD



ZOZNAM BIBLICKÝCH KNÍH A ICH ZNAâKY

Gn Kniha Genezis (Prvá kniha MojÏi‰ova)

Ex Kniha Exodus (Druhá kniha MojÏi‰ova)

Lv Kniha Levitikus (Tretia kniha MojÏi‰ova)

Nm Kniha Numeri (·tvrtá kniha MojÏi‰ova)

Dt Kniha Deuteronómium (Piata kniha MojÏi‰ova)

Joz Kniha Jozue

Sdc Kniha Sudcov

Rút Kniha Rút

1 Sam Prvá kniha Samuelova

2 Sam Druhá kniha Samuelova

1 Kr Prvá kniha Kráºov

2 Kr Druhá kniha Kráºov

1 Krn Prvá kniha Kroník

2 Krn Druhá kniha Kroník

Ezd Kniha Ezdrá‰ova

Neh Kniha Nehemiá‰ova

Tob Kniha Tobiá‰

Jdt Kniha Judita

Est Kniha Ester

Jób Kniha Jób

Î Kniha Îalmov

Prís Kniha Prísloví

Kaz Kniha Kazateº

Pies PieseÀ piesní

Múd Kniha Múdrosti

Sir Kniha Sirachovho syna

Iz Kniha proroka Izaiá‰a

Jer Kniha proroka Jeremiá‰a

Nár Kniha Náreky

Bar Kniha proroka Barucha

Ez Kniha proroka Ezechiela

Dan Kniha proroka Daniela

Oz Kniha proroka Ozeá‰a

Joel Kniha proroka Joela

Am Kniha proroka Amosa

Abd Kniha proroka Abdiá‰a

Jon Kniha proroka Joná‰a

Mich Kniha poroka Micheá‰a

Nah Kniha proroka Nahuma
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Hab Kniha proroka Habakuka

Sof Kniha proroka Sofoniá‰a

Ag Kniha proroka Aggea

Zach Kniha proroka Zachariá‰a

Mal Kniha proroka Malachiá‰a

1 Mach Prvá kniha Machabejcov

2 Mach Druhá kniha Machabejcov

Mt Evanjelium podºa Matú‰a

Mk Evanjelium podºa Marka

Lk Evanjelium podºa Luká‰a

Jn Evanjelium podºa Jána

Sk Skutky apo‰tolov

Rim List svätého apo‰tola Pavla Rimanom

1 Kor Prvý list svätého apo‰tola Pavla KorinÈanom

2 Kor Druhý list svätého apo‰tola Pavla KorinÈanom

Gal List svätého apo‰tola Pavla GalaÈanom

Ef List svätého apo‰tola Pavla Efezanom

Flp List svätého apo‰tola Pavla Filipanom

Kol List svätého apo‰tola Pavla Kolosanom

1 Sol Prvý list svätého apo‰tola Pavla Solúnãanom

2 Sol Druhý list svätého apo‰tola Pavla Solúnãanom

1 Tim Prvý list svätého apo‰tola Pavla Timotejovi

2 Tim Druhý list svätého apo‰tola Pavla Timotejovi

Tít List svätého apo‰tola Pavla Títovi

Flm List svätého apo‰tola Pavla Filemonovi

Hebr List Hebrejom

Jak Jakubov list

1 Pt Prvý Petrov list

2 Pt Druhý Petrov list

1 Jn Prvý Jánov list

2 Jn Druhý Jánov list

3 Jn Tretí Jánov list

Júd Júdov list

Zjv Zjavenie apo‰tola Jána (Apokalypsa)
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PRVÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh k nám prehovoril v Synovi

Začiatok Listu Hebrejom 1, 1-6

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze

prorokov. V týchto posledných dÀoch prehovoril k nám v Synovi, kto-

rého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je

odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím moc-

ným slovom. Preto keì vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pra-

vici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toºko vyšším od anjelov,

o koºko vznešenejšie meno zdedil než oni.

Veì kedy komu z anjelov povedal:

„Ty si môj syn,

ja som Èa dnes splodil“

a opäÈ: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“?

A znova, keì uvádza prvorodeného na svet, hovorí:

„Nech sa mu klaÀajú všetci Boží anjeli.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 97, 1+2b. 6+7c. 9

(porov. 7c): KlaÀajme sa Bohu

spolu s jeho anjelmi.                                                    IV

1. Pán kraºuje, jasaj, zem; 

radujte sa, v‰etky ostrovy. *

SpravodlivosÈ a právo sú základom jeho trónu. —

2. Jeho spravodlivosÈ ohlasujú nebesia

a jeho slávu vidia v‰etky národy. *

KlaÀajte sa mu, v‰etci jeho anjeli. —

3. Lebo ty, Pane, si Najvy‰‰í na celej zemi, *

nesmierne prevy‰uje‰ v‰etky boÏstvá. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                               Mk 1, 15

Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo, hovorí Pán;

kajajte sa a verte evanjeliu. — Aleluja.

Namiesto ver‰ov pred evanjeliom, uvedených na jednotlivé dni, moÏno

si vybraÈ niektorý z tých, ão sú na s. 437.

EVANJELIUM

Kajajte sa a verte evanjeliu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka                           1, 14-20

Keì Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráºovstvo. Kajajte sa

a verte evanjeliu.“

Keì raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja,

Šimonovho brata, ako spúšÈajú sieÈ do mora; boli totiž rybármi. Ježiš

im povedal: „Poìte za mnou a urobím z vás rybárov ºudí.“ Oni hneì

zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ìalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána

— aj oni boli na lodi a opravovali siete — a hneì ich povolal. Oni

zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Patrilo sa utrpením zdokonaliÈ pôvodcu spásy

Čítanie z Listu Hebrejom                                                         2, 5-12

Boh nie anjelom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. Tak

svedčí ktosi na ktoromsi mieste:

„Čože je človek, že naÀ pamätáš,

a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov,
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slávou a cÈou si ho ovenčil

a všetko si mu položil pod nohy.“

Keì mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo pod-

riadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, ale vidíme,

že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov, Ježiš, bol oven-

čený slávou a cÈou, lebo pretrpel smrÈ, aby z Božej milosti okúsil smrÈ

za všetkých.

Veì sa patrilo, aby ten, 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 volaÈ ich bratmi, keì

hovorí:

„Tvoje meno zvestujem svojim bratom

a uprostred zhromaždenia budem Èa velebiÈ.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 8, 2a+5. 6-7. 8-9

(porov. 7): Svojho Syna si ustanovil

za vládcu nad dielami svojich rúk.                                 IV

1. Pane, ná‰ Vládca, *

aké vzne‰ené je tvoje meno na celej zemi!

2. âoÏe je ãlovek, Ïe naÀ pamätá‰, *

a syn ãloveka, Ïe sa ho ujíma‰? —

3. Stvoril si ho len o nieão men‰ieho od anjelov, *

slávou a cÈou si ho ovenãil.

4. a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. *

V‰etko si mu poloÏil pod nohy: —

5. Ovce a v‰etok domáci statok *

aj v‰etku poºnú zver,

6. vtáctvo pod oblohou a ryby v mori *

i v‰etko, ão sa hýbe po dne morskom. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. 1 Sol 2, 13

Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo, 

ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — Aleluja.

EVANJELIUM

Uãil ich ako ten, ão má moc

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 1, 21-28

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy  a učil. I žasli nad

jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten

vykríkol: „Čo Èa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiÈ? Viem,

kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním

zalomcoval a s veºkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové

učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“

A chýr o Àom sa hneì rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Vo v‰etkom sa musel pripodobniÈ bratom, aby sa stal milosrdným

Čítanie z Listu Hebrejom 2, 14-18

Pretože deti majú účasÈ na krvi a tele, aj Ježiš mal podobne spolu-

účasÈ na nich, aby smrÈou zničil toho, ktorý vládol smrÈou, čiže diab-

la, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrÈou.

Veì sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto

sa vo všetkom musel pripodobniÈ bratom, aby sa stal milosrdným a ver-

ným veºkÀazom pred Bohom a odčinil hriechy ºudu. A pretože sám pre-

šiel skúškou utrpenia, môže pomáhaÈ tým, ktorí sú skúšaní.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

(8a): Pán veãne pamätá na svoju zmluvu.                                       VI

Alebo: Aleluja.

1. Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, *

rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

2. Spievajte mu a hrajte, *

rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. —

3. Jeho svätým menom sa honoste; *

nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána.

4. Hºadajte Pána a jeho moc, *

hºadajte vÏdy jeho tvár, —

5. vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *

synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

6. On, Pán, je ná‰ Boh; *

jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

7. Veãne pamätá na svoju zmluvu, *

na sºub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

8. na zmluvu, ão s Abrahámom uzavrel, *

na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — Aleluja.

EVANJELIUM

Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozliãné neduhy

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 1, 29-39

Keì Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom

a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala

v horúčke. Hneì mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku

a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
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Keì sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých cho-

rých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri

dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal

mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriÈ, lebo ho poznali.

Včasráno, hneì na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté

miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keì

ho našli, povedali mu: „Všetci Èa hºadajú.“

On im odvetil: „Poìme inde, do susedných dedín, aby som aj tam

kázal, veì na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich syna-

gógach a vyháÀal zlých duchov.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Vzájomne sa povzbudzujte, kým trvá to „dnes“

Čítanie z Listu Hebrejom 3, 7-14

Bratia, ako hovorí Duch Svätý:

„Dnes, keì počujete jeho hlas,

nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure,

v deÀ pokúšania na púšti,

kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma,

hoci videli moje skutky štyridsaÈ rokov.

Preto som sa rozhneval na toto pokolenie

a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi;

tí veru nepoznali moje cesty.

Ako som v svojom hneve prisahal:

Nevojdú do môjho pokoja!“

Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce

a neodpadol od živého Boha, ale deÀ čo deÀ sa vzájomne povzbudzuj-

te, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

Veì sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme

mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 95, 6-7. 8-9. 10-11

(porov. 8): Pane, daj, aby sme poãúvali tvoj hlas

a nezatvrdzovali si srdcia.                                         XVII

1. Poìte, klaÀajme sa a na zem padnime, *

kºaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

2. Lebo on je ná‰ Boh 

a my sme ºud jeho pastviny *

a ovce, ktoré vedie svojou rukou. —

3. âujte dnes jeho hlas: 

„Nezatvrdzujte svoje srdcia *

ako v Meríbe, ako v dÀoch Massy na pú‰ti,

4. kde ma pokú‰ali va‰i otcovia; *

skú‰ali ma, hoci moje skutky videli. —

5. ·tyridsaÈ rokov sa mi prieãilo toto pokolenie *

i povedal som: Je to ºud s blúdiacim srdcom;

6. tí veru moje cesty neznajú. 

Preto som v svojom hneve prisahal: *

Nevojdú do môjho pokoja.“ —

ALELUJOVÝ VER· Mt 4, 23

Aleluja. — JeÏi‰ hlásal evanjelium o kráºovstve

a uzdravoval kaÏdú chorobu medzi ºudom. — Aleluja.

EVANJELIUM

Malomocenstvo z neho zmizlo a bol ãistý

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 1, 40-45

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak

chceš, môžeš ma očistiÈ.“ Ježiš sa zºutoval nad ním, vystrel ruku,

dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buì čistý!“ Malomocenstvo

z neho hneì zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneì ho poslal preč a povedal mu: „Daj

si pozor a nikomu nič nehovor, ale choì, ukáž sa kÀazovi a prines za

svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš — im na svedectvo.“
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Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriÈ a rozchyrovaÈ, čo sa

stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsÈ do mesta, ale zdržiaval sa

vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ºudia

zovšadiaº.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Usilujme sa vojsÈ do onoho pokoja

Čítanie z Listu Hebrejom 4, 1-5. 11

Bratia, bojme sa, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým

trvá prisºúbenie, že možno vojsÈ do jeho pokoja! Veì aj nám sa hlása-

lo evanjelium tak ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo sa

nespojili vierou s tými, ktorí ho počuli.

A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal:

„Ako som v svojom hneve prisahal:

Nevojdú do môjho pokoja!“, 

hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. Lebo kdesi povedal o sied-

mom dni takto: „V siedmy deÀ si Boh odpočinul od všetkých svojich

diel.“ 

A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“

Usilujme sa teda vojsÈ do onoho pokoja, aby nik nepadol podºa toho

istého príkladu neposlušnosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 78, 3+4bc. 6c-7. 8

R. (porov. 7b): Nezabúdajme na BoÏie diela.                                                  VI

1. âo sme poãuli a poznali *

a ão nám rozprávali na‰i otcovia,

2. ìal‰ím pokoleniam vyrozprávame *

slávne a mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. —

3. Oni prídu a vyrozprávajú svojim deÈom, *

aby svoju dôveru vkladali v Boha,
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4. aby nezabúdali na BoÏie diela *

a zachovávali jeho príkazy; —

5. aby neboli ako ich otcovia, *

vzdorné a zatvrdlivé pokolenie,

6. pokolenie nestáleho srdca, *

ktorého duch nebol verný Bohu. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 7, 16

Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami

a Boh nav‰tívil svoj ºud. — Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka má na zemi moc odpú‰ÈaÈ hriechy

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 2, 1-12

Ježiš o niekoºko dní znova vošiel do Kafarnauma. ªudia sa dopoču-

li, že je v dome, a zišlo sa ich toºko, že už nebolo miesta ani predo dver-

mi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keì ho

pre zástup nemohli priniesÈ až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol,

a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keì Ježiš videl ich

vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšÈajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento

hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšÈaÈ hriechy?“

Ježiš hneì svojím duchom spoznal, že tak rozmýšºajú, a povedal im:

„Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ºahšie — povedaÈ ochr-

nutému: ,OdpúšÈajú sa ti hriechy,’ alebo povedaÈ: ,VstaÀ, vezmi si

lôžko a choì!’? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc

odpúšÈaÈ hriechy“ — povedal ochrnutému: „Hovorím ti: VstaÀ, vezmi

si lôžko a choì domov.“

A on vstal, hneì si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci

sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevide-

li.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Pristupujme s dôverou k trónu milosti

Čítanie z Listu Hebrejom 4, 12-16

Bratia, živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný

meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kæbov od špiku a roz-

sudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preÀ

neviditeºný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému

sa budeme zodpovedaÈ.

Keìže teda máme vznešeného veºkÀaza, ktorý prenikol nebesia,

Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania.

Veì nemáme veºkÀaza, ktorý by nemohol cítiÈ s našimi slabosÈami;

veì bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.

Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milo-

srdenstvo a našli milosÈ a pomoc v pravom čase.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 19, 8. 9. 10. 15

(porov. Jn 6, 63b): Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.                  XIII

1. Zákon Pánov je dokonalý, *

osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *

dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. —

7. Nech sa ti páãia slová mojich úst 

i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. *

Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteº. —

30 PRVÝ TÝÎDE≈



ALELUJOVÝ VER·                                                       Porov. Lk 4, 18

Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným,

oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — Aleluja.

EVANJELIUM

Nepri‰iel som volaÈ spravodlivých, ale hrie‰nikov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 2, 13-17

Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich

učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieÈ Alfejovho syna Léviho

a povedal mu: „Poì za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keì potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho

učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledo-

vali ho. Keì ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesÈ s hriešnikmi

a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi

a hriešnikmi?“

Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

Neprišiel som volaÈ spravodlivých, ale hriešnikov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Hoci bol Synom, z toho, ão vytrpel, nauãil sa poslu‰nosti

Čítanie z Listu Hebrejom 5, 1-10

Každý veºkÀaz, vybratý spomedzi ºudí, je ustanovený pre ºudí, aby

ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy

a mohol maÈ súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlie-

ha slabosti. A kvôli nej musí prinášaÈ obety za hriechy, ako za ºud, tak

aj za seba samého.

Ale túto hodnosÈ si nik nemôže prisvojiÈ sám, len ten, koho povolá-

va Boh tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keì sa stal

veºkÀazom, ale ten, ktorý mu povedal:

„Ty si môj syn, 

ja som Èa dnes splodil;“

ako aj na inom mieste hovorí:

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“

On v dÀoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slza-

mi prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániÈ od

smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosÈ. A hoci bol Synom,

z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keì dosiahol dokonalosÈ, stal

sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keì ho

Boh vyhlásil za veºkÀaza podºa radu Melchizedechovho.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 110, 1. 2. 3. 4

(porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky

podºa radu Melchizedechovho.                                  XX

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *

„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *

za podnoÏku tvojim nohám.“ —
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3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *

panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda 

v posvätnej nádhere. *

Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Hebr 4, 12

Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — Aleluja.

EVANJELIUM

Îeních je s nimi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 2, 18-22

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo

sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa ne-

postia?“

Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiÈ, kým je

ženích s nimi? Dokiaº majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiÈ. No

prídu dni, keì im ženícha vezmú; potom, v ten deÀ, sa budú postiÈ.

Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrh-

ne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlie-

va mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde

nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Ponúknutú nádej máme ako istú a pevnú kotvu

Čítanie z Listu Hebrejom 6, 10-20

Bratia, Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na

lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keì ste posluhovali — a ešte
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posluhujete — svätým. Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovna-

kú horlivosÈ za plné rozvinutie nádeje až do konca, aby ste nezleniveli,

ale aby ste napodobÀovali tých, čo vierou a vytrvalosÈou sú dedičmi

prisºúbení.

Lebo keì Boh dával prisºúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšie-

ho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami: „Veru,

hojne Èa požehnám a veºmi Èa rozmnožím.“ A tak Abrahám trpezlivo

čakal a dosiahol prisºúbenie.

ªudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre

nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. A pretože Boh chcel

dedičom prisºúbenia presvedčivejšie dokázaÈ nezmeniteºnosÈ svojho

rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteº-

ných veciach, v ktorých Boh nemôže klamaÈ, mali silné povzbudenie

my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej.

Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až do vnútra za

oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keì sa stal naveky veº-

kÀazom podºa radu Melchizedechovho.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 111, 1-2. 4-5. 9+10c

(5 b): Pán má svoju zmluvu stále na mysli.                                      XIV

Alebo: Aleluja.

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *

v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.

2. Veºké sú diela Pánove; *

nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. —

3. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *

Pán je milosrdný a milostivý.

4. Pokrm dal tým, ão sa ho boja; *

svoju zmluvu má stále na mysli. —

5. Vykúpenie poslal svojmu ºudu, *

zmluvu uzavrel naveky.

6. Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; *

jeho chvála ostáva naveky. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista

nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

aby sme vedeli, aká je nádej z ná‰ho povolania. —

Aleluja.

EVANJELIUM

Sobota bola ustanovená pre ãloveka,
a nie ãlovek pre sobotu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 2, 23-28

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali

trhaÈ klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo

neslobodno?“

On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keì bol v núdzi

a keì bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veºkÀaza Abiatara

do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesÈ nik, iba

kÀazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre

sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho

Čítanie z Listu Hebrejom 7, 1-3. 15-17

Bratia, Melchizedech, kráº Salema, kÀaz najvyššieho Boha, vyšiel

v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z porážky kráºov, a požehnal

ho. A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa pre-

kladá najprv ako kráº spravodlivosti, ale potom aj kráº Salema, čo

znamená kráº Pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeÀa, ani jeho

dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený

Božiemu Synovi zostáva kÀazom naveky.
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A toto je ešte zrejmejšie, keì povstáva iný kÀaz podobný Melchize-

dechovi, ktorý sa ním nestal podºa predpisu zákona o telesnom pôvo-

de, ale mocou nezničiteºného života. Veì o Àom znie svedectvo:

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 110, 1. 2. 3. 4

(porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky

podºa radu Melchizedechovho.                                  XX

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *

„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *

za podnoÏku tvojim nohám.“ —

3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *

panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda 

v posvätnej nádhere. *

Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 4, 23

Aleluja. — JeÏi‰ hlásal evanjelium o kráºovstve

a uzdravoval kaÏdú chorobu medzi ºudom. — Aleluja.

EVANJELIUM

Slobodno v sobotu zachrániÈ Ïivot alebo zniãiÈ?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 3, 1-6

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou.

A oni naÀ striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovaÈ.
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Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „StaÀ si do prostried-

ku!“ A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiÈ dobre alebo zle,

zachrániÈ život alebo zničiÈ?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral

a zarmútený nad zaslepenosÈou ich srdca povedal človekovi: „Vystri

ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

Farizeji vyšli von a hneì sa radili o Àom s herodiánmi, ako ho zahu-

biÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Priniesol obetu raz navÏdy, keì obetoval seba samého

Čítanie z Listu Hebrejom                                                 7, 25 — 8, 6

Bratia, Ježiš môže naveky spasiÈ tých, ktorí skrze neho prichádzajú

k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.

Veì bolo aj vhodné, aby sme mali takého veºkÀaza: svätého, nevin-

ného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad

nebesia, ktorý nepotrebuje ako veºkÀazi deÀ čo deÀ prinášaÈ obety

najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ºudu. On to urobil raz

navždy, keì obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veºkÀa-

zov ºudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po

zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky.

Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veºkÀaza, ktorý si

zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne

a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek.

Lebo každý veºkÀaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety.

Preto aj on musel maÈ niečo, čo by obetoval. Keby bol teda na zemi, ani

by nebol kÀazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podºa zákona.

No oni slúžia obrazu a tieÀu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené

Mojžišovi, keì mal zhotoviÈ stánok: „Hºaì,“ povedal mu, „aby si všet-

ko urobil podºa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“

Teraz však dostal o toºko vznešenejšiu službu, o koºko je lepšia

zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisºúbe-

niach.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

(8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu.                                                  XIV

1. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

2. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

3. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

4. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

5. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

6. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —

7. No nech jasajú a nech sa v tebe te‰ia v‰etci, *

ão Èa hºadajú.

8. A tí, ão túÏia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: *

„Nech je zvelebený Pán!“ —

ALELUJOVÝ VER·                                               Porov. 2 Tim 1, 10b

Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — Aleluja.

EVANJELIUM

Neãistí duchovia kriãali: „Ty si BoÏí Syn!“
Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka                             3, 7-12

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veºký zástup

z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych

krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veºké množstvo ºudí,

lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviÈ loìku, aby ho

zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú

38 DRUHÝ TÝÎDE≈



chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keì

ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prís-

ne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Je prostredníkom lep‰ej zmluvy

Čítanie z Listu Hebrejom                                                         8, 6-13

Bratia, náš VeºkÀaz teraz dostal o toºko vznešenejšiu službu, o koºko

je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších

prisºúbeniach. Veì keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa

hºadalo miesto pre druhú. Lebo keì ich karhá, hovorí:

„Hºa, prichádzajú dni, hovorí Pán,

a uzavriem s domom Izraela

a s domom Júdu novú zmluvu;

nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami

v ten deÀ, keì som ich vzal za ruku,

aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny.

Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve

a ja som ich opustil, hovorí Pán.

Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem

s domom Izraela po tých dÀoch, hovorí Pán:

Svoje zákony vložím do ich mysle 

a vpíšem im ich do srdca;

a budem ich Bohom

a oni budú mojím ºudom.

A nik už nebude poúčaÈ svojho druha

ani brat svojho brata slovami:

,Poznaj Pána,’

lebo ma budú poznaÈ všetci,

od najmenšieho až po najväčšieho z nich,

pretože sa zºutujem nad ich neprávosÈami

a na ich hriechy si už nespomeniem.“
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Keì povedal „novú“, vyhlásil prvú za starú; čo však je prežité

a zostarlo, je blízko zániku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 85, 8+10. 11-12. 13-14

(11a): Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom.                        III

1. UkáÏ nám, Pane, svoje milosrdenstvo *

a daj nám svoju spásu.

2. Naozaj: blízko je spása tým, ão sa ho boja, *

a jeho sláva bude prebývaÈ v na‰ej krajine. —

3. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *

spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

4. VernosÈ vyrastie zo zeme, *

spravodlivosÈ zhliadne z neba. —

5. Veì Pán dá poÏehnanie *

a svoje plody vydá na‰a zem.

6. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ *

a po stopách jeho krokov spása. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             2 Kor 5, 19

Aleluja. — V Kristovi Boh  zmieril svet so sebou

a nám odovzdal slovo zmierenia. — Aleluja.

EVANJELIUM

Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel,
aby boli s ním

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka                          3, 13-19

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni

prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich

posielal kázaÈ s mocou vyháÀaÈ zlých duchov: Šimona, ktorému dal

meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal

meno Boanerges, čo značí Synovia hromu, ìalej Ondreja, Filipa,
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Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona

Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Raz navÏdy vo‰iel do Svätyne so svojou vlastnou krvou

Čítanie z Listu Hebrejom                                                 9, 2-3. 11-14

Bratia, bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a obet-

né chleby a nazýva sa SvätyÀa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa

volá SvätyÀa svätých.

Ale keì prišiel Kristus, veºkÀaz budúcich darov, cez väčší a doko-

nalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta,

raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svo-

jou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.

Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením po-

škvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý

skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny,

očistí nám svedomie od m⁄tvych skutkov, aby sme mohli slúžiÈ živému

Bohu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 47, 2-3. 6-7. 8-9

(6b): Pán vystupuje do neba za hlaholu poºnice.                              XI

Alebo: Aleluja.

1. Tlieskajte rukami, v‰etky národy, *

jasajte Bohu hlasom radostným.

2. Lebo Pán je Najvy‰‰í a hrozný, *

nad celou zemou veºký kráº. —

3. Za jasotu vystupuje Boh, *

Pán vystupuje za hlaholu poºnice.

4. Spievajte Bohu, spievajte, *

spievajte ná‰mu kráºovi, spievajte. —
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5. PretoÏe Boh je kráºom celej zeme; *

spievajte mu chválospev.

6. Boh kraºuje nad národmi, *

Boh sedí na svojom svätom tróne. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Porov. Sk 16, 14b

Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — Aleluja.

EVANJELIUM

Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 3, 20-21

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toºký

zástup, že si nemohli ani chleba zajesÈ. Keì sa to dopočuli jeho prí-

buzní, išli ho odviesÈ, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRETÍ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Raz sa obetoval, aby sÀal hriechy mnohých;
a druhý raz sa zjaví na spásu tým, ão ho oãakávajú

Čítanie z Listu Hebrejom                                                 9, 15. 24-28

Bratia, Kristus je prostredníkom novej zmluvy, aby smrÈou podstú-

penou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí,

čo sú povolaní, prisºúbenie večného dedičstva.

Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len

predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal

pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval

ako veºkÀaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou.

Inak by bol musel trpieÈ už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však

teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil

hriech.

A ako je ustanovené, že ºudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj

Kristus: raz sa obetoval, aby sÀal hriechy mnohých, a druhý raz sa

zjaví — bez hriechu — na spásu tým, čo ho očakávajú.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

(1a): Spievajte Pánovi pieseÀ novú,

lebo vykonal veci zázraãné.                                                   III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —
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5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. —

7. Hrajte Pánovi na citare, *

na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *

jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER·                                                 Porov. 2 Tim 1, 10b

Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — Aleluja.

EVANJELIUM

So satanom je koniec

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 3, 22-30

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebu-

lom“ a: „Mocou kniežaÈa zlých duchov vyháÀa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan

vyháÀaÈ satana? Ak sa kráºovstvo vnútorne rozdelí, také kráºovstvo

nemôže obstáÈ, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcÈ

obstáÈ. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže

obstáÈ, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúÈ do domu silného člo-

veka a ulúpiÈ mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplie-

ni dom.

Veru, hovorím vám: ªuìom sa odpustia všetky hriechy i rúhania,

ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa

neodpúšÈa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je

posadnutý nečistým duchom.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôºu, BoÏe

Čítanie z Listu Hebrejom                                                         10, 1-10

Bratia, keìže zákon je len tieÀ budúcich dobier, a nie vlastný obraz

vecí, nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými bez prestania

každý rok, urobiÈ dokonalými tých, čo prichádzajú. Veì či by ich

neboli prestali prinášaÈ, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli bývali raz

navždy očistení a nemali by už vedomie, že sú hriešni? Ale práve nimi

sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy, lebo je nemožné, aby

krv býkov a capov odstránila hriechy. 

Preto keì 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: Hºa, prichádzam —

vo zvitku knihy je napísané o mne —,

aby som plnil tvoju vôºu, Bože.“

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za

hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ — a ony sa prinášajú podºa záko-

na. Potom povedal: „Hºa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôºu.“ Ruší

prvé, aby ustanovil druhé.

V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 40, 2+4ab. 7-8a. 10. 11

(Porov. 8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu.                                                  XIV

1. âakal som, ãakal na Pána *

a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *

chválospev ná‰mu Bohu. —
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3. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam.“ —

5. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

6. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —

7. Tvoju spravodlivosÈ si v srdci neskrývam, *

rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.

8. Neskrývam tvoju milosÈ a pravdu *

pred veºkým zhromaÏdením. —

ALELUJOVÝ VER·                                                     Porov. Mt 11, 25

Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

Aleluja.

EVANJELIUM

Kto plní BoÏiu vôºu, je môj brat i moja sestra i matka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 3, 31-35

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavo-

laÈ. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku Èa hºadá tvoja

matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po

tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hºa, moja matka a moji bratia.

Lebo kto plní Božiu vôºu, je môj brat i moja sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

NavÏdy zdokonalil tých, ão sa posväcujú

Čítanie z Listu Hebrejom                                                      10, 11-18

Každý kÀaz koná denne bohoslužbu a veºa ráz prináša tie isté obety,

ktoré nikdy nemôžu odstrániÈ hriechy.

No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po

pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia polo-

žení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil

tých, čo sa posväcujú.

Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keì povedal:

„Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dÀoch, hovorí Pán:

svoje zákony vložím do ich s⁄dc

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.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 110, 1. 2. 3. 4

R. (porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky

podºa radu Melchizedechovho.                                  XX

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *

„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *

za podnoÏku tvojim nohám.“ —

3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *

panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda 

v posvätnej nádhere. *

Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —
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ALELUJOVÝ VER·

Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.

KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — Aleluja.

EVANJELIUM

Rozsievaã vy‰iel rozsievaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 1-20

Ježiš začal opäÈ učiÈ pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veºký

zástup. Preto nastúpil na loì na mori a sadol si; a celý zástup bol na

brehu. Učil ich veºa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril:

„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako sial, jedno zrno padlo na

kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veºa zeme, a hneì vziš-

lo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahorelo, a pretože

nemalo koreÀa, uschlo.

Iné zasa padlo do t⁄nia, ale t⁄nie vyrástlo, udusilo ho a ono nepri-

nieslo úrodu.

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno

tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

Keì bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho

na podobenstvá. On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho

kráºovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách,

aby hºadeli a hºadeli, ale nevideli,

aby počúvali a počúvali, ale nechápali,

aby sa azda neobrátili

a aby sa im neodpustilo.“

Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom

pochopíte ostatné podobenstvá?

Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho

počúvajú, ale hneì prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.

Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneì ho

s radosÈou prijímajú, ale nemajú v sebe koreÀa, sú chvíºkoví. Keì

potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneì odpad-

nú.
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A iné, zasiate do t⁄nia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlú-

dia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo

udusia a ostane bez úžitku.

A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho

a prinášajú úrodu: jedno tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú

a iné stonásobnú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Neochvejne sa drÏme nádeje, ktorú vyznávame, 
v‰ímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske

Čítanie z Listu Hebrejom                                                       10, 19-25

Keì 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 keì máme veºkÀaza nad Božím domom, pristu-

pujme 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 prisºúbenie.

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým

skutkom. NeopúšÈajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo

zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži

ten deÀ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 24, 1-2. 3-4b. 5-6

(porov. 6): S úprimným srdcom hºadáme tvoju tvár, Pane.                III

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *

okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.

2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *

a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *

kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?
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4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *

ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *

a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *

ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Î 119, 105

Aleluja. — Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

a pochodeÀ na mojich chodníkoch. — Aleluja.

EVANJELIUM

Lampa je na to, aby ju postavili na svietnik.
Akou mierou budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 21-25

Ježiš povedal zástupu: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod

mericu alebo pod posteº? A nie na to, aby ju postavili na svietnik?

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviÈ, ani utajené, čo by sa

nemalo dostaÈ na verejnosÈ. Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

ëalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou

budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo

kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Prestáli ste veºký boj; preto netraÈte dôveru

Čítanie z Listu Hebrejom                                                       10, 32-39

Bratia, len sa rozpomeÀte na prvé dni, keì ste po osvietení prestáli

veºký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste

boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veì ste spolutrpeli
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s väzÀami a s radosÈou ste znášali, keì vás olúpili o majetok; lebo ste

vedeli, že máte lepší a trvalý majetok.

Preto netraÈte dôveru, lebo ju čaká veºká odmena. Potrebujete vytr-

valosÈ, aby ste plnením Božej vôle získali prisºúbenie.

Lebo ešte chvíºku, celkom krátku,

a ten, ktorý má prísÈ, príde, nebude meškaÈ.

Môj spravodlivý bude žiÈ z viery,

ale keby cúvol,

moja duša nebude maÈ v Àom zaºúbenie.

My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria,

aby získali život.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

(porov. 39): Pane, spas ma;

ochraÀuj ma v ãase súÏenia.                                   XVIII

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *

on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *

a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Pán upevÀuje kroky ãloveka *

a sprevádza ho na ceste.

6. Ak padne, neostane leÏaÈ, *

veì Pán ho drÏí za ruku. — 

7. Spása spravodlivých prichádza od Pána, *

on je ich ochrancom v ãase súÏenia.

8. Pán im pomôÏe a oslobodí ich, 

vytrhne ich z rúk hrie‰nikov a zachráni ich, *

lebo sa spoliehajú na neho. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

Aleluja.

EVANJELIUM

âlovek hodí semeno do zeme a spí;
a ono rastie a on ani o tom nevie

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 26-34

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráºovstvom je to tak, ako keì

človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, seme-

no klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu:

najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keì úroda

dozreje, hneì priloží kosák, lebo nastala žatva.“

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráºovstvo alebo akým

podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keì ho sejú do

zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keì sa zaseje,

vzíde, prerastie všetky byliny a vyháÀa veºké konáre, takže v jeho tôni

môžu hniezdiÈ nebeské vtáky.“

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podºa toho, ako

boli schopní počúvaÈ. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim

učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

âakal na mesto, ktorého staviteºom a tvorcom je Boh

Čítanie z Listu Hebrejom                                                 11, 1-2. 8-19

Bratia, viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevi-

díme. ≈ou si predkovia získali dobré svedectvo.

S vierou poslúchol Abrahám, keì bol povolaný, aby šiel na miesto,

ktoré mal dostaÈ ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide.
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S vierou sa usadil v zasºúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch

s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisºúbenia. Lebo čakal

na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteºom a tvorcom je Boh.

Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu

počaÈ potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisºúbenie.

Preto aj z jedného, a to odumretého, vzišlo ich také množstvo, ako je

hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítaÈ.

Všetci títo umierali vo viere, aj keì nedosiahli to, čo bolo prisºúbe-

né, ale zdiaºky to videli a pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba

cudzincami a pútnikmi. A keì takto hovoria, naznačujú, že hºadajú

vlasÈ. Veì keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosÈ času vrá-

tiÈ sa. Ale oni túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh

nehanbí volaÈ sa ich Bohom, veì im pripravil miesto.

S vierou obetoval Abrahám Izáka, keì bol skúšaný, a jednorode-

ného obetoval ten, ktorý dostal prisºúbenia a ktorému bolo povedané:

„Po Izákovi sa bude volaÈ tvoje potomstvo.“ Usudzoval totiž, že Boh

má moc aj z m⁄tvych vzkriesiÈ. Preto ho dostal naspäÈ aj ako predob-

raz.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R. (68): Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,

lebo nav‰tívil svoj ºud.                                                         XX

1. A vzbudil nám mocného Spasiteºa *

z rodu Dávida, svojho sluÏobníka,

2. ako odpradávna hovoril *

ústami svojich svätých prorokov, —

3. Ïe nás oslobodí od na‰ich nepriateºov *

a z rúk v‰etkých, ão nás nenávidia.

4. Preukázal milosrdenstvo na‰im otcom *

a pamätá na svoju svätú zmluvu, —

5. na prísahu, ktorou sa zaviazal ná‰mu otcovi Abrahámovi, *

Ïe nás vyslobodí z rúk nepriateºov,

6. aby sme mu bez strachu slúÏili *

vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou

po v‰etky dni ná‰ho Ïivota. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 3, 16

Aleluja. — Boh tak miloval svet,

Ïe dal svojho jednorodeného Syna;

kaÏdý, kto v neho verí, má veãný Ïivot. — Aleluja.

EVANJELIUM

Kto je to, Ïe ho i vietor i more poslúchajú?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 35-41

Keì sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na

druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi.

Boli s ním aj iné lode.

Tu sa strhla veºká víchrica a vlny sa valili na loì, takže sa loì už

napæÀala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho

a povedali mu: „Učiteº, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil

vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veºké

ticho.

A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 

Zmocnil sa ich veºký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš,

kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Vierou dobývali kráºovstvá.
Boh prichystal pre nás nieão lep‰ie

Čítanie z Listu Hebrejom                                                       11, 32-40

Bratia, čo mám ešte povedaÈ? Veì by mi nestačil čas, keby som mal

rozprávaÈ o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi,

Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou dobývali kráºovstvá, vykonáva-

li spravodlivosÈ, získali prisºúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali

silu ohÀa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, muž-

neli v boji, na útek zaháÀali cudzie šíky; ženy dostali svojich m⁄tvych

vzkriesených.

Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkrie-

senie.

Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie; ka-

meÀovali ich, rozpiºovali ich, umierali pod mečom; túlali sa v ovčích

a kozích kožiach, núdzni, utláčaní a sužovaní. Oni, ktorých svet nebol

hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských rokli-

nách.

A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisºúbenie, lebo

Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosÈ bez nás.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 31, 20. 21. 22. 23. 24

(25): Majte srdce statoãné,

vy v‰etci, ão dúfate v Pána.                                                  XX

1. Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna *

a vyhradil si ju bohabojným.

2. Preukazuje‰ ju tým, ão v teba dúfajú, *

pred zrakom ºudí. —

3. Záclonou svojej tváre ich kryje‰ *

pred zúrivosÈou ºudu.
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4. V stánku ich chráni‰ *

pred svárlivými jazykmi. —

5. Pane, buì zvelebený, *

Ïe si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. — 

6. UÏ som si v strachu hovoril: *

„Odvrhnutý som spred tvojich oãí.“

7. No ty si vysly‰al moju hlasitú modlitbu, *

keì som volal k tebe. —

8. Milujte Pána, v‰etci jeho svätí. 

Pán verných chráni, *

ale plnou mierou odpláca tým, ão si poãínajú py‰ne. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami

a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Neãistý duch, vyjdi z tohoto ãloveka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 5, 1-20

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.

Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý

nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazaÈ ani

reÈazami. Lebo často ho sputnali okovami a reÈazami, ale on reÈaze

roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiÈ. A stále, v noci i vo

dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tækol sa kameÀmi.

Keì v diaºke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veº-

kým hlasom: „Čo Èa do mÀa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zapri-

sahám Èa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch,

vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal

mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veºmi ho prosil, aby ich

nevyháÀal z toho kraja.

Na úpätí vrchu sa tam pásla veºká črieda svíÀ. Preto ho prosili:

„Pošli nás do svíÀ, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí
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duchovia teda vyšli a vošli do svíÀ. A črieda — okolo dvetisíc kusov —

sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ºudia vyšli pozrieÈ

sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch,

toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom

rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa

stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviÀami. A začali ho

prosiÈ, aby odišiel z ich kraja.

Keì Ježiš nastupoval na loì, prosil ho ten, ktorého predtým trápil

zlý duch, aby smel zostaÈ s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal:

„Choì domov k svojim a zvestuj im, aké veºké veci ti urobil Pán a ako

sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovaÈ, aké

veºké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Vytrvalo beÏme v závode, ktorý máme pred sebou

Čítanie z Listu Hebrejom 12, 1-4

Bratia, obklopení takým oblakom svedkov, zhoìme všetku príÈaž

a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme

pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zav⁄šiteºa viery. On

namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potu-

pou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také

protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.

V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                      Î 22, 26b-27. 28+30ab. 30c-32

R. (porov. 27b): ChváliÈ Èa budú v‰etci,

ão Èa hºadajú, Pane.                                                  IX

1. Svoje sºuby splním pred tvárou tých, ão sa boja Pána. *

Chudobní sa najedia a budú nasýtení
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2. a Pána budú chváliÈ tí, ão ho hºadajú: *

„Naveky nech Ïijú ich srdcia!“ —

3. Pána budú spomínaÈ a k nemu sa obrátia v‰etky zemské konãiny, *

jemu sa budú klaÀaÈ v‰etky rodiny národov.

4. Jemu jedinému sa budú klaÀaÈ v‰etci, ão spia pod zemou; *

pred jeho tvárou padnú na zem v‰etci, ão zostupujú do prachu. —

5. Aj moja du‰a bude preÀho ÏiÈ *

a jemu bude slúÏiÈ moje potomstvo.

6. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávaÈ o Pánovi 

a jeho spravodlivosÈ budú ohlasovaÈ ºudu, ktorý sa narodí: *

„Toto urobil Pán.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 8, 17

R. Aleluja. — On vzal na seba na‰e slabosti

a niesol na‰e choroby. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dievãa, hovorím ti, vstaÀ!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 5, 21-43

Keì sa Ježiš znova preplavil loìou na druhý breh, zišiel sa k nemu

veºký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagó-

gy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veºmi ho pro-

sil: „Dcérka mi umiera. Poì, vlož na Àu ruky, aby ozdravela a žila.“

Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veºký zástup a tlačil sa na neho.

Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásÈ rokov krvotok. Veºa

vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepo-

mohlo, ba bolo je vždy horšie. Keì sa dopočula o Ježišovi, prišla

v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa

dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneì prestala krvácaÈ

a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.

Ježiš hneì poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal

sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že

sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ,Kto sa ma dotkol?’“ Ale on sa obze-

ral, chcel vidieÈ tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s Àou stalo, prišla

so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu.
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A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera Èa uzdravila. Choì v pokoji

a buì uzdravená zo svojej choroby.“

Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali:

„Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteºa?“

Ale keì Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy:

„Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísÈ za sebou, iba Petrovi,

Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.

Keì prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač

a veºké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a narie-

kate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaÈa a tých,

čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal

mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti,

vstaÀ!“ A dievča hneì vstalo a chodilo; malo totiž dvanásÈ rokov. 

I st⁄pli od veºkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik

dozvedieÈ, a povedal, aby dievčaÈu dali jesÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Koho Pán miluje, toho tresce

Čítanie z Listu Hebrejom                                                12, 4-7. 11-15

Bratia, v boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.

A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom:

„Syn môj, nepoh⁄daj Pánovou výchovou,

ani neklesaj, keì Èa on karhá.

Lebo koho Pán miluje, toho tresce,

a šºahá každého, koho prijíma za syna.“

Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so

synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?

Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná;

neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých

ona vycvičila.
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Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! A vaše nohy

nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykæbilo, ale skôr aby

sa uzdravilo.

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosÈ, bez ktorej nik neuvidí

Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosÈ; aby nevyrazil

nejaký koreÀ horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 103, 1-2. 13-14. 17-18a

R. (17): Milosrdenstvo Pánovo je od veãnosti

voãi tým, ão sa ho boja.                                                      XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a nezabúdaj na jeho dobrodenia. —

3. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *

tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja.

4. Veì on dobre vie, z ãoho sme stvorení; *

pamätá, Ïe sme iba prach. —

5. No milosrdenstvo Pánovo je od veãnosti aÏ na veãnosÈ *

voãi tým, ão sa ho boja,

6. a jeho spravodlivosÈ chráni ich detné deti, *

tie, ão zachovávajú jeho zmluvu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Proroka si v‰ade uctia, len nie v jeho vlasti

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 1-6

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keì nadišla sobo-

ta, začal učiÈ v synagóge. Počúvalo ho mnoho ºudí a s údivom hovorili:
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„Skade to má tento? Aká to múdrosÈ, ktorej sa mu dostalo, a zázraky,

čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba

a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohor-

šovali sa na Àom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi

jeho príbuznými a v jeho dome.“  A nemohol tam urobiÈ nijaký zázrak,

iba že vložením rúk uzdravil niekoºko chorých. A čudoval sa ich neve-

re.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

PriblíÏili ste sa k vrchu Sion a k mestu Ïivého Boha

Čítanie z Listu Hebrejom                                           12, 18-19. 21-24

Bratia, nepriblížili ste sa k hmatateºnému a plápolajúcemu ohÀu ani

k čierÀave, temnote a búrke ani k zvuku poºnice a hrmotu slov. Tí, čo

ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. A také strašné bolo to,

čo videli, že Mojžiš povedal: „Zºakol som sa a trasiem sa.“

No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebes-

kému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromažde-

niu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu,

sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokona-

losÈ, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou,

ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R. (10): Spomíname, BoÏe, na tvoje milosrdenstvo

uprostred tvojho chrámu.                                                       III

1. Veºký je Pán a hoden kaÏdej chvály *

v meste ná‰ho Boha.

2. Jeho svätý vrch, prekrásne návr‰ie, *

je celej zemi na radosÈ. —
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3. Vrch Sion, tajomný príbytok, *

je mestom veºkého kráºa.

4. Boh sa preslávil v jeho palácoch *

ako istá ochrana. —

5. âo sme poãuli, to sme aj videli *

v meste Pána zástupov,

6. v meste ná‰ho Boha: *

Boh ho zaloÏil naveky. —

7. Spomíname, BoÏe, na tvoje milosrdenstvo *

uprostred tvojho chrámu.

8. Ako tvoje meno, BoÏe, 

tak aj tvoja sláva ‰íri sa aÏ do konãín zeme; *

tvoja pravica je plná spravodlivosti. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;

kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zaãal ich posielaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 7-13

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielaÈ 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: „Keì kdekoºvek vojdete do domu, ostaÀte tam, kým

odtiaº nepôjdete ìalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani

nevypočuli, odíìte odtiaº a straste si prach z nôh na svedectvo proti

nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiÈ pokánie. Vyhnali mnoho zlých du-

chov, pomazali olejom veºa chorých a uzdravovali.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

JeÏi‰ Kristus je ten istý vãera i dnes a naveky

Čítanie z Listu Hebrejom                                                          13, 1-8

Bratia, bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosÈ, lebo

niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. Pamätajte

na väzÀov, akoby ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veì aj vy

sami ste v tele.

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrne-

né, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiÈ Boh.

Vaše správanie nech je bez lakomstva; buìte spokojní s tým, čo

máte. Veì on sám povedal: „Nezanechám Èa, ani neopustím.“ Preto

smelo môžeme povedaÈ:

„Pán mi pomáha, nebudem sa báÈ;

čože mi urobí človek?“

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo.

Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobÀujte ich vieru.

Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Î 27, 1. 3. 5. 8b-9c

R. (1a): Pán je moje svetlo a moja spása. XIV

1. Pán je moje svetlo a moja spása, *

koho sa mám báÈ?

2. Pán je ochranca môjho Ïivota, *

pred kým sa mám strachovaÈ? —

3. Aj keby sa proti mne postavili ‰íky, *

moje srdce sa nezºakne.

4. Aj keby proti mne vzbækol boj, *

zotrvám v dôvere. —

5. On ma vo svojom stane schová v deÀ ne‰Èastia, 

ukryje ma v skrý‰i svojho príbytku *
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a postaví ma vysoko na skalu. —

6. Pane, ja hºadám tvoju tvár. *

Neodvracaj svoju tvár odo mÀa,

7. neodkláÀaj sa v hneve od svojho sluÏobníka. *

Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo

v dobrom a ‰ºachetnom srdci

a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

To vstal z m⁄tvych Ján, ktorého som dal sÈaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 14-29

Aj kráº Herodes počul o Ježišovi, veì jeho meno sa už stalo známym.

Hovorili: „Ján Krstiteº vstal z m⁄tvych, a preto v Àom pôsobí zázrač-

ná moc.“ Iní hovorili. „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok,

ako jeden z prorokov!“ Keì to Herodes počul, povedal: „To vstal

z m⁄tvych Ján, ktorého som dal sÈaÈ.“

Herodes dal totiž Jána chytiÈ a v putách vrhnúÈ do väzenia pre

Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.

A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiÈ s manželkou svojho brata!“

Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiÈ, ale nemohla, lebo

Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho

chránil. Keì ho počúval, býval vo veºkých rozpakoch, a predsa ho rád

počúval.

Vhodný deÀ nadišiel, keì Herodes na svoje narodeniny usporiadal

hostinu pre svojich veºmožov, vysokých dôstojníkov a popredných

mužov Galiley. Keì potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala,

zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráº povedal dievčine: „Žia-

daj si odo mÀa, čo chceš, a dám ti.“ A veºmi jej prisahal: „Dám ti všet-

ko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráºovstva.“ Ona vyšla

a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadaÈ?“ A tá jej povedala: „Hlavu

Jána Krstiteºa.“

Hneì utekala dnu ku kráºovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneì dal
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na mise hlavu Jána Krstiteºa.“ Kráº sa zarmútil, ale pre prísahu

a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamaÈ. Hneì poslal kata a rozká-

zal priniesÈ jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sÈal, priniesol na mise

jeho hlavu, odovzdal ju dievčaÈu a dievča ju dalo svojej matke.

Keì sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do

hrobu.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Boh pokoja, ktorý pre krv veãnej zmluvy vzkriesil z m⁄tvych
veºkého pastiera oviec, nech vás utvrdí v kaÏdom dobre

Čítanie z Listu Hebrejom                                             13, 15-17. 20-21

Bratia, skrze Ježiša ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž

ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno.

Ale nezabúdajte na dobročinnosÈ a vzájomnú pomoc, lebo v takých

obetách má Boh záºubu.

Poslúchajte svojich predstavených a podriaìujte sa im, lebo oni

bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedaÈ; aby to robili

s radosÈou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. 

A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z m⁄tvych veº-

kého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom

dobre, aby ste plnili jeho vôºu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči,

skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba.                                         XX

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *

pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *

du‰u mi osvieÏuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, *
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verný svojmu menu. —

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 

nebudem sa báÈ zlého, *

lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl*

pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *

a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *

po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boli ako ovce bez pastiera

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 30-34

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.

On im povedal: „Poìte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si

odpočiÀte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ºudí a nemali

sa kedy ani najesÈ. Odišli teda loìou na pusté miesto do samoty.

Ale videli ich odchádzaÈ a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli

zo všetkých miest a predstihli ich.

Keì vystúpil a videl veºký zástup, zºutoval sa nad nimi, lebo boli ako

ovce bez pastiera. A začal ich učiÈ mnohým veciam.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh povedal a tak sa stalo

Začiatok Knihy Genezis                                                            1, 1-19  

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Ale zem bola pustá a prázdna,

tma bola nad priepasÈou a duch Boží sa vznášal nad vodami.

Boh povedal: „Buì svetlo!“ A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je

dobré, a oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval DÀom a tmu Nocou.

A nastal večer a ráno, prvý deÀ.

Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeºuje vody

od vôd.“ Boh urobil oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad

oblohou. A tak sa stalo. A Boh nazval oblohu Nebom.

A nastal večer a ráno, druhý deÀ.

Boh povedal: „Vody pod nebom nech sa zhromaždia na jedno mies-

to a nech sa ukáže súš.“ A tak sa stalo. Boh nazval súš Zemou a masy

vôd nazval Morom. A Boh videl, že je to dobré.

ëalej Boh povedal: „Zem nech vyženie zelené rastliny: rastliny pri-

nášajúce semeno a ovocné stromy prinášajúce plody podºa svojho

druhu a v nich nech je semeno na zemi.“ A tak sa stalo. Zem vyhnala

zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno podºa svojho druhu i stro-

my prinášajúce plody a v nich semená podºa svojho druhu. A Boh

videl, že je to dobré.

A nastal večer a ráno, tretí deÀ.

Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddeºujú

deÀ od noci, nech sú znamením období, dní a rokov, nech svietia na

nebeskej oblohe a nech osvetºujú zem.“ A tak sa stalo. Boh urobil

dvoje veºkých svetiel: väčšie svetlo, žeby vládlo vo dne, a menšie svet-

lo, žeby vládlo v noci, a hviezdy. Umiestil ich na nebeskej oblohe, aby

svietili na zem a vládli vo dne v noci a oddeºovali svetlo od tmy. A Boh

videl, že je to dobré.

A nastal večer a ráno, štvrtý deÀ.
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                   Î 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c

R. (31b): Zo svojich diel nech sa te‰í Pán.                                          XX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi; *

Pane, BoÏe môj, ty si nesmierne veºký.

2. Odel si sa do slávy a veleby, *

do svetla si sa zahalil ako do rúcha. —

3. Zem si postavil na jej základoch, *

nevychýli sa nikdy-nikdy.

4. Oceán ju prikryl sÈa odev, *

nad vrchmi vody zastali. —

5. PrameÀom dáva‰ stekaÈ do potokov, *

ão teãú pomedzi vrchy.

6. Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, *

spomedzi konárov zaznieva ich pieseÀ. —

7. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! *

V‰etko si múdro urobil.

8. Zem je plná tvojho stvorenstva. *

Dobroreã, du‰a moja, Pánovi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 4, 23

R. Aleluja. — JeÏi‰ hlásal evanjelium o kráºovstve

a uzdravoval kaÏdú chorobu medzi ºudom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V‰etci, ão sa ho dotkli, ozdraveli

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 53-56

Keì sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do

Genezareta a tam pristáli.

Len čo vystúpili z lode, ºudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí

a na nosidlách začali znášaÈ svojich chorých ta, kde bol, ako počuli.

A všade, do ktorejkoºvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice

chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúÈ aspoÀ obruby jeho odevu.

A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
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Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Urobme ãloveka na ná‰ obraz, na na‰u podobu

Čítanie z Knihy Genezis                                                   1, 20 — 2, 4a

Boh povedal: „Nech sa vody hemžia živými tvormi a vtáky nech lie-

tajú ponad zem na nebeskej oblohe.“ A Boh stvoril veºryby a všetky

živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách, podºa svojho druhu,

i všetky vtáky podºa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich

požehnal a povedal: „Vzrastajte, rozmnožujte sa a naplÀte morské

vody; aj vtáky nech sa rozmnožujú na zemi.“

A nastal večer a ráno, piaty deÀ.

Boh povedal: „Zem nech vydá všetky druhy živých bytostí: dobytok,

plazy a divú zver podºa svojho druhu.“ A tak sa stalo. Boh urobil divú

zver podºa svojho druhu, dobytok podºa svojho druhu i všetky druhy

zemských plazov. A Boh videl, že je to dobré.

Potom Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podo-

bu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad

zverinou i nad celou zemou; nad všetkými plazmi, čo sa hýbu 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.

NaplÀte zem a podmaÀte si ju.

Panujte nad morskými rybami,

nad nebeským vtáctvom

a nad všetkou zverou,

čo sa hýbe na zemi.“

Potom Boh povedal: „Hºa, 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

všetky zelené rastliny.“
A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veºmi dobré.
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A nastal večer a ráno, šiesty deÀ.
Takto boli dokončené nebo a zem i všetka ich nádhera. Siedmeho dÀa

Boh ukončil dielo, ktoré konal, a v siedmy deÀ si odpočinul po všetkých

dielach, čo vytvoril. A Boh požehnal siedmy deÀ a posvätil ho, lebo v ten

deÀ Boh odpočíval po celom svojom diele, ktoré stvorením vytvoril.

Toto je pôvod neba a zeme, keì boli stvorené.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 8, 4-5. 6-7. 8-9

R. (2a): Pane, ná‰ Vládca,

aké vzne‰ené je tvoje meno na celej zemi!                             XX

1. Keì hºadím na nebesia, dielo tvojich rúk, *

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

2. ãoÏe je ãlovek, Ïe naÀ pamätá‰, *

a syn ãloveka, Ïe sa ho ujíma‰? —

3. Stvoril si ho len o nieão men‰ieho od anjelov, *

slávou a cÈou si ho ovenãil

4. a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.

V‰etko si mu poloÏil pod nohy: —

5. ovce a v‰etok domáci statok *

aj v‰etku poºnú zver,

6. vtáctvo pod oblohou a ryby v mori *

i v‰etko, ão sa hýbe po dne morskom. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Î 119, 36a. 29b

R. Aleluja. — BoÏe, nakloÀ mi srdce k svojej náuke

a milostivo mi daj svoj zákon. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

BoÏie prikázania opú‰Èate a drÏíte sa ºudských obyãajov
✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka                            7, 1-13  

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruza-

lema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesÈ chlieb poškvrnenými, to

jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje

otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keì prídu

z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných
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vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia

obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je

napísané:

,Tento ºud ma uctieva perami,

ale ich srdce je ìaleko odo mÀa.

No darmo si ma ctia,

lebo náuky, čo učia, sú iba ºudské príkazy.’

Božie prikázanie opúšÈate a držíte sa ºudských obyčajov.“

A hovoril im: „Šikovne viete zrušiÈ Božie prikázanie, aby ste si

zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ,Cti svojho otca i svoju

matku’ a: ,Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieÈ.’

Vy však hovoríte: ,Keì človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo

znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhaÈ, je obetný dar,’ už mu

nedovolíte nič urobiÈ pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo

pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných

vecí robíte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Pán, Boh, vzal ãloveka a umiestil ho v záhrade Edenu

Čítanie z Knihy Genezis 2, 4b-9. 15-17

Keì Pán, Boh, urobil zem a nebo, ešte nevzišlo na zemi nijaké poºné

krovie a ešte nerástla nijaká poºná rastlina, lebo Pán, Boh, nedal dážì

na zem a človeka nebolo, žeby obrábal zem; len prameÀ vyvieral zo

zeme a zavlažoval celý povrch zeme.

Vtedy Pán, Boh, stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho

nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosÈou.

Potom Pán, Boh, vysadil v Edene, na východe, záhradu a v nej

umiestil človeka, ktorého bol utvoril. Pán, Boh, dal vyrásÈ zo zeme

stromom všetkých druhov, krásnym na pohºad a chutným na jedenie;

uprostred záhrady dal vyrásÈ stromu života a stromu poznania dobra
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a zla.

Pán, Boh, vzal človeka a umiestil ho v záhrade Edenu, aby ju obrá-

bal a strážil. A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Môžeš jesÈ zo všetkých

stromov záhrady, ale zo stromu poznania dobra a zla nejedz, lebo keì

budeš z neho jesÈ, zomrieš.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 104, 1-2a. 27-28. 29b-30

R. (porov. 1): Du‰a moja, veleb Pána;

on je nesmierne veºký.                                                  XII

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi; *

Pane, BoÏe môj, ty si nesmierne veºký.

2. Odel si sa do slávy a veleby, *

do svetla si sa zahalil ako do rúcha. —

3. V‰etko to ãaká na teba, *

Ïe im dá‰ pokrm v pravý ãas.

4. Ty im ho dáva‰ a ony ho zbierajú; *

otvára‰ svoju ruku, sýtia sa dobrotami. —

5. Odníma‰ im dych a hneì hynú *

a vracajú sa do prachu.

6. Keì zo‰le‰ svojho ducha, sú stvorené *

a obnovuje‰ tvárnosÈ zeme. —

ALELUJOVÝ VER·                                                 Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;

posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo z ãloveka vychádza, to po‰kvrÀuje ãloveka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 7, 14-23

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všet-

ci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniÈ nič, čo vchádza doÀ zvonka,

ale čo vychádza z človeka, to poškvrÀuje človeka.“

Keì zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmy-
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sel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete,

že človeka nemôže poškvrniÈ nič, čo vchádza doÀ zvonka, veì to

nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým

vyhlásil všetky jedlá za čisté.

A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrÀuje človeka. Lebo

znútra, z ºudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže,

vraždy, cudzoložstvá, chamtivosÈ, zlomyseºnosÈ, klamstvo, necudnosÈ,

závisÈ, rúhanie, pýcha, hlúposÈ. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra

a poškvrÀujú človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Priviedol ju k ãlovekovi: a budú jedno telo

Čítanie z Knihy Genezis                                                        2, 18-25

Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu

pomocníka, ktorý mu bude podobný.“

Keì Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poºnú zver a všetky nebeské

vtáky, priviedol ich k Adamovi, aby videl, ako ich pomenuje. Lebo ako

Adam nazval každú živú bytosÈ, tak sa ona volá. A Adam dal mená

všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poºným

zvieratám. Ale pomocník, ktorý by bol podobný Adamovi, sa nenašiel.

Pán, Boh, teda dopustil na Adama hlboký spánok. A keì zaspal,

vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré

Pán, Boh, Adamovi vybral, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi.

A Adam zvolal:

„Toto je konečne kosÈ z mojich kostí

a telo z môjho tela.

Bude sa volaÈ Mužena,

lebo z muža bola vzatá.“

Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manžel-

ke a budú jedno telo. 

Obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa.
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána.                                III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *

a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *

bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *

vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *

okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *

ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona, 

aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *

po v‰etky dni svojho Ïivota. —

ALELUJOVÝ VER·                                                            Jak 1, 21bc

R. Aleluja. — V tichosti prijmite zasiate slovo,

ktoré má moc spasiÈ va‰e du‰e. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pane, aj ‰teÀatá jedia pod stolom odrobinky po deÈoch

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 7, 24-30

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného

domu, lebo nechcel, aby niekto o Àom vedel, ale nemohol sa utajiÈ.

Lebo len čo sa o Àom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posad-

nutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola

GrékyÀa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha

z jej dcéry.

On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je

dobré vziaÈ chlieb deÈom a hodiÈ ho šteÀatám.“

Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteÀatá jedia pod stolom odrobinky

74 PIATY TÝÎDE≈



po deÈoch.“

On jej povedal: „Pre tieto slová choì, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“

A keì prišla domov, našla dievča ležaÈ na posteli; a zlý duch bol preč.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Budete ako Boh; budete poznaÈ dobro i zlo

Čítanie z Knihy Genezis 3, 1-8

Had bol ºstivejší než všetky poºné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh.

I vravel žene: „Naozaj vám Boh zakázal jesÈ zo všetkých stromov

záhrady?“

Žena mu odpovedala: „Jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú

v záhrade. Len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh

zakázal jesÈ, ba aj dotknúÈ sa ho, aby sme nezomreli.“

No had povedal žene: „Nie, nezomriete. Ale Boh vie, že v deÀ, keì

budete z neho jesÈ, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznaÈ

dobro i zlo.“

Žena videla, že by bolo dobré jesÈ zo stromu, že strom je na pohºad

krásny a na získanie múdrosti vábivý; vzala z jeho ovocia a jedla a dala

aj svojmu mužovi, čo bol s Àou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči

a keì spoznali, že sú nahí, zošili figové listy a urobili si zástery.

Keì potom počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za popoludÀajšieho

vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom,

Bohom, medzi stromy záhrady.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 32, 1-2. 5. 6. 7

R. (porov. 5d): OdpusÈ mi, Pane, vinu môjho hriechu.                           VI

1. BlaÏený, komu sa odpustila neprávosÈ *

a je oslobodený od hriechu.

2. BlaÏený ãlovek, ktorému Pán vinu nepripoãíta *

a v ktorého mysli niet podvodu. —

3. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *
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a nezatajil som svoj priestupok.

4. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosÈ.“ *

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. —

5. Preto kaÏdý náboÏný bude sa modliÈ k tebe *

v ãase tiesne.

6. A záplavy veºkých vôd *

sa k nemu nepriblíÏia. —

7. Ty si moje útoãi‰te, ochráni‰ ma pred súÏením; *

zahrnie‰ ma radosÈou zo spásy. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.— R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hluchým dáva sluch a nemým reã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 7, 31-37

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru

do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naÀho vložil

ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si

ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol

a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu

otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im

prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovo-

rili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

Počuli sme slovo Pánovo.

76 PIATY TÝÎDE≈



SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Pán vykázal ãloveka zo záhrady Edenu, aby obrábal zem

Čítanie z Knihy Genezis                                                           3, 9-24

Pán, Boh, zavolal Adama a povedal mu: „Kde si?“

On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naºakal som sa, pre-

tože som nahý, a skryl som sa.“

Opýtal sa ho: „Kto Èa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu,

z ktorého som ti jesÈ zakázal?“

Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo

stromu a jedol som.“

Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“

Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“

Tu povedal Pán, Boh, hadovi:

„Pretože si to urobil, prekliaty budeš

medzi všetkými krotkými a divými zvieratami.

Po bruchu sa budeš plaziÈ

a prach hltaÈ po všetky dni svojho života.

Nepriateºstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,

medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom;

ono ti rozšliape hlavu

a ty mu zraníš pätu.“

Žene povedal:

„Rozmnožím tvoje trápenie

a tvoju ÈarchavosÈ:

v bolesti budeš rodiÈ deti,

budeš túžiÈ po svojom mužovi,

ale on bude nad tebou vládnuÈ.“

A Adamovi povedal: „Pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si

zo stromu, z ktorého som ti jesÈ zakázal,

nech je prekliata zem pre teba:

s námahou sa z nej budeš živiÈ
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po všetky dni svojho života;

t⁄nie a bodºač ti bude rodiÈ

a ty budeš jesÈ poºné rastliny.

V pote svojej tváre budeš jesÈ chlieb,

kým sa nevrátiš do zeme,

z ktorej si bol vzatý,

lebo prach si a do prachu sa vrátiš.“

A nazval Adam svoju ženu Eva, pretože bola matkou všetkých žijú-

cich.

Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožené tuniky a obliekol ich.

Potom Pán, Boh, povedal: „Hºa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná

dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol svojou rukou na strom života

a nejedol z neho a nežil naveky!“

A Pán, Boh, ho vykázal zo záhrady Edenu, aby obrábal zem, z kto-

rej bol vzatý. Vyhnal človeka a na východ od záhrady Edenu postavil

cherubov a pohyblivý ohnivý meč, aby strážili cestu k stromu života.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13

R. (1): Pane, stal si sa nám útoãi‰Èom

z pokolenia na pokolenie.                                                      XV

1. Prv neÏ sa vrchy zrodili 

a povstali zem i svet, *

ty, BoÏe, si od vekov aÏ naveky. —

2. âloveka vracia‰ do prachu *

a hovorí‰: „VráÈte sa, synovia ãloveka!“

3. Veì tisíc rokov je u teba ako deÀ vãeraj‰í, ão sa pominul, *

a ako jedna noãná stráÏ. —

4. Uchvacuje‰ ich: sú ako ranný sen; *

sú ako bylina v rozpuku:

5. ráno kvitne a rastie, *

veãer vädne a usychá. —

6. A tak nás nauã rátaÈ na‰e dni, *

aby sme na‰li múdrosÈ srdca.

7. ObráÈ sa k nám, Pane; dokedy bude‰ me‰kaÈ? *
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Zºutuj sa nad svojimi sluÏobníkmi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 4, 4b

R. Aleluja. — Nielen z chleba Ïije ãlovek,

ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Jedli a nasýtili sa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 8, 1-10

V tých dÀoch zasa bol pri Ježišovi veºký zástup a nemali čo jesÈ.

Zvolal učeníkov a povedal im: „ªúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotr-

vávajú pri mne a nemajú čo jesÈ. Ak ich prepustím domov hladných,

poomdlievajú na ceste, veì niektorí z nich prišli zìaleka.“

Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiÈ chlebom tu na púšti

a ako?“

Opýtal sa ich: „Koºko máte chlebov?“

Oni odpovedali: „Sedem.“

Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov,

vzdával vìaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali;

a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrore-

čil a kázal ich rozdaÈ.

I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín.

ªudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.

Hneì nastúpil so svojimi učeníkmi na loì a došiel do dalmanutského

kraja.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho

Čítanie z Knihy Genezis                                                       4, 1-15. 25

Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina a pove-

dala: „Dostala som muža od Pána.“ A opäÈ porodila — jeho brata

Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roºník.

Po istom čase priniesol Kain Pánovi obetu z poºných plodín. Aj Ábel

obetoval z prvotín svojho stáda, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na

Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu nezhliadol. Kain

sa veºmi nahneval a tvár sa mu zamračila.

Pán mu povedal: „Prečo sa hneváš a prečo mračíš tvár? Nemal by si

zdvihnúÈ hlavu, ak robíš dobre? Ale ak zle robíš, hriech číha pri dve-

rách a zachvacuje Èa jeho žiadostivosÈ, lenže ty ju máš ovládaÈ.“

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Poì, vyjdeme si von!“ A keì

boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.

Tu Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“

On odvetil: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“

Pán mu povedal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku

mne zo zeme. Teraz budeš prekliaty a ìaleko od zeme, ktorá otvorila

ústa, aby vypila krv tvojho brata z tvojej ruky. Keì ju budeš obrábaÈ,

už ti neprinesie úrodu. Budeš nespokojný a budeš sa túlaÈ po zemi.“

Kain povedal Pánovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesÈ. Ty ma

dnes vyháÀaš zo zeme a budem sa skrývaÈ pred tebou; budem nespo-

kojný, túlaÈ sa budem po zemi a kto ma stretne, zabije ma.“

Ale Pán mu povedal: „Nie, to sa nestane. Lebo každý, kto by zabil

Kaina, sedemnásobnú pomstu ponesie.“ A Pán Kaina označil, aby ho

nik nezabil, keì ho stretne.

Adam opäÈ poznal svoju ženu, ona porodila syna a dala mu meno

Set, lebo povedala: „Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, kto-

rého zabil Kain.“
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 50, 1+8. 16b-17. 20-21

R. (porov. 14a): Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.                            XIV

1. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril *

a vyzval zem od východu slnka aÏ po jeho západ:

2. „NeobviÀujem Èa pre tvoje obety, *

veì tvoje Ïertvy stále sú predo mnou. —

3. Preão odrieka‰ moje príkazy *

a moju zmluvu v ústach omieºa‰?

4. Veì ty nenávidí‰ poriadok *

a moje slovo odmieta‰. —

5. Vysedáva‰ si a ohovára‰ svojho brata, *

syna svojej matky potupuje‰.

6. Toto pácha‰, a ja by som mal mlãaÈ? 

Myslí‰ si, Ïe ja som ako ty: *

teraz Èa obviÀujem a hovorím ti to do oãí.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Preão toto pokolenie Ïiada znamenie?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 8, 11-13

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádaÈ. Žiadali od neho zna-

menie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal:

„Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto

pokolenie znamenie nedostane.“

Nechal ich tam, znova nastúpil na loì a odišiel na druhý breh.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Vyhubím z povrchu zeme ãloveka, ktorého som stvoril

Čítanie z Knihy Genezis                                             6, 5-8; 7, 1-5.10

Keì Pán videl, že zloba ºudí na zemi je veºká a že všetko zmýšºanie

ich srdca je ustavične naklonené k zlu, oºutoval, že urobil človeka na

zemi, a bolelo ho srdce. Pán povedal: „Vyhubím z povrchu zeme člo-

veka, ktorého som stvoril: človekom počnúc až po dobytok, plazy

a nebeské vtáctvo, lebo ºutujem, že som ich urobil.“

Ale Noe našiel milosÈ u Pána.

Preto Pán povedal Noemovi: „Vojdi s celou svojou rodinou do korá-

ba, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou uprostred tohoto

pokolenia. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem párov, samca

a samicu; z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského

vtáctva vezmeš po sedem párov, samca a samicu, aby sa zachovalo

potomstvo na celej zemi. Lebo ešte sedem dní — a potom dám pršaÈ na

zem štyridsaÈ dní a štyridsaÈ nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky

bytosti, ktoré som urobil.“

Noe urobil všetko, čo mu Pán rozkázal. A keì prešlo sedem dní, pri-

valili sa na zem vody potopy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Î 29, 1a+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R. (11b): Pán poÏehná svoj ºud pokojom.                                            VI

1. Vzdávajte Pánovi, synovia BoÏí, 

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, *

v posvätnom rúchu klaÀajte sa Pánovi. —

2. Hlas Pánov nad vodami; *

Pán nad veºkými vodami!

3. Hlas Pánov — taký mohutný! *

Hlas Pánov — taký veºkolepý! —

4. Zahrmel Boh veleby *
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a v jeho chráme v‰etci volajú: Sláva!

5. Pán tróni nad záplavami vôd, *

Pán bude tróniÈ ako veãný kráº. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

ChráÀte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 8, 14-21

V tom čase si učeníci zabudli vziaÈ chleba a na lodi mali so sebou iba

jeden chlieb. A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráÀte sa kvasu fari-

zejov i kvasu Herodesa!“

Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba.

Keì to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte

chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči,

a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, koºko košov

ste naplnili odrobinami, keì som rozlámal päÈ chlebov piatim tisí-

com?“

Odpovedali mu: „DvanásÈ.“

„A koºko košov ste naplnili odrobinami, keì som tých sedem rozlá-

mal štyrom tisícom?“

Odpovedali mu: „Sedem.“

A povedal im: „Ešte nechápete?“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Noe sa pozrel a videl, Ïe povrch zeme je suchý

Čítanie z Knihy Genezis                                                8, 6-13. 20-22

Keì uplynulo štyridsaÈ dní, Noe otvoril na korábe okno, ktoré bol

urobil, a vypustil krkavca. Ten odlietal a prilietal, kým vody na zemi
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nevyschli.

Vypustil von aj holubicu, aby zvedel, či už vody stiekli z povrchu

zeme. Ale keì nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa

k nemu do korába; po celej zemi boli ešte vody. Noe vystrel ruku, chy-

til ju a vzal ju do korába.

Čakal ešte sedem dní a znova vypustil z korába holubicu. A ona

k nemu priletela až v podvečer a v zobáku priniesla olivovú ratolesÈ so

zelenými listami. Tu Noe poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal ešte

ìalších sedem dní a vypustil holubicu, ktorá sa už k nemu nevrátila.

V šesÈstoprvom roku, v prvom mesiaci, v prvý deÀ mesiaca, vody na

zemi vyschli. Noe otvoril strechu korába, pozrel sa von a videl, že

povrch zeme je suchý.

Potom postavil oltár Pánovi, vzal zo všetkého čistého dobytka a z čis-

tých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. Pán zavoÀal príjemnú

vôÀu a povedal si: „Už nikdy neprekºajem zem pre človeka, lebo

zmýšºanie ºudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už

nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. 

Kým potrvá zem,

neprestane sejba a žatva,

chlad a horúčosÈ,

leto a zima,

deÀ a noc.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 116, 12-13. 14-15. 18-19

R. (17a): Prinesiem ti, Pane, obetu chvály.                                          XV

Alebo: Aleluja.

1. âím sa odvìaãím Pánovi *

za v‰etko, ão mi dal?

2. Vezmem kalich spásy *

a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

3. Pánovi splním svoje sºuby *

pred v‰etkým jeho ºudom.

4. V Pánových oãiach má veºkú cenu *

smrÈ jeho svätých. —

5. Splním svoje sºuby Pánovi *
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pred v‰etkým jeho ºudom

6. v nádvoriach domu Pánovho *

uprostred teba, Jeruzalem. —

ALELUJOVÝ VER·                                                 Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista

nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

aby sme vedeli, aká je nádej z ná‰ho povolania. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Slepý ozdravel a v‰etko videl zreteºne

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 8, 22-26

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a pro-

sili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedi-

nu, poslinil mu oči, vložil naÀho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“

Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ºudí; zdá sa mi, akoby stromy chodi-

li.“

Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieÈ i celkom ozdra-

vel a všetko videl zreteºne.

I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoì!“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Svoj oblúk vloÏím do oblakov
a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou

Čítanie z Knihy Genezis 9, 1-13

Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: „Vzrastajte, množ-

te sa a naplÀte zem! Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky pozem-

ské zvieratá i všetko nebeské vtáctvo a všetko, čo sa hýbe na zemi! Vo

vašich rukách sú všetky morské ryby. Všetko, čo sa hýbe a žije, bude
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vám slúžiÈ za pokrm; dávam vám všetko, ako kedysi zelené byliny.

Len mäso s dušou, ktorá je v krvi, nebudete jesÈ. Lebo aj za vašu krv

budem braÈ na zodpovednosÈ každé zviera. Za život človeka budem

braÈ na zodpovednosÈ človeka, jeho brata.

Ak niekto preleje krv človeka,

iný človek nech preleje jeho krv,

lebo človek bol na Boží obraz stvorený.

Vy však vzrastajte, množte sa, rozšírte sa po zemi a ovládnite ju!“

Aj toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hºa, ja uzavriem

zmluvu s vami a s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosÈami,

čo sú s vami: s vtákmi i s dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je

s vami, so všetkým, čo vyšlo z korába; so všetkými zvieratami na zemi.

Uzavriem s vami zmluvu a už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách

potopy, už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“

A Boh povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou

a vami a medzi všetkými živými bytosÈami, čo sú s vami, pre všetky

budúce pokolenia: Do oblakov vložím svoj oblúk a bude znamením

zmluvy medzi mnou a zemou.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                      Î 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R. (porov. 20): Pán z nebies pozerá na na‰u zem.                                 VI

1. Tvojho mena, Pane, budú sa báÈ pohania *

a tvojej slávy v‰etci zemskí králi;

2. lebo Pán vystaví Sion *

a zjaví sa vo svojej sláve.

3. Zhliadne na modlitbu núdznych *

a nepohrdne ich prosbami. —

4. Nech sa to zaznaãí pre pokolenie budúce *

a obnovený ºud oslávi Pána.

5. Veì Pán hºadí zo svojej vzne‰enej svätyne *

a z nebies pozerá na zem;

6. ãuje nárek zajatých *

a odsúdeným na smrÈ vracia slobodu. —

7. Deti tvojich sluÏobníkov budú bývaÈ v bezpeãí *
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a ich potomstvo bude pevné pred tebou,

8. aby na Sione hlásali meno Pánovo *

a v Jeruzaleme jeho slávu,

9. keì sa tam zídu vospolok národy *

a kráºovstvá, aby slúÏili Pánovi. —

ALELUJOVÝ VER·                                             Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.

Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Mesiá‰... Syn ãloveka musí mnoho trpieÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 8, 27-33

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej.

Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ºudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za jedného

z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“

Ale on ich prísne napomenul, aby o Àom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčaÈ: „Syn človeka musí mnoho trpieÈ, starší, veº-

kÀazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dÀoch vstane

z m⁄tvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohováraÈ. On sa obrátil, pozrel

sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choì mi z cesty, satan, lebo

nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ºudské!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Zostúpime a pomätieme ich reã

Čítanie z Knihy Genezis                                                            11, 1-9

Na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaká reč.

Keì sa ºudia pohli z východu, našli rovinu v krajine Sennaar a usa-
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dili sa na nej.

Povedali si: „Poìte, narobíme tehál a vypálime ich v ohni.“ Tehlu

používali namiesto kameÀa a namiesto malty asfalt.

Potom povedali: „Poìte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol

bude siahaÈ do neba. A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po

celej zemi.“

Pán však zostúpil, aby sa podíval na mesto a vežu, ktorú stavali

ºudia, a povedal: „Hºa, sú jeden národ a všetci hovoria jedným jazy-

kom. Toto je začiatok ich činov a už im nebude Èažko urobiÈ, čo si zau-

mienili. Poìte, zostúpime a pomätieme tam ich reč, aby nik nerozumel

reči druhého.“

Tak ich Pán odtiaº rozptýlil po celej zemi a mesto prestali stavaÈ.

Preto sa ono volá Bábel. Lebo tam bola pomätená reč celej zeme a Pán

ich odtiaº rozptýlil po celej zemi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 33, 10-11. 12-13. 14-15

R. (porov. 12b): BlaÏený ºud, ktorý patrí Pánovi.                              XIII

1. Pán marí úmysly pohanov, *

navnivoã privádza my‰lienky národov.

2. Ale Pánov úmysel trvá naveky, *

my‰lienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. —

3. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *

blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo.

4. Pán hºadí z neba *

a vidí v‰etkých ºudí. —

5. Pozerá z miesta, kde prebýva, *

na v‰etkých obyvateºov zeme,

6. on, ão kaÏdému osve utvoril srdce *

a chápe v‰etky ich skutky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;

pretoÏe som vám oznámil v‰etko,
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ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa a pre evanjelium, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka                    8, 34 — 9, 1

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísÈ

za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo

kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre

mÀa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-

dil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová pred týmto cudzoložným

a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiÈ aj Syn človeka, keì

príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja,

neokúsia smrÈ, kým neuvidia, že Božie kráºovstvo prichádza s mocou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Vierou chápeme, Ïe BoÏie slovo stvárnilo svety

Čítanie z Listu Hebrejom                                                         11, 1-7

Bratia, viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevi-

díme. ≈ou si predkovia získali dobré svedectvo.

Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeº-

ného povstalo viditeºné.

Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a Àou si získal sve-

dectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch;

a Àou ešte aj ako m⁄tvy hovorí.

Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrÈ; nenašli ho, lebo

Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči

Bohu. Bez viery je totiž nemožné páčiÈ sa Bohu. Lebo kto prichádza
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k Bohu, musí veriÈ, že je a že odmieÀa tých, čo ho hºadajú.

S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieÈ, a s bázÀou

postavil koráb na záchranu svojej rodiny; Àou odsúdil svet a stal sa

dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 145, 2-3. 4-5. 10-11

R. (1): OslavovaÈ Èa chcem naveky, BoÏe, môj kráº.                           XX

1. Budem Èa velebiÈ kaÏdý deÀ 

a tvoje meno chváliÈ *

navÏdy a naveky.

2. Veºký si, Pane, a veºkej chvály hoden, *

tvoju veºkosÈ nemoÏno preskúmaÈ. —

3. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov *

a v‰etky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

4. Hovoria o vzne‰enosti tvojej slávy a veleby *

a rozprávajú o tvojich zázrakoch. —

5. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

6. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Mk 9, 7

R. Aleluja. — Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas:

„Toto je môj milovaný Syn, poãúvajte ho.“ — R. Aleluja. 

EVANJELIUM

Toto je môj milovaný Syn

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 2-13

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vyso-

ký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril

a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil
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sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri

stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo

povedaÈ; takí boli preºaknutí. 

Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je

môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri

sebe nikoho, iba Ježiša.

Keì zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovo-

rili nikomu, kým Syn človeka nevstane z m⁄tvych. Oni si toto slovo

zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstaÈ

z m⁄tvych“.

A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísÈ

Eliáš?“

On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo

je o Synovi človeka napísané, že bude veºa trpieÈ a že ním opovrhnú?

No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je

o Àom napísané.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SIEDMY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

MúdrosÈ bola stvorená skôr ako v‰etko ostatné

Začiatok Knihy Sirachovho syna 1, 1-10

Všetka múdrosÈ je od Pána, Boha,

vždy bola uÀho a je pred vekmi.

Ktože spočítal morský piesok,

kvapky dažìa a dni odveké?

Kto už zmeral výšku neba,

šírku zeme a hæbku priepasti?

Kto prebádal Božiu múdrosÈ, ktorá všetko predchádza?

MúdrosÈ bola stvorená skôr ako všetko ostatné

a múdra rozvaha je odveká.

PrameÀom múdrosti je slovo Boha v nebesiach

a jej cesty sú večné zákony.

Komu bol odkrytý koreÀ múdrosti

a kto poznal jej hlboké zámery?

Komu sa zjavila cesta múdrosti

a jej všestrannú skúsenosÈ ktože pochopil?

Jeden je Najvyšší, všemohúci Stvoriteº,

mocný a veºmi obávaný Kráº,

ktorý sedí na svojom tróne a vládne — Boh.

On ju stvoril svojím svätým duchom,

on ju videl, spočítal a premeral

a vylial ju na všetky svoje diela,

na každého človeka vo svojej štedrosti,

lebo ju dáva tým, čo ho milujú.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 93, lab. 1c-2. 5

R. (porov. Zjv 19, 6.7): Ná‰ Pán kraºuje, oslavujme ho.                       XX

1. Pán kraºuje, velebou sa zaodel; *

zaodel sa Pán, udatnosÈou sa prepásal. —

2. Tak upevnil zemekruh, Ïe sa nezachveje. *

Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. —

3. Veºmi vierohodné sú tvoje svedectvá; *

tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po v‰etky ãasy. —

ALELUJOVÝ VER·                                                Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Verím, Pane, pomôÏ mojej nevere

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 14-29

Keì Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, vide-

li okolo nich veºký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A vše-

tok ºud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On

sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“

Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteº, priviedol som k tebe svoj-

ho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoºvek ho schytí, zhodí ho,

idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom,

aby ho vyhnali, ale nemohli.

On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaº budem s vami?

Dokedy vás mám ešte trpieÈ? Priveìte ho ku mne!“ I priviedli ho

k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na

zem, zvíjal sa a išli mu peny.

Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“

On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohÀa a do vody,

aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zºutuj sa nad nami a pomôž nám!“

Ježiš mu povedal: „ ,Ak môžeš?!’. Všetko je možné tomu, kto verí.“

A chlapcov otec hneì vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“
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Keì Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu:

„Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doÀ

nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec

ostal ako m⁄tvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za

ruku, zdvihol ho a on vstal.

Keì potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo

sme ho nemohli vyhnaÈ my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno

vyhnaÈ ničím, iba modlitbou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Priprav sa na skú‰ku

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 2, 1-13

Syn môj, keì sa chystáš slúžiÈ Bohu,

upevni sa v spravodlivosti a bázni

a priprav sa na skúšku.

Maj srdce úprimné a buì vytrvalý.

NakloÀ svoj sluch a prijmi slová rozumné

a neznepokojuj sa v čase pohromy.

Znášaj, čo na teba Boh dopustí;

primkni sa k Bohu a nepusti sa ho,

aby si bol múdry v svojom živote.

Prijmi všetko, čo Èa postihne, vydrž v bolesti

a v svojej úbohosti buì trpezlivý.

Lebo zlato a striebro sa v ohni vyskúša,

vyvolení ºudia v peci poníženia.

Dôveruj Bohu a on ti pomôže,

dúfaj v neho a on urovná tvoju cestu.

Zachovaj si bázeÀ pred ním a vytrvaj v nej do staroby.

Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo,

neodkláÀajte sa od neho, aby ste nepadli.

Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru

a neminie vás odmena.
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Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro,

vo večnú radosÈ a zºutovanie.

Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho

a vaše srdcia svetlo prežiari.

Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte:

Kto bol zahanbený, keì dúfal v Pána?

Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch?

A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc?

Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný

a odpúšÈa hriechy, keì nastane súženie,

ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hºadajú.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                      Î 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R. (5): Pánovi zver svoje cesty, on sa uÏ postará.                                 XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. O Ïivot bezúhonných sa stará Pán *

a ich dediãstvo trvá naveky.

4. V ne‰Èastí zahanbení nebudú *

a v ãase hladu budú nasýtení. —

5. Vyhýbaj zlu a dobre rob *

a bude‰ maÈ domov naveky.

6. Lebo Pán miluje spravodlivosÈ *

a neopú‰Èa svojich svätých.

7. Nespravodlivci navÏdy vyhynú *

a pokolenie bezboÏných bude zniãené. —

8. Spása spravodlivých prichádza od Pána, *

on je ich ochrancom v ãase súÏenia.

9. Pán im pomôÏe a oslobodí ich,

vytrhne ich z rúk hrie‰nikov a zachráni ich, *

lebo sa spoliehajú na neho. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                               Gal 6, 14

R. Aleluja. — Ja sa nechcem chváliÈ niãím iným,

iba kríÏom ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista,

cez ktorý je svet ukriÏovaný pre mÀa a ja pre svet. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka bude vydaný... 
Kto chce byÈ prvý, nech je sluÏobník v‰etkých

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 30-37

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom

niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka

bude vydaný do rúk ºudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dÀoch vsta-

ne z m⁄tvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtaÈ sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keì bol v dome, opýtal sa ich: „O čom

ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou

hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byÈ prvý, nech

je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieÈa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im:

„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mÀa prijíma. A kto

prijíma mÀa, nie mÀa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Tých, ão milujú múdrosÈ, sám Boh miluje

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 4, 12-22

MúdrosÈ vdýchla svojim deÈom život

a prijíma tých, čo ju hºadajú.

Kto ju miluje, miluje život,

a tých, čo pri nej bdejú, Pán napæÀa radosÈou.
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Tí, čo sa jej držia, budú dedičmi slávy

a kam ona vkročí, tam Boh požehnáva.

Tí, čo jej slúžia, uctievajú Svätého

a tých, čo ju milujú, sám Boh miluje.

Kto ju počúva, bude súdiÈ národy,

a kto ju pozorne sleduje, bude žiÈ v bezpečí.

Kto jej dôveruje, ten ju dostane do dedičstva

a budú ju vlastniÈ aj jeho potomci.

Lebo nebadane kráča vedºa neho

a najprv si ho vyskúša.

Privedie na neho strach a hrôzu

a preverí ho skúškou svojej náuky,

až ju sám zachytí v svojich myšlienkach

a celkom jej uverí.

Potom sa k nemu rovno vráti a posilní ho,

poteší ho a odhalí mu svoje tajomstvá,

zahrnie ho vedomosÈou a poznaním spravodlivosti.

Ale keby chybil, ona ho opustí

a vydá ho do rúk jeho odporcu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM              Î 119, 165. 168. 171. 172. 174. 175

R. (165a): Trvalý pokoj poÏívajú tí,

ão milujú tvoj zákon, Pane.                                               XX

1. Trvalý pokoj poÏívajú tí, ão milujú tvoj zákon; *

a nemajú sa na ãom potknúÈ. —

2. Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: *

lebo pred tebou sú v‰etky moje cesty. —

3. Z perí mi vytryskne chválospev, *

Ïe si ma nauãil svoje ustanovenia. —

4. Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, *

lebo spravodlivé sú v‰etky tvoje príkazy. —

5. Pane, túÏim za tvojou pomocou *

a tvoj zákon je mi slasÈou. —
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6. Ja budem ÏiÈ a teba chváliÈ *

a tvoje rozhodnutia mi pomôÏu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto nie je proti nám, je za nás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 38-40

Ján povedal Ježišovi: „Učiteº, videli sme kohosi, ako v tvojom mene

vyháÀa zlých duchov. Bránili sme mu to, veì nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „NebráÀte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene,

nemôže tak ºahko zle hovoriÈ o mne. Veì kto nie je proti nám, je za

nás.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Neotáºaj obrátiÈ sa k Pánovi

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                              5, 1-10

Nespoliehaj sa na svoj majetok,

ani nehovor: „Môžem si žiÈ.“

Nespoliehaj sa na svoju silu

a neoddaj sa vášÀam svojho srdca;

nehovor: „Kto má moc nado mnou?“

alebo: „Kto ma bude súdiÈ za moje skutky?“

Lebo Boh bude isto trestaÈ.

Ani nehovor: „Zhrešil som a čo sa mi stalo?“

Veì Najvyšší sa neponáhºa s odplatou.
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Keì máš hriech odpustený, neprestaÀ sa báÈ

a nehromaì hriech na hriech.

Ani nehovor: „Pánovo zºutovanie je veºké,

odpustí mi hriechy, aj keì je ich mnoho.“

Lebo uÀho je zºutovanie i hnev veºmi blízko seba

a na hriešnikov sa jeho hnev vyleje.

Neotáºaj obrátiÈ sa k Pánovi

a neodìaºuj to zo dÀa na deÀ,

lebo jeho hnev príde nečakane

a v deÀ pomsty zahynieš.

Nespoliehaj sa na nespravodlivo získané bohatstvo,

nepomôže ti v deÀ pohromy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (Î 40, 5a): BlaÏený ãlovek, ão v Pána skladá dôveru.                     XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných 

a nechodí cestou hrie‰nikov, *

ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *

a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *

ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *

darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie;  *

tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *

ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Porov. 1 Sol 2, 13

R. Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo,

ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Je pre teba lep‰ie, keì vojde‰ do Ïivota zmrzaãený,
ako keby si mal ísÈ s obidvoma rukami do pekla

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 41-43. 45. 47-50

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piÈ čo len za pohár

vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odme-

nu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo

mÀa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameÀ na krk a hodili

ho do mora.

Ak by Èa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie,

keì vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísÈ s obidvoma ruka-

mi do pekla, do neuhasiteºného ohÀa.

Ak Èa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keì

vojdeš do života krivý, ako keby Èa mali s obidvoma nohami hodiÈ do

pekla.

A ak Èa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keì

vojdeš do Božieho kráºovstva s jedným okom, ako keby Èa mali s obi-

dvoma očami vrhnúÈ do pekla, kde ich červ neumiera a oheÀ nezhasí-

na.

Lebo každý bude ohÀom solený.

Soº je dobrá. Ale ak soº stratí svoju slanosÈ, čím ju napravíte?

Majte v sebe soº a žite jeden s druhým v pokoji.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Vernému priateºovi sa niã nevyrovná

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 6, 5-17

Milé slová získavajú mnoho priateºov a krotia nepriateºov;

láskavý jazyk prináša blaho.

Aj keì mnohí s tebou nažívajú v pokoji,

poradcu maj len jedného z tisícich.
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Ak hºadáš priateºa, hºadaj ho pri skúške

a neobdar ho prenáhlene svojou dôverou.

Lebo niekto je priateºom, len keì to jemu vyhovuje,

ale neostane ním, keì príde súženie.

Priateº sa niekedy zmení na nepriateºa

a vykričí svoje spory s tebou.

Je aj taký priateº, čo s tebou sedáva pri stole,

no keì príde núdza, nevytrvá;

v šÈastí bude ako tebe rovný

a k tvojim doma sa bude správaÈ dôverne.

Ale keì budeš pokorený, obráti sa proti tebe

a ukryje sa pred tebou.

Svojim nepriateºom sa vyhýbaj

a na priateºov si daj pozor.

Verný priateº je mocná záštita

a kto ho nájde, našiel poklad.

Vernému priateºovi sa nič nevyrovná

a jeho dobrotu nemožno ničím vyvážiÈ.

Verný priateº je liek života

a tí, čo sa boja Pána, tí ho aj nájdu.

Kto sa bojí Boha, bude maÈ aj jeho priateºstvo,

lebo kto aký je, takého bude maÈ priateºa.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 119, 12. 16. 18. 27. 34. 35

R. (35a): Priveì ma, Pane, na chodník svojich príkazov.                      XV

1. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. —

2. V tvojich ustanoveniach mám záºubu, *

na tvoje slová nechcem zabúdaÈ. —

3. Otvor mi oãi, *

aby som pozoroval divy tvojho zákona. —

4. Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *

a budem rozjímaÈ o tvojich obdivuhodných skutkoch. —
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5. Daj mi chápavosÈ a ja tvoj zákon zachovám *

a celým srdcom sa ho budem prid⁄ÏaÈ. —

6. Priveì ma na chodník svojich príkazov, *

lebo som si ho obºúbil. —

ALELUJOVÝ VER·                                                            Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;

posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo Boh spojil, nech ãlovek nerozluãuje

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 1-12

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. OpäÈ sa k nemu zišli

zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiÈ

manželku.

On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísaÈ priepustný list a prepustiÈ.“

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosÈ vášho srdca vám napísal toto priká-

zanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preto muž opustí svojho otca i matku

a pripúta sa k svojej manželke

a budú dvaja v jednom tele.

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek

nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto

prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšÈa sa voči nej cudzolož-

stva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Počuli sme slovo Pánovo.

102 SIEDMY TÝÎDE≈



SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Boh stvoril ãloveka podºa svojho obrazu

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                             17, 1-13

Boh stvoril človeka zo zeme,

ale ho stvoril podºa svojho obrazu.

A hoci ho znova do nej vráti,

obdaril ho silou, akú on sám vlastní.

Obmedzil počet jeho dní a čas života,

ale dal mu moc nad všetkým, čo je na zemi.

Do každého tvora vložil bázeÀ pred ním,

aby panoval nad zverou i nad vtáctvom.

Dal im schopnosÈ myslieÈ, jazyk, oči, uši,

aj srdce im dal na rozmýšºanie

a naplnil ich rozumnými názormi.

Vložil do nich duchovné poznanie,

srdce im citom naplnil

a dal im poznaÈ dobro i zlo.

Do srdca im vložil bázeÀ voči sebe,

keì im ukázal veºkosÈ svojho diela.

Mohli sa honosiÈ jeho obdivuhodnými činmi,

by chválili jeho sväté meno

a rozprávali o veºkosti jeho diel.

Dal im aj poznanie

a do dedičstva im dal zákon života.

Uzavrel s nimi večnú zmluvu

a ukázal im svoje spravodlivé ustanovenia.

Ich oči videli jeho veºkú slávu,

ich uši počuli jeho velebný hlas

a povedal im: „ChráÀte sa každej neprávosti!“

A všetkým dal prikázania o blížnom.

Každé ich počínanie mu je známe,

nie je ukryté pred jeho očami.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 103, 13-14. 15-16. 17-18a

R. (17): Milosrdenstvo Pánovo je od veãnosti

voãi tým, ão sa ho boja.                                                      XIX

1. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *

tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja.

2. Veì on dobre vie, z ãoho sme stvorení; *

pamätá, Ïe sme iba prach. —

3. Ako tráva sú dni ãloveka, *

odkvitá sÈa poºný kvet.

4. Ledva ho vietor oveje, uÏ ho niet, *

nezostane po Àom ani stopa. —

5. No milosrdenstvo Pánovo je od veãnosti aÏ na veãnosÈ *

voãi tým, ão sa ho boja,

6. a jeho spravodlivosÈ chráni ich detné deti, *

tie, ão zachovávajú jeho zmluvu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto neprijme BoÏie kráºovstvo ako dieÈa, nevojde doÀ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 13-16

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Keì to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzaÈ

ku mne! NebráÀte im, lebo takým patrí Božie kráºovstvo. Veru, hovo-

rím vám: Kto neprijme Božie kráºovstvo ako dieÈa, nevojde doÀ.“

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Počuli sme slovo Pánovo.
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ÔSMY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

VráÈ sa k Najvy‰‰iemu a poznávaj BoÏie ustanovenia

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 17, 20-28

Kajúcnikom dal Boh cestu návratu,

klesajúcich posilnil, aby vytrvali,

a určil im spravodlivý údel.

ObráÈ sa k Pánovi a prestaÀ hrešiÈ;

modli sa pred Pánom a menej ho urážaj.

VráÈ sa k Najvyššiemu, odvráÈ sa od svojej neprávosti

a vo veºkej nenávisti maj ohavnosÈ.

Poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia,

vytrvaj v určenej úlohe i v modlitbe k najvyššiemu Bohu.

Veì kto bude chváliÈ Najvyššieho v podsvetí

namiesto tých, čo žijú a zvelebujú Boha?

Nezostávaj v blude bezbožných;

zvelebuj Boha pred smrÈou:

u m⁄tveho zaniká chválospev, akoby ho nebolo.

Kým žiješ, môžeš velebiÈ Boha;

zvelebuj ho teda, kým si živý a zdravý;

chváº ho a budeš sa honosiÈ jeho milosrdenstvom.

Aké veºké je Pánovo milosrdenstvo

a jeho zºutovanie nad tými, čo sa k nemu obrátia!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 32, 1-2. 5. 6. 7

R. (11a): Radujte sa, spravodliví,

a plesajte v Pánovi.                                                             XX

1. BlaÏený, komu sa odpustila neprávosÈ  *

a je oslobodený od hriechu.

2. BlaÏený ãlovek, ktorému Pán vinu nepripoãíta  *

a v ktorého mysli niet podvodu. —
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3. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *

a nezatajil som svoj priestupok.

4. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosÈ.“ *

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. —

5. Preto kaÏdý náboÏný bude sa modliÈ k tebe *

v ãase tiesne.

6. A záplavy veºkých vôd *

sa k nemu nepriblíÏia. —

7. Ty si moje útoãi‰te, ochráni‰ ma pred súÏením; *

zahrnie‰ ma radosÈou zo spásy. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,

aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Predaj v‰etko, ão má‰, a nasleduj ma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 17-27

Keì sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kºakol si pred

ním a pýtal sa ho: „Učiteº dobrý, čo mám robiÈ, aby som obsiahol

večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,

jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokrad-

neš! Nebudeš krivo svedčiÈ! Nebudeš podvádzaÈ! Cti svojho otca

i matku!“

Ale on mu povedal: „Učiteº, toto všetko som zachovával od svojej

mladosti.“

Ježiš naÀho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba.

Choì, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš maÈ poklad

v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veºký

majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako Èažko vojdú do

Božieho kráºovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami
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zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako Èažko sa vchá-

dza do Božieho kráºovstva! ªahšie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, ako

boháčovi vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byÈ spase-

ný?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal: „ªuìom je to nemožné, ale Bohu

nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

DbaÈ na prikázania je spasiteºná obeta

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                           35, 1-15

Kto zachováva zákon, prináša tým mnohé obety.

DbaÈ na prikázania je spasiteºná obeta.

Kto preukazuje lásku, akoby jemnú múku obetoval,

a kto dáva almužnu, prináša obetu chvály.

Pánovi sa páči, keì niekto zanechá neprávosÈ,

a kto odstúpi od nespravodlivosti, uzmieruje ho za hriechy.

Neukazuj sa pred Pánom s prázdnymi rukami;

toto všetko treba robiÈ, lebo to prikazuje Boh.

Obeta spravodlivého je ako tuk na oltári

a jej príjemná vôÀa vystupuje pred tvár Najvyššieho.

Obeta spravodlivého je príjemná,

Pán na Àu nikdy nezabudne.

S radostným okom oslavuj Boha

a neuberaj mu z prvotín svojich rúk.

Keì prinášaš svoj dar, maj vždy veselú tvár

a s plesaním mu zasväcuj svoje desiatky.

Dávaj Najvyššiemu, ako on dáva tebe,

s prívetivým okom prinášaj dielo svojich rúk;

lebo Pán je odplatiteº

a on ti vráti sedemnásobne.

Neprinášaj podlé veci na obetu,

lebo on ich neprijme;
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a nespoliehaj sa na nespravodlivé obety,

lebo Pán je sudca

a pred ním sláva osoby nič neznamená.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                   Î 50, 5-6. 7-8. 14+23

R. (14): Obetuj Bohu obetu chvály.                                                  XIV

1. „ZhromaÏdite mi mojich svätých, *

ão zmluvu so mnou speãatili obetou.“

2. A nebesia zvestujú jeho spravodlivosÈ, *

veì sudcom je sám Boh. —

3. „Poãuj, ºud môj, chcem hovoriÈ; 

teba, Izrael, idem usvedãiÈ *

ja, Boh, ão tvojím Bohom som.

4. NeobviÀujem Èa pre tvoje obety *

veì tvoje Ïertvy stále sú predo mnou. —

5. Obetuj Bohu obetu chvály *

a Najvy‰‰iemu svoje sºuby splÀ.

6. Kto priná‰a obetu chvály, ten ma ctí; *

a kto kráãa bez úhony, tomu ukáÏem BoÏiu spásu.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Stonásobne viac dostanete v tomto ãase s prenasledovaním
a v budúcom veku veãný Ïivot

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 28-31

Peter začal hovoriÈ Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme

za tebou.“

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mÀa

a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca
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alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto

čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním,

a v budúcom veku večný život.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Nech poznajú národy, Ïe niet Boha okrem teba

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                            36, 1-2a. 5-6. 13-19

Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás,

ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva

a naplÀ bázÀou pred sebou všetky národy;

nech poznajú, ako sme my poznali,

že niet Boha okrem teba, Pane.

Obnov znamenia a zopakuj zázraky.

Zhromaždi všetky Jakubove kmene

a budú tvojím dedičstvom ako na počiatku.

Zmiluj sa nad svojím ºudom, ktorý nosí tvoje meno,

nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným.

Zmiluj sa nad svojím svätým mestom,

nad Jeruzalemom, miestom tvojho spočinutia.

NaplÀ Sion svojou velebou

a svojou slávou tvoj chrám.

Vydaj svedectvo tým, ktorí sú prvotinami tvojho stvorenia,

a splÀ všetko, čo v tvojom mene predpovedali.

Daj odmenu tým, čo sa spoliehajú na teba,

aby sa ukázalo, že tvoji proroci sú hodnoverní.

Vyslyš modlitby svojich služobníkov

pre blahovôºu voči svojmu ºudu

a veì nás na cestu spravodlivosti,

nech vedia všetci, čo žijú na zemi,

že ty si Boh vekov.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 79, 8. 9. 11. 13

R. (Sir 36, 1b): UkáÏ nám, Pane,

svetlo svojho milosrdenstva.                                      VI

1. Zabudni na hriechy na‰ich otcov; 

príì nám ãím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *

lebo sme veºmi úbohí. —

2. Pre slávu svojho mena nám pomôÏ, BoÏe, na‰a spása, 

a vysloboì nás; *

a pre svoje meno odpusÈ nám hriechy. —

3. Nech dôjde k tebe nárek zajatých; 

silou svojho ramena *

zachovaj synov smrti naÏive. —

4. Ale my, tvoj ºud a ovce tvojej pastviny, *

chceme Èa zvelebovaÈ naveky

5. a z pokolenia na pokolenie *

hlásaÈ tvoju slávu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil

a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hºa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn ãloveka bude vydaný

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 32-45

Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred

nimi a oni t⁄pli a so strachom išli za ním. OpäÈ vzal k sebe Dvanástich

a začal im hovoriÈ, čo ho očakáva: „Hºa, vystupujeme do Jeruzalema

a Syn človeka bude vydaný veºkÀazom a zákonníkom. Odsúdia ho na

smrÈ a vydajú pohanom, vysmejú ho, opºujú, zbičujú a zabijú, ale on

po troch dÀoch vstane z m⁄tvych.“

Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu:

„Učiteº, chceme, aby si nám splnil, o čo Èa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
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Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej

pravici a druhý po ºavici.“

Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piÈ kalich, ktorý

ja pijem? Alebo môžete byÈ pokrstení krstom, ktorým som ja krste-

ný?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piÈ, aj krstom, kto-

rým som krstený ja, budete pokrstení. Ale daÈ niekomu sedieÈ po mojej

pravici alebo po ºavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pri-

pravené.“

Keì to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieÈ na Jakuba a Jána. Ježiš

si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov

národov, panujú nad nimi a ich veºmoži majú nad nimi moc. Medzi

vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieÈ staÈ medzi vami veºkým,

bude vaším služobníkom. A kto bude chcieÈ byÈ medzi vami prvý, bude

sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluho-

vaÈ, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Pánovo dielo je plné jeho slávy

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                           42, 15-26

Chcem spomínaÈ na Pánovo dielo,

rozhlasovaÈ budem, čo som videl.

Na Pánovo slovo vznikli jeho diela;

on ich stvoril podºa svojho rozhodnutia.

Žiarivé slnko pozerá na všetko,

Pánovo dielo je plné jeho slávy.

Pánovi svätí nie sú schopní

vyrozprávaÈ všetky jeho obdivuhodné činy.

Pán upevnil svoje voje,

aby pevne stáli na jeho slávu.

On skúma priepasti aj ºudské srdce,

vidí jasne do ich zákutí.
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Pán pozná všetko, čo možno poznaÈ,

vidí do znamení čias;

oznamuje, čo pominulo, aj to, čo prichádza,

a odhaºuje stopy, čo vedú k veciam tajomným.

Jeho pozornosti neunikne jediná myšlienka

a nijaká reč sa pred ním neskryje.

Usporiadal divy svojej múdrosti;

len on je pred vekmi a bude naveky.

Nemožno k nemu nič pridaÈ, ani z neho ubraÈ,

nepotrebuje radu od nikoho.

Aké vzácne sú všetky jeho diela!

Sú ako iskra na pohºad.

Všetko to žije a ostáva naveky

a všetko ho nevyhnutne poslúcha.

Všetko je podvojné: jedno proti druhému;

nič neurobil nedostatočné.

Jedno potvrdzuje hodnotu druhého;

a kto sa vie nasýtiÈ pohºadom na jeho krásu?

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (6a): Pánovým slovom povstali nebesia.                                         XX

1. Oslavujte Pána citarou, *

hrajte mu na desaÈstrunovej lutne.

2. Spievajte mu novú pieseÀ, *

nad‰ene mu hrajte a volajte na slávu. —

3. Lebo Pánovo slovo je pravdivé *

a verné v‰etko jeho konanie.

4. Miluje spravodlivosÈ a právo; *

milosti Pánovej plná je zem. —

5. Pánovým slovom povstali nebesia *

a dychom jeho úst v‰etky ich voje.

6. Ako do vreca hromadí morské vody, *

ako do nádrÏí zlieva oceány. —
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7. Celá zem nech má bázeÀ pred Pánom, *

pred jeho tvárou nech sa chvejú v‰etci obyvatelia sveta.

8. Lebo on riekol a stalo sa, *

on rozkázal a v‰etko bolo stvorené. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Rabboni, urob, aby som videl

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 46-52

Keì Ježiš so svojimi učeníkmi a s veºkým zástupom odchádzal

z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keì

počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričaÈ: „Ježišu, syn Dávidov,

zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väč-

šmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu:

„Neboj sa! VstaÀ, volá Èa!“ On odhodil plášÈ, vyskočil a šiel k Ježišovi.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ 

Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ 

A Ježiš mu povedal: „Choì, tvoja viera Èa uzdravila!“

A hneì videl a šiel za ním po ceste.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Na‰i otcovia boli milosrdní muÏovia
a ich meno Ïije z pokolenia na pokolenie

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                         44, 1. 9-13

ChváliÈ nám treba slávnych mužov,

našich otcov, ako nasledovali po sebe.
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Sú aj takí, na ktorých sa nespomína:

zapadli, akoby ani neboli žili.

Sú, akoby sa ani neboli narodili,

a podobne aj ich potomstvo.

No oni boli milosrdní mužovia

a nikdy sa nezabudne na ich dobré skutky.

Zostávajú vo svojom potomstve,

posvätné dedičstvo sú ich vnukovia;

lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve

a vìaka im — aj ich synovia.

Ich potomstvo zostane naveky

a ich sláva nezanikne nikdy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R. (4a): Pán Boh miluje svoj ºud.                                                         X

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; *

jeho chvála nech znie v zhromaÏdení svätých.

2. Nech sa te‰í Izrael zo svojho Stvoriteºa, *

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráºom. —

3. Nech oslavujú jeho meno tancom, *

nech mu hrajú na bubne a na citare.

4. Lebo Pán miluje svoj ºud *

a tichých venãí víÈazstvom. —

5. Nech svätí jasajú v sláve, *

nech sa veselia na svojich lôÏkach.

6. Oslavu Boha nech majú na perách; *

v‰etkým jeho svätým to bude na slávu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Môj dom sa bude volaÈ domom modlitby pre v‰etky národy.
Majte vieru v Boha

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 11, 11-25

Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do

chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už

bol večer.

Keì na druhý deÀ z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zìaleka zazrel

figovník s lístím. Išiel k nemu, či na Àom niečo nenájde. Ale keì k ne-

mu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu:

„Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli.

Potom prišli do Jeruzalema. Keì vošiel do chrámu, začal vyháÀaÈ

predavačov a kupujúcich v chráme. PeÀazomencom poprevracal stoly

a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášaÈ ani náči-

nie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ,Môj dom sa bude volaÈ

domom modlitby pre všetky národy’? A vy ste z neho urobili lotrovský

pelech.“

Keì to počuli veºkÀazi a zákonníci, hºadali spôsob, ako ho zabiÈ. Báli

sa ho, lebo všetok ºud obdivoval jeho učenie. A keì sa zvečerilo, odišli

z mesta.

Keì ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreÀa. Tu sa

Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si pre-

klial, vyschol.“

Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám:

Keì niekto povie tomuto vrchu: ,Zdvihni sa a hoì sa do mora,’ a vo

svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa

mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte,

ste už dostali, a budete to maÈ.

A keì vstanete modliÈ sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu,

aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

OslavovaÈ budem toho, ão mi dáva múdrosÈ

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                          51, 17-27

Budem Èa oslavovaÈ, budem Èa chváliÈ;

velebiÈ budem meno Pánovo.

Kým som bol ešte mladý, prv, ako som blúdil,

verejne som v modlitbe prosil o múdrosÈ.

Pred samým chrámom som o Àu vrúcne prosil

a budem ju hºadaÈ až do posledného dychu.

Ona mi vykvitla ako skoré hrozno,

moje srdce v nej nachádza potechu.

Moja noha vykročila na priamu cestu,

vyhºadávam ju od svojej mladosti.

Len trochu som napol sluch a počul som ju;

našiel som mnoho múdrosti

a veºký pokrok som v nej urobil.

OslavovaÈ budem toho, čo mi dáva múdrosÈ.

Rozhodol som sa, že budem žiÈ podºa nej.

Usiloval som sa o dobro a zahanbený nebudem.

Moja duša o Àu zápasila:

starostlivo som zachovával zákon.

Ruky som vystieral k výšinám

a pochopil som jej hlboké tajomstvá.

Upriamil som na Àu svoju dušu

a našiel som ju v čistote.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                             Î 19, 8. 9. 10.11

R. (9a): Rozhodnutia Pánove sú správne, pote‰ujú srdce.                    XIII

1. Zákon Pánov je dokonalý, *

osvieÏuje du‰u.
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2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *

dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *

neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *

neÏ medové kvapky z plástu. —

ALELUJOVÝ VER·                                            Porov. Kol 3, 16a. 17c

R. Aleluja. — Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva;

skrze Krista vzdávajte vìaky Bohu Otcovi. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Akou mocou toto robí‰?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 11, 27-33

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chrá-

me, pristúpili k nemu veºkÀazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou

mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“

Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi,

potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či

od ºudí? Odpovedzte mi!“

Oni rozmýšºali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ,Prečo ste

mu teda neuverili?’ Ale ak povieme: Od ºudí,“ — to sa báli ºudu, lebo

všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi:

„Nevieme.“

A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DEVIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Tobi kráãal po cestách pravdy

Začiatok Knihy Tobiáš                                                     1, 3; 2, 1b-8

Ja, Tobi, kráčal som po cestách pravdy a v spravodlivosti po všetky

dni svojho života a dal som veºa almužien svojim bratom a svojmu

rodu, ktorí odišli so mnou do zajatia do Ninive v asýrskej krajine. 

Na Letnice, v náš sviatočný deÀ, to je sviatok siedmich týždÀov, pri-

pravili mi skvelú hostinu. Sadol som si k stolu, prestreli ho a bolo na

Àom veºa lahodných jedál. Vtedy som povedal svojmu synovi Tobiášo-

vi: „Choì a ak nájdeš chudobného z našich bratov zajatých v Ninive,

ktorí sa celým svojím srdcom vinú k Pánovi, priveì ho a bude stolovaÈ

so mnou. Budem čakaÈ, syn môj, kým sa nevrátiš.“

A Tobiáš išiel hºadaÈ niektorého z našich chudobných bratov. Keì

sa vrátil, povedal mi: „Otče!“ Ja som mu odvetil: „Tu som, syn môj.“

On vravel: „Jeden z nášho národa leží na námestí zabitý; len teraz ho

museli uškrtiÈ povrazom.“ Vyskočil som, nechal som jedlo, ani ochut-

naÈ som ho nestihol, a m⁄tveho som odniesol z námestia a ukryl do jed-

ného domu, kým nezapadne slnko, aby som ho mohol pochovaÈ. Keì

som sa vrátil, umyl som sa, v žalosti som jedol svoj chlieb a spomínal

som si na slová proroka Amosa, ktoré povedal v Beteli:

„Všetky vaše sviatky sa zmenia na smútok

a všetky vaše piesne na nárek.“

Plakal som a keì slnko zapadlo, šiel som vykopaÈ jamu a m⁄tveho

som pochoval. Moji príbuzní ma vysmiali a hovorili: „Tento človek sa

ešte nebojí. Už ho raz pre takúto vec hºadali a chceli zabiÈ; sotva im

unikol a znova pochováva m⁄tvych.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 112, 1-2. 3-4. 5-6

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána.                                          XIX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *

ão svoj majetok ãestne spravuje;

6. nikdy nezakolí‰e. *

Vo veãnej pamäti bude spravodlivý. —

ALELUJOVÝ VER·                                                     Porov. Zjv 1, 5ab

R. Aleluja. — JeÏi‰u Kriste, verný svedok, prvorodený z m⁄tvych,

ty nás miluje‰ a svojou krvou si nás oslobodil

od hriechov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Chytili jeho milovaného syna, zabili ho a vyhodili z vinice

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka                          12, 1-12

Ježiš začal hovoriÈ veºkÀazom, zákonníkom a starším v podoben-

stvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu

a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich pre-

vzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späÈ

naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu

a potupili ho. Poslal ìalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niekto-

rých zbili, iných pozabíjali.

Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho,

lebo si povedal: ,K môjmu synovi budú maÈ úctu.’ Ale vinohradníci si
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povedali: ,To je dedič. Poìte, zabime ho a dedičstvo bude naše!’

Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.

Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá

iným.

Nečítali ste v Písme:

,KameÀ, čo stavitelia zavrhli,

stal sa kameÀom uholným.

To sa stalo na pokyn Pána;

vec v našich očiach obdivuhodná’?“

A chceli ho zajaÈ, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich

povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

·tyri roky som bol slepý 
a v‰etci moji bratia nado mnou Ïalostili

Čítanie z Knihy Tobiáš                                                       2, 9-14

Keì som ja, Tobi, v noci na Letnice pochoval m⁄tveho, umyl som sa,

prišiel som domov a zaspal som na dvore pod stenou. Tvár som si neza-

kryl, lebo bolo teplo. Nevedel som, že na stene nado mnou sú vrabce.

Do očí mi padol ich teplý trus a vyvolal beºmo. Chodil som po lekároch,

aby ma vyliečili. Ale čím viac ma natierali liekmi, tým viac sa mi oči

zaÈahovali škvrnami, až som celkom oslepol.

Štyri roky som bol slepý a všetci moji bratia nado mnou žalostili.

Dva roky ma živil Achikar, kým neodišiel do Elymaidy.

V tom čase moja žena Anna za mzdu vykonávala ženské práce; spra-

cúvala vlnu a dodávala ju zákazníkom a oni jej platili. Siedmeho dÀa

v mesiaci Dystri dotkala látku a odovzdala ju zákazníkom. Oni jej

vyplatili celú mzdu a dali jej za látku aj kozliatko. Keì kozºa prišlo ku

mne, začalo bºačaÈ; ja som si ju zavolal a povedal som jej: „Odkiaº je

to kozºa? Aby nebolo ukradnuté! VráÈ ho jeho majiteºovi; veì my

nesmieme jesÈ nič ukradnuté.“ Ona mi povedala: „Dostala som ho ako

dar mimo zárobku.“ Ale ja som jej neveril a povedal som jej, aby ho
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vrátila majiteºom. A hanbil som sa za to pred Àou. Ona mi povedala:

„A kde sú tvoje almužny? Kde sú tvoje dobré skutky? Všetci vidia, čo

z toho máš!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 112, 1-2. 7-8. 9

R. (porov. 7c): Srdce spravodlivého je pevné,

dôveruje v Pána.                                                       XIX

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. Nebude sa báÈ zlej zvesti. *

Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

4. bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

5. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista

nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

aby sme vedeli, aká je nádej z ná‰ho povolania. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo je cisárovo, dávajte cisárovi, a ão je BoÏie, Bohu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 12, 13-17

K Ježišovi poslali niekoºko farizejov a herodiánov, aby ho podchyti-

li v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteº, vieme, že vždy vravíš pravdu

a neberieš ohºad na nikoho, nehºadíš na osobu človeka, ale podºa prav-

dy učíš Božej ceste. Slobodno platiÈ cisárovi daÀ, či nie? Máme platiÈ,

či nemáme?“
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Ale on poznal ich prefíkanosÈ a povedal im: „Čo ma pokúšate?!

Prineste mi denár, nech sa naÀ pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich:

„Čí je tento obraz a nápis?“

Oni mu odpovedali: „Cisárov.“

A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie,

Bohu.“ I obdivovali ho.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Bola vypoãutá modlitba obidvoch pred BoÏou velebou

Čítanie z Knihy Tobiáš                                              3, 1-11a. 16-17a

S rozžialenou dušou som vzdychal a plakal. A vzlykavo som sa začal

modliÈ:

„Pane, ty si spravodlivý

a spravodlivé sú všetky tvoje skutky.

Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda;

ty súdiš svet.

A teraz, Pane, spomeÀ si na mÀa; zhliadni na mÀa

a netrestaj ma za moje hriechy

a za moju nedbalosÈ

ani za hriechy a nedbalosÈ mojich rodičov,

ktorými sa previnili proti tebe.

Lebo sme neposlúchali tvoje prikázania,

a preto si nás vydal napospas,

do zajatia a na smrÈ,

na posmech, na reči a potupu u všetkých národov,

medzi ktoré si nás rozmetal.

Aj teraz sú správne všetky tvoje rozhodnutia,

keì ma tresceš za moje hriechy

a za hriechy mojich rodičov,

lebo sme nekonali podºa tvojich prikázaní

a nekráčali sme pred tebou úprimne.

Preto teraz urob so mnou, ako sa ti páči,

a rozkáž odÀaÈ môjho ducha,
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aby som mohol odísÈ z povrchu zeme

a obrátiÈ sa na prach.

SmrÈ je pre mÀa lepšia než život,

lebo som počul nepravdivé výčitky

a je mi veºmi smutno.

Rozkáž, Pane, nech ma opustí táto tieseÀ;

prepusÈ ma na večné miesto

a neodvracaj odo mÀa svoju tvár, Pane,

lebo je lepšie pre mÀa zomrieÈ

ako skusovaÈ takúto tieseÀ v svojom živote

a počúvaÈ také výčitky.“

V ten istý deÀ aj Sára, dcéra Raguela, čo býval v médskom meste

Ekbatany, počula od jednej slúžky svojho otca potupné výčitky, lebo

bola vydatá za siedmich mužov a zloduch Asmodej ich zabil prv, než

k nej vošli ako k manželke. Slúžka jej povedala: „Ty hrdúsiš svojich

mužov! Vydala si sa už za siedmich mužov a ani s jedným si neokúsila

šÈastie. Prečo nás biješ? Preto, že ti zomreli mužovia? Choì za nimi!

Nech už nikdy nevidíme z teba ani syna ani dcéru!“

V ten deÀ bolo dievča veºmi smutné a plakalo. Vyšlo do hornej izby

svojho otca a chcelo sa obesiÈ. Potom sa zamyslelo a povedalo si: „To

by potupovali otca a hovorili by: ,Mal si jedinú, milovanú dcéru a ona

sa ti z nešÈastia obesila.’ A tak by som zarmútila svojho starého otca

a priviedla by som ho do hrobu. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale

budem úpenlivo prosiÈ Pána, aby som zomrela a nemusela už v tomto

živote počúvaÈ výčitky.“

V tom čase sa s rukami vystretými k obloku vrúcne modlila: „Zve-

lebený si, Pane, Bože milosrdný, a zvelebené je tvoje sväté a úctyhod-

né meno naveky.“

V tom istom čase bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou vele-

bou a bol poslaný anjel Rafael uzdraviÈ oboch: Tobimu odstrániÈ

beºmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Sáru, Raguelovu dcéru, daÈ

za ženu Tobiho synovi Tobiášovi a sputnaÈ zloducha Asmodeja, lebo

patrila Tobiášovi, a nie tamtým všetkým, čo si ju chceli vziaÈ za ženu.

V tú istú chvíºu sa Tobi vrátil do svojho domu a Sára, Raguelova

dcéra, zostúpila z hornej izby.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 25, 2-3. 4-5b. 6+7bc. 8-9

R. (1): K tebe, Pane, dvíham svoju du‰u.                                               I

1. Tebe dôverujem, BoÏe môj: nech nie som zahanbený *

a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

2. Veì nik, ão dúfa v teba, nebude zahanbený. *

Ale nech sú zahanbení tí,

ão sa pre niã za niã dopú‰Èajú nevery. —

3. UkáÏ mi, Pane, svoje cesty *

a pouã ma o svojich chodníkoch.

4. Veì ma vo svojej pravde a uã ma, *

lebo ty si Boh, moja spása. —

5. RozpomeÀ sa, Pane, na svoje zºutovanie *

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

6. Pamätaj na mÀa vo svojom milosrdenstve, *

veì si, Pane, dobrotivý. —

7. Pán je dobrý a spravodlivý: *

ukazuje cestu hrie‰nikom.

8. Pokorných vedie k správnemu konaniu *

a tichých poúãa o svojich cestách. —

ALELUJOVÝ VER·                                                        Jn 11, 25a. 26

R. Aleluja. — Ja som vzkriesenie a Ïivot, hovorí Pán;

kto verí vo mÀa, neumrie naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boh nie je Bohom m⁄tvych, ale Ïivých

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 12, 18-27

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zm⁄tvychvstania,

a pýtali sa ho: „Učiteº, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat

a zanechá manželku bez detí, brat si má vziaÈ jeho manželku a splodiÈ

svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka.

Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí.

124 DEVIATY TÝÎDE≈



A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých

zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keì

vstanú z m⁄tvych? Veì ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu

moc? Lebo keì ºudia vstanú z m⁄tvych, už sa ani neženia, ani nevydá-

vajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaº ide o vzkriesenie m⁄tvych, či ste

nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ,Ja

som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba’? A on nie je Bohom

m⁄tvych, ale živých. Veºmi sa mýlite.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad Àou, 
aby sme sa obidvaja v zdraví doÏili staroby

Čítanie z Knihy Tobiáš 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a

Keì Tobiáš prišiel do Médska a blížil sa k Ekbatanám, Rafael pove-

dal mladíkovi: „Brat Tobiáš!“ On odvetil: „Prosím.“ Anjel mu pove-

dal: „V túto noc by sme mali byÈ u Raguela. Je to tvoj príbuzný a má

dcéru, menom Sára.“

Po príchode do Ekbatán Tobiáš povedal: „Brat Azariáš, zaveì ma

rovno k nášmu bratovi Raguelovi.“ A on ho zaviedol do domu Ra-

guela. Našli ho sedieÈ pri vrátach svojho dvora a prví ho pozdravili. On

im povedal: „Pekne vás zdravím, bratia, vojdite zdraví a bez úhony.“

Uviedol ich do svojho domu, zabil barana zo stáda a srdečne ich priví-

tal. Keì sa umyli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi:

„Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru.“

Raguel počul tieto slová a povedal mladíkovi: „Jedz a pi a pokojne spi

v túto noc, lebo niet človeka, ktorý by si mal vziaÈ moju dcéru Sáru

okrem teba, brat môj. A ani ja ju nesmiem daÈ inému mužovi, len

tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, pove-

daÈ: dal som ju už siedmim mužom, našim bratom, a všetci zomreli

v tú noc, keì ku nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi a Pán nech vám

pomáha.“
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Tobiáš odvetil: „Nebudem tu jesÈ ani piÈ, kým nepotvrdíš, o čo Èa

žiadam.“ Raguel mu povedal: „Urobím to a dostaneš ju podºa naria-

denia Mojžišovej knihy, lebo ti je z neba určené, že ju máš dostaÈ.

Vezmi si svoju sestru; odteraz si jej bratom, a ona tvojou sestrou.

Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni Pán z neba, syn

môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj.“ 

Raguel zavolal svoju dcéru Sáru a pristúpil k Tobiášovi. Chytil ho za

ruku, odovzdal mu Sáru a povedal: „Vezmi si ju za ženu podºa záko-

na a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Vezmi si ju a pri-

veì ju v zdraví k svojmu otcovi. A Boh na nebesiach nech vám dá

šÈastnú cestu a pokoj.“

Zavolal jej matku a rozkázal priniesÈ listinu, aby mohli napísaÈ

manželskú zmluvu, ako mu ju odovzdal za ženu podºa nariadenia

Mojžišovho zákona. Matka priniesla listinu a on to napísal a potvrdil

pečaÈou. Tu začali jesÈ a piÈ.

Tu Raguel zavolal svoju manželku Ednam a povedal jej: „Sestra,

priprav inú izbu a zaveì ju tam. Ona šla, postlala, ako jej povedal,

zaviedla ju tam a dala sa nad Àou do plaču. Potom si utrela slzy a pove-

dala jej: „Buì silná na duchu, dcéra moja. Pán neba nech premení tvoj

žiaº na radosÈ. Len buì silná na duchu!“ A vyšla von.

Keì odišli a zavreli dvere izby, Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre:

„VstaÀ, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby sa nad nami

zmiloval a dal nám zdravie.“ Ona vstala a začali sa modliÈ a prosiÈ

Pána, aby im daroval zdravie. Hovorili:

„Zvelebený buì, Bože našich otcov,

a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov!

Nech ti dobrorečia nebesia

i všetko tvoje stvorenie po všetky veky!

Ty si utvoril Adama,

dal si mu vernú pomocníčku Evu

a z oboch vzišlo celé ºudské pokolenie.

Ty si povedal,

že nie je dobre človeku samému:

,Urobíme mu pomocníka,

ktorý mu bude podobný.’

A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti,

ale z opravdivej lásky.
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Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad Àou,

aby sme sa obidvaja v zdraví dožili staroby.“

A obaja povedali: „Amen, amen!“ A potom celú noc spali.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána.                               III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *

a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *

bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *

vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *

okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *

ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona, 

aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *

po v‰etky dni svojho Ïivota. — 

ALELUJOVÝ VER·                                               Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Iného, väã‰ieho prikázania niet

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré pri-

kázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jedi-

ný Pán. MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej

svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto:
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,MilovaÈ budeš svojho blížneho ako seba samého!’ Iného, väčšieho pri-

kázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteº, správne si povedal: ,Jediný je

a okrem neho iného niet; a milovaÈ ho z celého srdca, z celého rozumu

a z celej sily’ a ,milovaÈ blížneho ako seba samého’ je viac ako všetky

zápalné a ostatné obety.“

Keì Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ìaleko

od Božieho kráºovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovaÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Udrel ma, ale teraz vidím svojho syna Tobiá‰a

Čítanie z Knihy Tobiáš                                                     11, 5-17

Anna sedávala a vyzerala svojho syna na ceste. Keì ho videla pri-

chádzaÈ, povedala jeho otcovi: „Pozri, syn ti prichádza, aj muž, čo

s ním išiel!“

A Rafael povedal Tobiášovi prv, ako prišiel k otcovi: „Viem, že sa

mu oči znova otvoria. Kvapni mu do očí rybaciu žlč, liek zaberie

a beºmo z jeho očí sa odlúpne. Tvoj otec otvorí oči a bude vidieÈ svet-

lo.“

Anna mu bežala v ústrety, hodila sa svojmu synovi okolo krku

a povedala mu: „Syn môj, teraz už môžem zomrieÈ, keì Èa vidím.“

A plakala. Aj Tobi vstal a hoci sa potkýnal, vyšiel pred vráta. Tobiáš

pribehol k nemu s rybacou žlčou v ruke, dýchol mu do očí, chytil ho

a povedal: „Dôveruj, otče!“ Vstrekol mu liek a nechal ho pôsobiÈ.

A oboma rukami odlúpol beºmo z kútikov jeho očí. Keì Tobi videl

svojho syna, hodil sa mu okolo krku, plakal a povedal mu: „Vidím Èa,

syn môj, ty svetlo mojich očí!“ A pokračoval:

„Nech je zvelebený Boh

a nech je zvelebené jeho veºké meno.

Nech sú zvelebení všetci jeho svätí anjeli po všetky veky,

lebo on ma udrel,

ale teraz vidím svojho syna Tobiáša.“
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Tobi a jeho manželka Anna vošli do domu, tešili sa a z celého srdca

velebili Boha za všetko, čo sa im dostalo.

Tobiáš potom povedal svojmu otcovi, že sa cesta z dobrodenia Pána

Boha vydarila a že priniesol peniaze, aj ako si vzal Raguelovu dcéru

Sáru za manželku a že prichádza aj ona a je už celkom blízko pri niniv-

skej bráne. Tobi a Anna sa potešili a vyšli v ústrety svojej neveste

k ninivskej bráne. Keì Ninivčania videli Tobiho, ako kráča vo svojej

plnej sile a nik ho nevedie za ruku, divili sa. A Tobi veºkým hlasom

vyznával a velebil Boha pred nimi, že sa Boh nad ním zºutoval a otvoril

mu oči. Potom sa Tobi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša,

a požehnal ju slovami: „Vojdi zdravá, dcéra moja! Nech je zvelebený

tvoj Boh, ktorý Èa priviedol k nám, dcéra! Nech je požehnaný tvoj otec,

nech je požehnaný môj syn Tobiáš a buì požehnaná aj ty, dcéra moja!

Vstúp do svojho domu zdravá v požehnaní a radosti. Vstúp, dcéra

moja!

V ten deÀ naplnila radosÈ všetkých Židov, čo boli v Ninive.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                       Î 146, 1-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10

R. (porov. 2a): Chváº, du‰a moja, Pána cez celý môj Ïivot.                  XV

A l e b o : Aleluja.

1. Chváº, du‰a moja, Pána; 

celý Ïivot chcem chváliÈ Pána, *

svojmu Bohu spievaÈ, kým len budem ÏiÈ. — 

2. On zachováva vernosÈ naveky, *

utláãaným prisudzuje právo,

3. hladujúcim dáva chlieb. *

Pán vyslobodzuje väzÀov. — 

4. Pán otvára oãi slepým, *

Pán dvíha skºúãených,

5. Pán miluje spravodlivých. *

Pán ochraÀuje cudzincov, — 

6. ujíma sa siroty a vdovy, *

ale hatí cesty hrie‰nikov.

7. Pán bude kraºovaÈ naveky; *

tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. — 
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ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 14, 23

R. Aleluja. —Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;     

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ako môÏu hovoriÈ, Ïe Mesiá‰ je Dávidov syn?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 12, 35-37

Keì Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriÈ, že

Mesiáš je Dávidov syn? Veì sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu:

,Pán povedal môjmu Pánovi:

Seì po mojej pravici,

kým ti nepoložím tvojich nepriateºov pod nohy.’

Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byÈ jeho synom?“

A veºký zástup ho počúval s radosÈou.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Velebte Pána; ja vystupujem k Bohu

Čítanie z Knihy Tobiáš                                                  12, 1. 5-15. 20

V tých dÀoch Tobi zavolal svojho syna Tobiáša a povedal mu:

„Tomu človeku, čo išiel s tebou, musíme preukázaÈ poctu a pridaÈ

k jeho odmene.“ Tobi ho zavolal a povedal: „Prijmi ako odmenu polo-

vicu zo všetkého, čo si priniesol, a choì v zdraví.“

Vtedy Rafael zavolal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte

Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám pre-

ukázal; dobrorečte mu a ospevujte ho. S úctou zjavujte Božie slovo

a neváhajte ho oslavovaÈ. Kráºovo tajomstvo je dobre ukrývaÈ, ale

Božie skutky je čestné zjavovaÈ a oslavovaÈ.

Robte dobre a nestihne vás zlo. Dobrá je modlitba a pôst, almužna

a spravodlivosÈ. Lepšie je maÈ trošku, ale spravodlivo, ako veºa, ale
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hriešne. Lepšie je dávaÈ almužnu ako kopiÈ zlaté poklady. Almužna

vyslobodzuje zo smrti a očisÈuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú

almužnu, budú prekypovaÈ životom. Ale tí, čo páchajú hriech a neprá-

vosÈ, sú nepriateºmi vlastného života.

Poviem vám teda pravdu a nič pred vami nezamlčím. Už som vám

prezradil: Kráºovo tajomstvo je dobre ukrývaÈ, ale Božie skutky je

čestné zjavovaÈ. 

Keì si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal slová vašej modlitby

pred jasnosÈ Pánovej tváre. A keì si pochovával m⁄tvych, takisto.

A pretože si neváhal vstaÈ a zanechaÈ jedlo a šiel si pochovaÈ m⁄tveho,

bol som poslaný k tebe skúšaÈ Èa. A Boh ma znova poslal, aby som

uzdravil teba i Sáru, tvoju nevestu. 

Ja som Rafael, jeden zo siedmich svätých anjelov, čo sme pri Pánovi

a predstupujeme pred Pánovu velebu.

A teraz velebte Pána na zemi a oslavujte Boha. Ja vystupujem

k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíš-

te.“ A vystúpil.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Tob 13, 2c-f. 6f-i. 6jk. 6lm

R. (2a): Nech je zvelebený Boh, ktorý Ïije naveky.                            XX

1. PretoÏe on trestá aj sa zmilúva, *

on zvrhne aÏ na dno podsvetia

2. a svojou velebnosÈou vyvádza zo záhuby; *

a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. — 

3. A teraz pozrite, ão s vami urobil, *

a oslavujte ho celým svojím hlasom.

4. Velebte Pána spravodlivosti *

a chváºte Kráºa vekov. — 

5. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *

a ohlasujem jeho silu a vzne‰enosÈ hrie‰nemu národu. — 

6. ObráÈte sa, hrie‰nici, 

a Ïite spravodlivo pred ním. *

MoÏno si vás obºúbi a preukáÏe vám milosrdenstvo. — 
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ALELUJOVÝ VER·                                                                  Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Táto chudobná vdova vhodila viac ako v‰etci ostatní

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 12, 38-44

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí

radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po

prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách.

Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnej-

ší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ºud

hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj

istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto

chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.

Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala

všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DESIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh nás pote‰uje, aby sme mohli aj my  pote‰ovaÈ tých, ão sú v súÏení

Začiatok Druhého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom      1, 1-7

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej Božej cir-

kvi v Korinte aj všetkým svätým v celom Achájsku: MilosÈ vám a po-

koj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milo-

srdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom

súžení, aby sme mohli aj my potešovaÈ tých, čo sú v akomkoºvek súže-

ní, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmno-

žujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojÀuje aj naša útecha. 

Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešo-

vaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých

utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej, vzhºadom na vás, je pevná,

veì vieme, že ako máte účasÈ na utrpeniach, tak budete maÈ aj na

úteche.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán.                              XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. — 

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. — 

5. Ne neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.
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6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. — 

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 5, 12a

R. Aleluja. — Radujte sa a jasajte,

lebo máte hojnú odmenu v nebi. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavení chudobní v duchu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,

pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.

Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte

hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred

vami.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

JeÏi‰ nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v Àom bolo iba „áno“

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-22

Bratia, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“.

Veì Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván

a Timotej, nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v Àom bolo iba „áno“. Lebo všet-

ky Božie prisºúbenia, koºko ich je, v Àom sú „áno“, a preto je skrze

neho aj naše „amen“ Bohu na slávu.

A Boh nás i vás posilÀuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil

svojou pečaÈou a vložil nám do s⁄dc závdavok Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM              Î 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135

R. (135a): Vyjasni tvár, Pane, nad svojím sluÏobníkom.                        XV

1. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, *

preto ich zachovávam. — 

2. Výklad tvojich slov osvecuje, *

maliãkým dáva chápavosÈ. — 

3. Otváram ústa a dych naberám, *

lebo túÏim za tvojimi predpismi. — 

4. ObráÈ sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, *

ako robieva‰ tým, ão tvoje meno milujú. — 

5. Riaì moje kroky podºa tvojho výroku; *

nech ma neovláda nijaká neprávosÈ. — 

6. Vyjasni tvár nad svojím sluÏobníkom *

a nauã ma svojim ustanoveniam. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 5, 16

R. Aleluja. — Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,

aby videli va‰e dobré skutky

a oslavovali vá‰ho Otca. — R. Aleluja.

135UTOROK



EVANJELIUM

Vy ste svetlo sveta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 13-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soº zeme. Ak soº stratí chuÈ,

čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiÈ von, aby ju ºudia pošlia-

pali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryÈ. Ani

lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila

všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ºuìmi, aby videli vaše dobré skutky

a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Urobil z nás sluÏobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 4-11

Bratia, dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie že by sme boli schopní

vymyslieÈ niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosÈ

je z Boha. On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie lite-

ry, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje.

Keì už služba smrti, písmenami vyrytá do kameÀa, bola taká sláv-

na, že synovia Izraela nemohli hºadieÈ Mojžišovi do tváre pre jas jeho

tváre, ktorý bol pominuteºný, ako by služba Ducha nebola oveºa sláv-

nejšia? 

Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba ospravedlnenia je

oveºa slávnejšia. Lebo nie je slávne, čo takto zažiarilo pre vznešenejšiu

slávu. Veì ak je slávne to, čo je pominuteºné, to, čo ostáva, je oveºa

slávnejšie.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 99, 5. 6. 7. 8. 9

R. (porov. 9c): Len ty si svätý, Pane, BoÏe ná‰.                                   XX

1. Velebte Pána, ná‰ho Boha, 

a padnite k jeho nohám, *

lebo je svätý. — 

2. MojÏi‰ a Áron, jeho kÀazi, 

a Samuel, ctiteº jeho mena, *

vzývali Pána a on ich vypoãul, — 

3. z oblaãného stæpa k nim hovoril. 

A zachovávali jeho svedectvo *

a prikázania, ktoré im dal. — 

4. Pane, BoÏe ná‰, ty si ich vypoãul, 

BoÏe, ty si bol k nim milostivý, *

no nenechal si bez trestu ich priestupky. — 

5. Velebte Pána, ná‰ho Boha, 

na jeho svätom vrchu sa mu klaÀajte, *

lebo svätý je Pán, Boh ná‰. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                            Î 25, 4b. 5a

R. Aleluja. — Pouã ma, Pane, o svojich chodníkoch,

veì ma vo svojej pravde. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nepri‰iel som ich zru‰iÈ, ale naplniÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiÈ

Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiÈ, ale naplniÈ.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani

jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak

by učil ºudí, bude v nebeskom kráºovstve najmenší. Ale kto ich zacho-

vá a tak bude aj učiÈ, ten bude v nebeskom kráºovstve veºký.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh zaÏiaril v na‰ich srdciach na osvietenie poznania BoÏej slávy

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 15 — 4, 1. 3-6

Bratia, až do dnešného dÀa leží na srdci synov Izraela závoj, keì

čítajú Mojžiša. Keì sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. Pán je

Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 

A my všetci s odhalenou tvárou hºadíme ako v zrkadle na Pánovu

slávu a Pánov Duch nás premieÀa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

Preto keì máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli,

neochabujeme.

A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do

záhuby. Im, neveriacim, boh tohoto veku zaslepil mysle, aby im neza-

žiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. 

Veì nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši slu-

žobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari

svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy

v tvári Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R. (porov. 10b): Pánova sláva bude prebývaÈ

v na‰ej krajine.                                                           II

1. Budem poãúvaÈ, ão povie Pán, Boh; *

on ohlási pokoj svojmu ºudu a svojim svätým.

2. Naozaj: blízko je spása tým, ão sa ho boja, *

a jeho sláva bude prebývaÈ v na‰ej krajine. — 

3. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *

spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

4. VernosÈ vyrastie zo zeme, *

spravodlivosÈ zhliadne z neba. — 
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5. Veì Pán dá poÏehnanie *

a svoje plody vydá na‰a zem. 

6. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ * 

a po stopách jeho krokov spása. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pred súd pôjde kaÏdý, kto sa na svojho brata hnevá

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 20-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosÈ nebude

väčšia ako spravodlivosÈ zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebes-

kého kráºovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!’ Kto by teda zabil,

pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na

svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ,Hlupák,’ pôjde pred

veºradu. A kto mu povie: ,Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného

ohÀa.

Keì teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má

niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choì sa najprv

zmieriÈ so svojím bratom; až potom príì a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby Èa

protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby Èa neuvrhli do

väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaº, kým nezaplatíš do ostat-

ného haliera.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Ten, ão vzkriesil Pána JeÏi‰a, s JeÏi‰om vzkriesi aj nás
a postaví nás s vami

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-

nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,

ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú

nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na

našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa

aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje

smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril

som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì

vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás

a postaví nás s vami. 

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých

rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 116, 10-11. 15-16. 17-18

R. (17a): Obetu chvály ti, Pane, prinesiem.                                         XV

Alebo: Aleluja.

1. Dôveroval som, aj keì som povedal: *

„Som veºmi pokorený.“

2. V rozru‰ení som vyriekol: *

„V‰etci ºudia klamú.“ — 

3. V Pánových oãiach má veºkú cenu *

smrÈ jeho svätých.
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4. Pane, som tvoj sluha, 

som tvoj sluha a syn tvojej sluÏobnice. *

Ty si mi putá rozviazal. — 

5. Obetu chvály ti prinesiem *

a budem vzývaÈ meno Pánovo.

6. Splním svoje sºuby Pánovi *

pred v‰etkým jeho ºudom. — 

ALELUJOVÝ VER·                                            Porov. Flp 2, 15d. 16a

R. Aleluja. — SvieÈte ako svetlá na svete

a drÏte sa pevne slova Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

KaÏdý, kto na Ïenu hºadí Ïiadostivo, 
uÏ s Àou scudzoloÏil vo svojom srdci

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 27-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:

,Nescudzoložíš!’ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hºadí žiados-

tivo, už s Àou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak Èa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoì od seba,

lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa

malo celé tvoje telo dostaÈ do pekla. 

A ak Èa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoì od seba,

lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo

ísÈ celé tvoje telo do pekla.

ëalej bolo povedané: ,Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá prie-

pustný list!’ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku,

okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme pre-

pustenú ženu, cudzoloží.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom                                        5, 14-21

Bratia, ženie nás Kristova láska, keì si uvedomíme, že ak jeden

zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj

tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal

z m⁄tvych.

Preto odteraz nepoznáme nikoho podºa tela. A ak sme aj poznali

Krista podºa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým

stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou

a zveril nám službu zmierenia. Veì v Kristovi Boh zmieril svet so

sebou a nepočítal ºuìom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás.

V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa

v Àom stali Božou spravodlivosÈou.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 103, 1-2. 3-4. 8-9.11-12

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a nezabúdaj na jeho dobrodenia. — 

3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *

on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *

on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. — 

5. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
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6. Nevyãíta nám ustaviãne na‰e chyby, *

ani sa nehnevá naveky. — 

7. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *

také veºké je jeho zºutovanie voãi tým, ão sa ho boja.

8. Ako je vzdialený východ od západu, *

tak vzìaºuje od nás na‰u neprávosÈ. — 

ALELUJOVÝ VER· Î 119, 36a. 29b

R. Aleluja. — BoÏe, nakloÀ mi srdce k svojej náuke

a milostivo mi daj svoj zákon. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo poveda-

né: ,Nebudeš krivo prisahaÈ, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!’ No ja

vám hovorím: Vôbec neprisahajte — ani na nebo, lebo ono je Božím

trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na

Jeruzalem, pretože je mestom veºkého Kráºa, ani na svoju hlavu nepri-

sahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiÈ bielym alebo čiernym.

Ale vaša reč nech je ,áno—áno’, ,nie—nie’. Čo je navyše, pochádza

od Zlého.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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JEDENÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Odporúãame sa ako BoÏí sluÏobníci

Čítanie z Druhého listu 

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 6, 1-10

Bratia, ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosÈ

neprijímali nadarmo. Veì hovorí:

„V milostivom čase som Èa vyslyšal

a v deÀ spásy som ti pomohol.“

Hºa, teraz je milostivý čas, teraz je deÀ spásy! 

Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola

bez hany. Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veºkej

trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väze-

niach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; v čistote, v po-

znaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej

láske, v slove pravdy, v Božej moci; zbraÀami spravodlivosti v pravej

i ºavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesÈou; ako zvodco-

via, ale pravdiví, ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomie-

rajúci, a hºa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no

vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme

nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 98, 1. 2-3b. 3c-4

R. (porov. 2b): Pred oãami pohanov

vyjavil Pán svoju spásu.                                              III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. — 

3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.
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4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. — 

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                             Î 119, 105

R. Aleluja.— Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

a pochodeÀ na mojich chodníkoch. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Neodporujte zlému

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 38-42

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Oko

za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak Èa

niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce

s tebou súdiÈ a vziaÈ ti šaty, nechaj aj plášÈ. A keì Èa bude niekto nútiÈ,

aby si s ním išiel jednu míºu, choì s ním dve. Tomu, kto Èa prosí, daj,

a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičaÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Kristus sa stal pre vás chudobným

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 8, 1-9

Bratia, oznamujeme vám, akú milosÈ dal Boh macedónskym cir-

kvám: že v mnohých skúškach súženia z ich veºkej radosti a krajnej

chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Môžem dosvedčiÈ, že koºko

mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme
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im dopriali milosÈ maÈ účasÈ na službe svätým. Ba nad naše očakávanie

samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám;

takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás

dokončil.

A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej

horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto

diele lásky. 

Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosÈou iných skúšam pravosÈ aj

vašej lásky. Veì poznáte milosÈ nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol

bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obo-

hatili.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 146, 1-2a. 5-6. 7. 8-9a

R. (porov. 1. 2): Chváº, du‰a moja, Pána cez celý môj Ïivot.                XV

Alebo: Aleluja.

1. Chváº, du‰a moja, Pána; *

celý Ïivot chcem chváliÈ Pána. — 

2. BlaÏený, komu pomáha Boh Jakubov, *

kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

3. On stvoril nebo i zem, 

more a v‰etko, ão je v Àom. *

On zachováva vernosÈ naveky, — 

4. utláãaným prisudzuje právo, 

hladujúcim dáva chlieb. *

Pán vyslobodzuje väzÀov, — 

5. Pán otvára oãi slepým, *

Pán dvíha skºúãených,

6. Pán miluje spravodlivých. *

Pán ochraÀuje cudzincov. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Milujte svojich nepriateºov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:

,MilovaÈ budeš svojho blížneho a nenávidieÈ svojho nepriateºa.’ Ale ja

vám hovorím: Milujte svojich nepriateºov a modlite sa za tých, čo vás

prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Veì on dáva slnku vychádzaÈ nad zlých i dobrých a posiela dážì na

spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakaÈ?

Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo

zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buìte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Veselého darcu Boh miluje

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 9, 6-11

Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žaÈ; kto seje štedro, štedro

bude aj žaÈ. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaºu ani z donú-

tenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

A Boh má moc rozhojniÈ vo vás každú milosÈ, aby ste mali vždy vo

všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,

ako je napísané:

„Rozsýpal a dal chudobným;

jeho spravodlivosÈ trvá naveky.“

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmno-

ží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všet-

kom obohatení, na všestrannú štedrosÈ, a tak sa bude naším prostred-

níctvom vzdávaÈ vìaka Bohu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                        Î 112, 1-2. 3-4. 9

R. (9a): Spravodlivý rozdeºuje a dáva.                                             XIX

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. — 

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. — 

5. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Tvoj Otec Èa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 6, 1-6. 16-18

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje

dobré skutky pred ºuìmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete maÈ

odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Keì teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia

pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ºudia chválili. Veru, hovo-

rím vám: Už dostali svoju odmenu. 

Ale keì ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ºavá ruka, čo robí pravá,

aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec Èa odmení, lebo on vidí

aj v skrytosti.

A keì sa modlíte, nebuìte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky

modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ºudia videli. Veru,

hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 
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Ale keì sa ty ideš modliÈ, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere

a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec Èa odme-

ní, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keì sa postíte, nebuìte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si

tvár, aby ºudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali

svoju odmenu. 

Keì sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ºudia zbada-

li, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec Èa odme-

ní, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Zadarmo som vám hlásal BoÏie evanjelium

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 11, 1-11

Bratia, kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už

strpte! Veì horlím za vás Božou horlivosÈou. Zasnúbil som vás jedné-

mu mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa

však, aby sa vaše zmýšºanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čis-

tej oddanosti Kristovi, ako keì had zviedol Evu svojou ºstivosÈou.

Lebo vy spokojne znesiete, keì niekto príde a hlása iného Krista,

akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedo-

stali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali. 

A ja si myslím, že som neurobil o nič menej ako veºkí apoštoli, lebo

ak som aj vo vyjadrovaní neobratný, v poznaní nie; veì sme vám to vo

všetkom a všetkým ukázali.

Alebo som sa hádam dopustil hriechu, keì som sa ponížil, aby ste vy

boli povýšení tým, že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? 

Iné cirkvi som olupoval, prijímal som od nich podporu, aby som

mohol vám slúžiÈ. Aj keì som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu

som nebol na Èarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli

z Macedónska. Chránil som sa a budem sa chrániÈ, aby som vám

v ničom nebol na Èarchu.
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Ako je vo mne Kristova pravda, túto chválu mi nik neprekazí v kra-

joch Achájska. Prečo? Preto, že vás nemilujem? To vie Boh.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 111, 1-2. 3-4. 7-8

R. (7a): Pravdivé a spravodlivé

sú diela tvojich rúk, Pane.                                                     XV

Alebo: Aleluja.

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *

v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.

2. Veºké sú diela Pánove; *

nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. —

3. Nádherné a vzne‰ené sú jeho diela, *

jeho spravodlivosÈ platí naveky.

4. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *

Pán je milosrdný a milostivý. — 

5. Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. *

Nezru‰iteºné sú v‰etky jeho príkazy,

6. upevnené naveky, *

zaloÏené na pravde a spravodlivosti. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                          Rim 8, 15bc

R. Aleluja. — Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva,

v ktorom voláme: Abba, Otãe. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy sa budete modliÈ takto

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 6, 7-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keì sa modlíte, nehovorte veºa ako

pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosÈ.

NenapodobÀujte ich; veì váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste

ho prosili.

Vy sa budete modliÈ takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväÈ sa tvoje meno,

150 JEDENÁSTY TÝÎDE≈



príì tvoje kráºovstvo,

buì tvoja vôºa,

ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

A odpusÈ nám naše viny,

ako i my odpúšÈame svojim vinníkom.

A neuveì nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ºuìom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám

odpustí. Ale ak vy neodpustíte ºuìom, ani váš Otec neodpustí vaše

hriechy.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Okrem toho na mÀa deÀ ão deÀ dolieha starosÈ
o v‰etky cirkvi

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 11, 18. 21b-30

Bratia, keìže sa mnohí chvália podºa tela, pochválim sa aj ja.

Ak si niekto v niečom trúfa, hovorím to ako nerozumný, trúfam si aj

ja.

Sú oni Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovi potomci?

Aj ja. Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac

ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých

ranách, veºa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som päÈ ráz dostal

štyridsaÈ bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameÀovali, trikrát som

stroskotal na lodi, noc a deÀ som bol na morských hlbinách; často na

cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zboj-

níkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od

pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti,

v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými

bratmi; v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde, veºa ráz

v pôstoch, v zime a nahote.
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A okrem toho na mÀa deÀ čo deÀ dolieha starosÈ o všetky cirkvi. Veì

kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu,

aby to aj mÀa nepálilo?

Ak sa už treba chváliÈ, budem sa chváliÈ svojou slabosÈou.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 34, 2-3. 4-5. 6-7

R. (porov. 18b): Pán vyslobodí spravodlivých

zo v‰etkých tiesní.                                                   XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. — 

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. — 

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                                  Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 6, 19-23

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nezhromažìujte si poklady na

zemi, kde ich moº a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.

V nebi si zhromažìujte poklady; tam ich neničí ani moº ani hrdza

a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam

bude aj tvoje srdce.
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Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo

svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keì už

svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Rad‰ej sa budem chváliÈ svojimi slabosÈami

Čítanie z Druhého listu 

svätého apoštola Pavla KorinÈanom                                        12, 1-10

Bratia, musím sa chváliÈ, hoci to neosoží, ale prejdem k videniam

a zjaveniam Pána. 

Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi —

neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, — uchvátený až

do tretieho neba. 

A viem, že tento človek — zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie

Boh, — bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek

nesmie vysloviÈ.

Ním sa budem chváliÈ, sebou samým sa chváliÈ nebudem, iba ak svo-

jimi slabosÈami. Veì ak sa aj budem chcieÈ chváliÈ, nebudem nero-

zumný, lebo budem hovoriÈ pravdu. Ale zd⁄žam sa, aby si niekto

nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mÀa, a aj pre

veºkosÈ zjavení.

A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteÀ, satanov posol,

ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy pro-

sil Pána, aby odstúpil odo mÀa, ale on mi povedal: „Stačí ti moja mi-

losÈ, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

A tak sa budem radšej chváliÈ svojimi slabosÈami, aby vo mne pre-

bývala Kristova sila. Preto mám záºubu v slabostiach, v potupe,

v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keì som

slabý, vtedy som silný.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 34, 8-9. 10-11. 12-13

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán.                              XV 

1. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

2. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

3. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

4. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána,

nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

5. Poìte, deti, ãujte ma, *

nauãím vás bázni Pánovej.

6. Miluje niekto Ïivot *

a chce poÏívaÈ dobro v ‰Èastných dÀoch? —

ALELUJOVÝ VER·                                                              2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,

aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nebuìte ustarostení o zajtraj‰ok

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 6, 24-34

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiÈ dvom pánom;

pretože buì jedného bude nenávidieÈ a druhého milovaÈ, alebo jed-

ného sa bude prid⁄žaÈ a druhým bude opovrhovaÈ. Nemôžete slúžiÈ aj

Bohu aj mamone.

Preto vám hovorím: Nebuìte ustarostení o svoj život, čo budete jesÈ,

ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo

viac ako odev? 

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhro-

mažìujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveºa viac ako ony?

A kto z vás si môže starosÈami pridaÈ čo len lakeÈ k svojmu životu? 
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A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poºné ºalie, ako rastú:

nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej

sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 

Keì teda Boh takto oblieka poºnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra

ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!

Nebuìte teda ustarostení a nehovorte: ,Čo budeme jesÈ?‘ alebo: ,Čo

budeme piÈ?’ alebo: ,Čo si oblečieme?‘! Veì po tomto všetkom sa

zháÀajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potre-

bujete. 

Hºadajte teda najprv Božie kráºovstvo a jeho spravodlivosÈ a toto

všetko dostanete navyše.

Preto nebuìte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deÀ sa postará sám

o seba. Každý deÀ má dosÈ svojho trápenia.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVANÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Abram odi‰iel, ako mu rozkázal Pán

Čítanie z Knihy Genezis                                                           12, 1-9

Pán povedal Abramovi:

„Odíì zo svojej krajiny, od svojich príbuzných

a z domu svojho otca

do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veºký národ

a požehnám Èa,

oslávim tvoje meno

a budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo Èa budú žehnaÈ,

a prekºajem tých, čo Èa budú preklínaÈ.

V tebe budú požehnané

všetky pokolenia zeme.“

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäÈ rokov, keì odišiel

z Charranu. Vzal svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý maje-

tok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré získali v Charrane. Pohli sa

a išli do krajiny Kanaán.

Keì došli do krajiny Kanaán, Abram prešiel krajinou až k miestu

Sichem, až k dubu Moreho. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.

Abramovi sa zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu

potomstvu.“ A on tam Pánovi, ktorý sa mu zjavil, postavil oltár.

Odtiaº odišiel k vrchu, ktorý bol východne od Betelu, a tam postavil

svoj stan. Na západe mal Betel, na východe Hai. Aj tam postavil Pánovi

oltár a vzýval Pánovo meno. 

A Abram postupoval zo stanovišÈa na stanovište až k Negebu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 33, 12-13. 18-19. 20+22

R. (12b): BlaÏený ºud, ktorý si Pán vyvolil za dediãstvo.                    XX

1. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *

blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo.

2. Pán hºadí z neba *

a vidí v‰etkých ºudí. —

3. Hºa, oko Pánovo bdie nad tými, ão sa ho boja, *

nad tými, ão v jeho milosrdenstvo dúfajú,

4. aby ich zachránil pred smrÈou *

a v ãase hladu nak⁄mil. —

5. Na‰a du‰a oãakáva Pána, *

on je na‰a pomoc a ochrana.

6. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *

ako dúfame v teba. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vyhoì najprv brvno zo svojho oka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 1-5

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúìte, aby ste neboli súdení.

Lebo ako budete súdiÈ vy, tak budú súdiÈ aj vás, a akou mierou bude-

te meraÈ vy,  takou sa nameria aj vám.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno

nezbadáš? Alebo ako môžeš povedaÈ svojmu bratovi: ,Dovoº, vyberiem

ti smietku z oka’— a ty máš v oku brvno?! 

Pokrytec, vyhoì najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieÈ

a budeš môcÈ vybraÈ smietku z oka svojho brata.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou; sme predsa bratia!

Čítanie z Knihy Genezis                                                       13, 2. 5-18

Abram bol veºmi bohatý: mal stáda, striebro a zlato. Ale aj Lot,

ktorý šiel s Abramom, mal stáda oviec, dobytok a stany. Nestačila im

krajina, ak mali bývaÈ vedno; mali toºko majetku, že nemohli zostaÈ

spolu. 

Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vzni-

kol spor. A v krajine bývali vtedy Kanaánčania a Ferezejčania. 

Preto povedal Abram Lotovi: „Nech nie sú rozbroje medzi mnou

a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bra-

tia! Nie je pred tebou celá krajina? Preto, prosím, odlúč sa odo mÀa.

Keì pôjdeš naºavo, ja pôjdem napravo; keì si vyvolíš pravú stranu, ja

sa poberiem na ºavú.“

Lot zdvihol oči a videl, že celé okolie Jordána až po Segor je zavlaže-

né ako Pánova záhrada a ako Egypt; bolo to predtým, ako Pán zničil

Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral krajinu okolo Jordána a odtia-

hol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval

v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordána a prenášal

svoje stany až po Sodomu. 

No Sodomčania boli zlí a veºmi hrešili proti Pánovi.

Pán povedal Abramovi, keì sa Lot od neho odlúčil: „Zdvihni oči

a z miesta, na ktorom si, pozri na sever a na juh, na východ i na západ:

celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 

Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu na zemi; ak môže

niekto spočítaÈ prach na zemi, bude môcÈ aj tvoje potomstvo spočítaÈ.

VstaÀ a prejdi krajinu po dæžke a po šírke, lebo ju dám tebe.“

Abram vzal svoj stan a odišiel bývaÈ k dubom Mambreho, ktoré sú

v Hebrone, a postavil tam oltár Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (1a): Pane, kto smie bývaÈ v tvojom svätom stánku?                       XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo, 

ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *

ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *

ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *

ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 

a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *

Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo chcete, aby ºudia robili vám, robte aj vy im

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 6. 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a ne-

hádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili

sa proti vám a neroztrhali vás.

Všetko, čo chcete, aby ºudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je

Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta

vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez Àu vchádzajú. Aká tesná je

brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádza-

jú!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Abram uveril Pánovi a to sa mu poãítalo za spravodlivosÈ;
a Pán s ním uzavrel zmluvu

Čítanie z Knihy Genezis 15, 1-12. 17-18

Pán povedal Abramovi vo videní: „Neboj sa, Abram! Ja som tvoj

ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“

Abram povedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Odchádzam bezdetný

a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer.“ A Abram dodal: „Veì

si mi nedal potomka a môj domáci sluha bude mojím dedičom.“

Ale Pán mu povedal: „Ten nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom

bude ten, čo vzíde z tvojho lona.“ 

Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak

môžeš.“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo.“ On uveril Pánovi

a to sa mu počítalo za spravodlivosÈ.

Potom mu povedal: „Ja som Pán, ja som Èa vyviedol z Uru Chaldej-

cov, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.“

On sa opýtal: „Pane, Bože, podºa čoho spoznám, že ju budem vlast-

niÈ?“

Pán odpovedal: „Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu

a trojročného barana, hrdličku a holubicu.“

On vzal všetky tieto zvieratá, rozpolil ich a obe polovice položil vzá-

jomne oproti sebe; vtáky však nerozpolil. Na m⁄tve telá zlietali dravé

vtáky a Abram ich odháÀal. 

Keì zapadalo slnko, na Abrama doºahol tvrdý spánok a prenikla ho

veºká, príšerná hrôza. 

Keì už slnko zapadlo a nastala hustá tma, zjavila sa dymiaca pec

a ohnivá pochodeÀ, ktorá prechádzala pomedzi rozpolené zvieratá. 

V ten deÀ Pán uzavrel s Abramom zmluvu slovami: „Tvojmu

potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veºkú rieku,

Eufrat.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R. (8a): Pán veãne pamätá na svoju zmluvu.                                        VI

Alebo: Aleluja.

1. Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, *

rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

2. Spievajte mu a hrajte, *

rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. —

3. Jeho svätým menom sa honoste; *

nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána.

4. Hºadajte Pána a jeho moc, *

hºadajte vÏdy jeho tvár, —

5. vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *

synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

6. On, Pán, je ná‰ Boh; *

jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

7. Veãne pamätá na svoju zmluvu, *

na sºub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

8. na zmluvu, ão s Abrahámom uzavrel, *

na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. —

ALELUJOVÝ VER·                                                           Jn 15, 4a. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne, priná‰a veºa ovocia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Po ovocí ich poznáte

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša      7, 15-20

Ježiš povedal svojim učeníkom: „ChráÀte sa falošných prorokov:

prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich

po ovocí. Veì či oberajú z t⁄nia hrozná alebo z bodliakov figy? 

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé

ovocie. Dobrý strom nemôže rodiÈ zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiÈ

dobré ovocie.
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Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohÀa.

Teda po ich ovocí ich poznáte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Agar porodila Abramovi syna a on mu dal meno Izmael

Čítanie z Knihy Genezis                                                16, 1-12. 15-16

Abramova žena Sarai neporodila Abramovi dieÈa. Mala však slúžku

EgypÈanku menom Agar. I povedala svojmu manželovi: „Pozri, Pán

ma uzavrel, nemôžem porodiÈ. Vojdi k mojej slúžke. Azda aspoÀ z nej

dostanem synov.“ 

On pristal na jej prosbu a ona po desiatich rokoch, ako začali bývaÈ

v krajine Kanaán, vzala svoju slúžku EgypÈanku Agar a dala ju svoj-

mu mužovi za ženu. On k nej vošiel a keì spozorovala, že počala, opo-

vržlivo hºadela na svoju paniu.

Sarai povedala Abramovi: „Ubližuješ mi. Ja som dala svoju slúžku

do tvojho lona a ona, keì vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Pán

súdi medzi mnou a tebou.“ Abram jej odvetil: „Veì je tvoja slúžka

v tvojej moci. Urob s Àou, ako sa ti páči.“

A Sarai k nej bola tvrdá, až od nej ušla.

Keì ju našiel Pánov anjel na púšti pri prameni na ceste do Suru,

povedal jej: „Agar, Saraina slúžka, odkiaº ideš a kam sa uberáš?“ Ona

odpovedala: „Utekám od svojej panej Sarai.“

Pánov anjel jej povedal: „VráÈ sa k svojej panej a buì jej poddaná.“

A Pánov anjel jej vravel ìalej: „Tak rozmnožím tvoje potomstvo, že ho

pre množstvo nebude možno spočítaÈ.“ A ešte jej Pánov anjel hovoril:

„Hºa, počala si a porodíš syna;

nazveš ho menom Izmael,

lebo Pán počul o tvojom trápení.

Bude to človek ako divý osol,

jeho ruka bude proti všetkým

a ruky všetkých budú proti nemu

a svoje stany postaví popri svojich bratoch.“
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Agar porodila Abramovi syna a on dal svojmu synovi, ktorého poro-

dila Agar, meno Izmael. OsemdesiatšesÈ rokov mal Abram, keì mu

Agar porodila Izmaela.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo krat‰ ie :

Čítanie z Knihy Genezis                                              16, 6b-12. 15-16

Sarai bola k Agar tvrdá, až od nej ušla. 

Keì ju našiel Pánov anjel na púšti pri prameni na ceste do Suru,

povedal jej: „Agar, Saraina slúžka, odkiaº ideš a kam sa uberáš?“ Ona

odpovedala: „Utekám od svojej panej Sarai.“

Pánov anjel jej povedal: „VráÈ sa k svojej panej a buì jej poddaná.“

A Pánov anjel jej vravel ìalej: „Tak rozmnožím tvoje potomstvo, že ho

pre množstvo nebude možno spočítaÈ.“ A ešte jej Pánov anjel hovoril:

„Hºa, počala si a porodíš syna;

nazveš ho menom Izmael,

lebo Pán počul o tvojom trápení.

Bude to človek ako divý osol,

jeho ruka bude proti všetkým

a ruky všetkých budú proti nemu

a svoje stany postaví popri svojich bratoch.“

Agar porodila Abramovi syna a on dal svojmu synovi, ktorého poro-

dila Agar, meno Izmael. OsemdesiatšesÈ rokov mal Abram, keì mu

Agar porodila Izmaela.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R. (1a): Oslavujme Pána, lebo je dobrý.                                             XX

1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2. Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, *

kto v‰etku jeho chválu rozhlási? —
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3. BlaÏení sú tí, ão zachovávajú právo  

a konajú spravodlivo v kaÏdý ãas. *

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu. —

4. Nav‰tív nás svojou spásou, *

aby sme videli ‰Èastie tvojich vyvolených,

5. aby sme sa radovali z radosti tvojho ºudu *

a boli hrdí na teba so v‰etkými tvojimi dediãmi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dom postavený na skale; dom postavený na piesku

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 21-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,

Pane,’ vojde do nebeského kráºovstva, ale iba ten, kto plní vôºu môjho

Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deÀ povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali

v tvojom mene? NevyháÀali sme v tvojom mene zlých duchov a neuro-

bili sme v tvojom mene veºa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som

vás nepoznal; odíìte odo mÀa vy, čo páchate neprávosÈ!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočÀuje ich, podobá

sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážì,

privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa

nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočÀuje, podobá

sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážì,

privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-

til; zostalo z neho veºké rumovisko.“

Keì Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich

učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Obrezané bude v‰etko, ão je medzi vami rodu muÏského;
tvoja Ïena Sára ti porodí syna

Čítanie z Knihy Genezis                                      17, 1. 4-5. 9-10. 15-22

Keì mal Abram deväÈdesiatdeväÈ rokov, zjavil sa mu Pán a povedal

mu: „Ja som Boh, všemohúci,

kráčaj predo mnou

a buì dokonalý.

Hºa, moja zmluva s tebou.

Budeš otcom mnohých národov

a už sa nebudeš volaÈ Abram;

budeš sa volaÈ Abrahám, 

lebo Èa urobím otcom mnohých národov.“

Potom Boh povedal Abrahámovi: „Ale aj ty zachováš moju zmluvu,

aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. A toto je moja

zmluva medzi mnou a vami i tvojím potomstvom po tebe, ktorú bude-

te zachovávaÈ: Obrezané bude všetko, čo je medzi vami rodu muž-

ského.“

Potom Boh povedal Abrahámovi: „Svoju manželku Sarai už nebu-

deš volaÈ Sarai, lebo bude maÈ meno Sára. Ja ju požehnám a dám ti aj

z nej syna. Požehnám ju a budú z nej pochádzaÈ národy; aj králi náro-

dov z nej budú pochádzaÈ.“

Abrahám padol na tvár a smial sa; povedal si v srdci: „Vari sa môže

storočnému narodiÈ syn? A deväÈdesiatročná Sára porodí?“ A povedal

Bohu: „Keby aspoÀ Izmael žil pred tvojou tvárou.“

Ale Pán opakoval: „Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno

Izák a ja s ním uzavriem zmluvu: večnú zmluvu s ním a s jeho potom-

stvom. A vypočul som Èa, aj čo sa týka Izmaela: požehnám ho, dám mu

plodnosÈ a rozmnožím ho náramne. DvanásÈ kniežat sa z neho narodí

a urobím z neho veºký národ. Ale svoju zmluvu uzavriem s Izákom,

ktorého ti porodí Sára o takomto čase na budúci rok.“

Keì sa s ním Boh prestal rozprávaÈ, odišiel od Abraháma.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (4): PoÏehnaný bude muÏ,

ktorý sa bojí Pána.                                                                  III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *

a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *

bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *

vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *

okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *

ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona, 

aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *

po v‰etky dni svojho Ïivota. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 8, 17

R. Aleluja. — On vzal na seba na‰e slabosti

a niesol na‰e choroby. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak chce‰, môÏe‰ ma oãistiÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 8, 1-4

Keì Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veºké zástupy. Tu prišiel k ne-

mu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš

ma očistiÈ.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buì

čistý!“ A hneì bol očistený od malomocenstva.

Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale

choì, ukáž sa kÀazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš — im

na svedectvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Vari je Pánovi nieão nemoÏné?
Vrátim sa k tebe a Sára bude maÈ syna

Čítanie z Knihy Genezis                                                        18, 1-15

Abrahámovi sa zjavil Pán pri duboch Mambreho, keì sedel za naj-

väčšej horúčavy dÀa pri vchode do svojho stanu. Keì zdvihol oči, zba-

dal neìaleko stáÈ 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 priazeÀ v tvojich očiach, neobíì svojho služobníka. Prinesú tro-

chu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem

kúsok chleba a posilníte sa; potom môžete ísÈ ìalej. Veì preto ste

zabočili k svojmu služobníkovi.“

Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš!“

Abrahám sa poponáhºal do stanu k Sáre a povedal: „Rýchlo zamies

tri miery múky a napeč podplamenníky!“ 

Sám bežal k stádu, vybral pekné mladé teºa, dal ho sluhovi a ten sa

ponáhºal pripraviÈ ho. Potom vzal maslo, mlieko a pripravené teºa

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 maÈ syna.“

Keì to Sára počula, smiala sa pri vchode do stanu, ktorý bol za ním.

Veì obaja boli starci, vo vysokom veku, a Sáre už dávno prestalo, čo

mávajú ženy. Preto sa potajomky zasmiala a myslela si: „Teraz, keì

som už stará, mám myslieÈ na rozkoš? Aj môj pán je už starec.“

Pán povedal Abrahámovi: „Prečo sa Sára smeje a myslí si: ,Či

môžem naozaj porodiÈ, takáto starena?’ Vari je Pánovi niečo nemož-

né? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude maÈ syna.“

Sára zapierala: „Nesmiala som sa,“ lebo sa bála. Ale Pán povedal:

„Nie. Smiala si sa.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                 Lk 1, 46-47. 48-49. 50+53. 54-55

R. (porov. 54b): Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo.                    III

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

6. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

7. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 8, 17

R. Aleluja. — On vzal na seba na‰e slabosti

a niesol na‰e choroby. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Prídu mnohí od východu i západu
a budú stolovaÈ s Abrahámom, Izákom a Jakubom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 8, 5-17

Keì Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s pros-

bou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju

strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veì aj ja som pod-

riadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem:

,Choì!’ — ide; inému: ,Poì sem!’ — tak príde; a svojmu sluhovi:

,Urob toto!’ — on to urobí.“
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Keì to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal:

„Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.

Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovaÈ

s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráºovstve, a synovia

kráºovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie

zubami.“ 

A stotníkovi Ježiš povedal: „Choì a nech sa ti stane, ako si uveril.“

A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Keì potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží

v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneì vstala

a obsluhovala ho.

Keì sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými

duchmi a on slovom vyháÀal duchov a uzdravoval všetkých chorých,

aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:

„On vzal na seba naše slabosti

a niesol naše choroby.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRINÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Chce‰ naozaj zahubiÈ spravodlivého s bezboÏným?

Čítanie z Knihy Genezis                                                         18, 16-33

Mužovia sa z údolia Mambreho pobrali a zamierili k Sodome.

Abrahám išiel s nimi odprevadiÈ ich.

A Pán povedal: „Môžem pred Abrahámom tajiÈ, čo chcem urobiÈ?!

Veì z neho má byÈ veºký a mocný národ a v Àom majú byÈ požehnané

všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyvolil, aby svojim synom a svoj-

mu domu po sebe prikázal zachovávaÈ Pánovu cestu a konaÈ podºa

spravodlivosti a práva, aby Pán mohol splniÈ na Abrahámovi všetko,

čo mu sºúbil.“

Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veºká a ich

hriech je veºmi Èažký. Zostúpim a pozriem sa, či naozaj robia tak, ako

znie žaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieÈ.“

Muži sa odtiaº obrátili a išli do Sodomy, kým Abrahám stále ešte stál

pred Pánom. 

Pristúpil bližšie a povedal: „Chceš naozaj zahubiÈ spravodlivého

s bezbožným? A keby bolo v meste päÈdesiat spravodlivých, zahubil by

si ich a neodpustil by si mestu kvôli päÈdesiatim spravodlivým, čo sú

v Àom? 

Nech je ìaleko od teba urobiÈ niečo také: spravodlivého usmrtiÈ

s bezbožným. Spravodlivý by bol na tom rovnako ako bezbožný. To

nech je ìaleko od teba. Vari ten, čo súdi celú zem, nebude konaÈ spra-

vodlivo?“

Pán mu povedal: „Ak v meste Sodome nájdem päÈdesiat spravodli-

vých, odpustím kvôli nim celému mestu.“

Abrahám povedal: „Opovážil som sa rozprávaÈ so svojím Pánom,

hoci som len prach a popol. Čo ak bude spravodlivých o päÈ menej ako

päÈdesiat? Zničíš kvôli piatim celé mesto?“

„Nezničím,“ odpovedal, „ak ich tam nájdem štyridsaÈpäÈ.“

Abrahám mu znova povedal: „A čo ak sa ich tam nájde len štyri-

dsaÈ?“

Odpovedal: „Kvôli štyridsiatim ich nezničím.“
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„Nehnevaj sa, prosím, Pán môj,“ pokračoval ìalej, „že ešte hovo-

rím: A ak sa ich tam nájde len tridsaÈ?“

Odpovedal: „Neurobím to, ak ich tam nájdem tridsaÈ.“

Abrahám povedal: „Opovážil som sa rozprávaÈ so svojím Pánom:

Čo ak sa ich tam nájde dvadsaÈ?“

Pán odpovedal: „Nezahubím ich kvôli dvadsiatim.“

„Prosím, nech sa nehnevá môj Pán,“ pokračoval, „že ešte raz pre-

hovorím: A čo ak sa ich tam nájde len desaÈ?“

Odpovedal: „Kvôli desiatim ich nezahubím.“

Keì sa Pán prestal rozprávaÈ s Abrahámom, odišiel a Abrahám sa

vrátil na svoje miesto.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 103, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a nezabúdaj na jeho dobrodenia. —

3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *

on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *

on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. —

5. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. Nevyãíta nám ustaviãne na‰e chyby, *

ani sa nehnevá naveky. —

7. Nezaobchodí s nami podºa na‰ich hriechov, *

ani nám neodpláca podºa na‰ich neprávostí.

8. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *

také veºké je jeho zºutovanie voãi tým, ão sa ho boja. —

ALELUJOVÝ VER·                                                        Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Poì za mnou

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 8, 18-22

Keì Ježiš videl okolo seba veºké zástupy, rozkázal preplaviÈ sa na

druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteº,

pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoº mi najprv

odísÈ a pochovaÈ si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Poì za mnou a nechaj, nech si m⁄tvi pocho-

vávajú m⁄tvych.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Pán spustil na Sodomu a Gomoru síru a oheÀ

Čítanie z Knihy Genezis                                                        19, 15-29

Anjeli naliehali na Lota: „VstaÀ, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré

tu máš, aby si nezahynul v zločinnom meste.“ A keì váhal, chytili ho

muži za ruku i jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ho chcel zachrániÈ,

vyviedli ho von a nechali ho za mestom.

Tam anjel povedal: „ZachráÀ sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a neza-

stavuj sa nikde v tomto okolí. Hºadaj útočište v horách, aby si nezahy-

nul.“ 

Lot im povedal: „Prosím, nie, Pane. Tvoj sluha našiel milosÈ pred

tebou a veºké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, keì si mi

zachránil život. Ale do hôr ujsÈ nevládzem, zachytí ma pohroma

a umriem. Pozri, tu neìaleko je malé mesto, tam môžem ujsÈ, v Àom sa

zachránim. Či nie je malé? A ja ostanem nažive.“

On mu povedal: „Nuž dobre, aj túto tvoju prosbu vyslyším a mesto,

za ktoré sa prihováraš, nezničím. Utekaj a skry sa tam, lebo nemôžem

nič robiÈ, kým ta nedôjdeš.“ Preto sa to mesto volá Segor.
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Nad krajinu vyšlo slnko, keì Lot došiel do Segoru. Vtedy Pán spus-

til na Sodomu a Gomoru síru a oheÀ z neba od Pána a zničil obe mestá

i celý okolitý kraj; všetkých obyvateºov miest a všetky poºné rastliny.

Jeho žena sa obzrela za seba a premenila sa na soºný stæp.

Keì Abrahám ráno vstal, išiel na miesto, kde predtým stál s Pánom,

pozrel sa na Sodomu a Gomoru a na celý kraj okolo a videl vystupo-

vaÈ zo zeme žeravý popol a dym ako z pece.

Keì Boh ničil mestá a okolie tohoto kraja, spomenul si na Abra-

háma a Lota zachránil zo skazy miest, v ktorých býval.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 26, 2-3. 9-10. 11-12

R. (3a): Mám pred oãami, Pane, tvoju dobrotu.                                    VI

1. Skúmaj ma, Pane, a skú‰aj, *

ohÀom mi prepáº srdce aj myseº.

2. Pred oãami mám tvoju dobrotu *

a konám podºa tvojej pravdy. —

3. NezatraÈ moju du‰u s hrie‰nikmi *

a môj Ïivot s ºuìmi krvilaãnými.

4. Ich ruky sú po‰kvrnené zloãinmi, *

ich pravica je plná úplatkov. —

5. Ale ja kráãam v nevinnosti, *

vykúp ma a buì mi milostivý.

6. Moja noha stojí na rovnej ceste; *

v zhromaÏdeniach chcem velebiÈ Pána. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Î 130, 5

R. Aleluja. — Spolieham sa na Pána,

moja du‰a sa spolieha na jeho slovo. — R. Aleluja.

173UTOROK



EVANJELIUM

JeÏi‰ vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veºké ticho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 8, 23-27

Ježiš nastúpil na loìku a jeho učeníci ho nasledovali.

Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaºovali cez loìku;

a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráÀ nás,

hynieme!“

On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohro-

zil vetru i moru a nastalo veºké ticho.

ªudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslú-

chajú?“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Syn slúÏky nesmie dediÈ s mojím synom Izákom

Čítanie z Knihy Genezis                                                      21, 5. 8-20

Keì mal Abrahám sto rokov, narodil sa mu syn Izák.

Chlapec vyrástol a odstavili ho. V deÀ odstavenia urobil Abrahám

veºkú hostinu.

A keì Sára videla, ako syn EgypÈanky Agar šantí s jej synom

Izákom, povedala Abrahámovi: „VyžeÀ slúžku i jej syna, lebo syn

slúžky nesmie dediÈ s mojím synom Izákom!“ Abraháma sa to veºmi

dotklo, veì to bol jeho syn. 

Ale Boh mu povedal: „Netráp sa kvôli chlapcovi a svojej slúžke.

Počúvni všetko, čo ti povedala Sára, lebo podºa Izáka sa bude volaÈ

tvoje potomstvo. Ale aj zo syna slúžky urobím veºký národ, pretože je

tvojím potomkom.“

Abrahám teda skoro ráno vstal, vzal chlieb a mech s vodou, naložil

to Agar na chrbát, dal jej chlapca a prepustil ju. 
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Ona odišla a blúdila po púšti Bersabe. A keì sa minula voda

z mecha, položila chlapca pod ker, poodišla a sadla si opodiaº, asi

akoby šípom dostrelil, lebo si vravela: „Nemôžem hºadieÈ, ako dieÈa

zomiera.“ Tak sedela obìaleč a nahlas plakala.

Ale Boh počul hlas chlapca a Boží anjel zavolal z neba na Agar: „Čo

ti je, Agar? Neboj sa, Boh počul hlas chlapca z miesta, kde je. VstaÀ,

vezmi chlapca a staraj sa oÀ, lebo z neho urobím veºký národ.“

Boh jej otvoril oči a zbadala prameÀ vody. Išla, naplnila si mech

a napojila chlapca. Boh bol s ním; a keì vyrástol, býval na púšti a stal

sa z neho mladý lukostrelec.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 34, 7-8. 10-11. 12-13

R. (7a): ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al.                                       XV

1. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní.

2. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich. —

3. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

4. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána,

nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

5. Poìte, deti, ãujte ma, *

nauãím vás bázni Pánovej.

6. Miluje niekto Ïivot *

a chce poÏívaÈ dobro v ‰Èastných dÀoch? —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Jak 1, 18

R. Aleluja. — Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy,

aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Pri‰iel si sem predãasne nás muãiÈ?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 8, 28-34

Keì Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti

nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví,

že sa nik neodvážil chodiÈ tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo Èa do nás, Syn

Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiÈ?“

Neìaleko nich sa pásla veºká črieda svíÀ. Zlí duchovia ho prosili:

„Ak nás už vyháÀaš, pošli nás do čriedy svíÀ!“ On im povedal:

„Choìte.“ A oni vyšli a vošli do svíÀ. Vtom sa celá črieda prudko hnala

dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.

Pastieri ušli, a keì prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo

boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keì

ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Obeta ná‰ho patriarchu Abraháma

Čítanie z Knihy Genezis                                                         22, 1-19

Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal:

„Tu som.“ Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého

miluješ, choì do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na

vrchu, ktorý ti ukážem.“

Abrahám vstal ešte za noci, osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov

a svojho syna Izáka, naštiepal dreva na zápalnú obetu a vybral sa na

miesto, ktoré mu Boh označil. 

Keì na tretí deÀ Abrahám zdvihol oči, zìaleka uzrel to miesto

a povedal svojim sluhom: „Čakajte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme

až ta, pokloníme sa a vrátime sa k vám.“

Potom Abrahám vzal drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho

syna Izáka. Sám niesol v rukách oheÀ a nôž. 
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Ako išli sami dvaja, vravel Izák svojmu otcovi Abrahámovi: „Otče!“

On mu povedal: „Čo chceš, syn môj?“ „Pozri,“ hovorí Izák, „oheÀ

a drevo je tu, a baránok na zápalnú obetu je kde?“ Abrahám odvetil:

„Boh si zaobstará baránka na obetu, syn môj.“ A vedno šli ìalej.

Keì došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh, Abrahám postavil oltár,

poukladal naÀ drevo, zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár,

na drevo. Potom Abrahám vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovaÈ svoj-

ho syna. 

Ale v tom naÀ zavolal anjel Pána z neba: „Abrahám, Abrahám!“ On

odpovedal: „Tu som.“ Anjel mu povedal: „NevzÈahuj svoju ruku na

chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veì si mi neodo-

prel svojho jediného syna.“ 

Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví.

Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu. A toto

miesto nazval: „Pán sa stará;“ a tak sa až podnes 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 Èa a rozmnožím tvoje potomstvo

ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa

zmocní brán svojich nepriateºov. A pretože si poslúchol môj hlas,

v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“

Potom sa Abrahám vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali

do Bersaby. A Abrahám ostal bývaÈ v Bersabe.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R. (9): Pred tvárou Pána budem kráãaÈ v krajine Ïijúcich.                  XVI

A l e b o : Aleluja.

1. Milujem Pána, lebo vypoãul *

môj prosebný hlas,

2. lebo svoj sluch naklonil ku mne, *

kedykoºvek som ho vzýval. —

3. Keì ma omotali povrazy smrti *

a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,
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4. keì som sa ocitol v súÏení a trápení, 

vzýval som meno Pánovo: *

„Pane, zachráÀ môj Ïivot!“ —

5. Milostivý a spravodlivý je Pán, *

ná‰ Boh sa zºutúva.

6. Pán ochraÀuje maliãkých; *

pomohol mi, keì som bol v biede. —

7. Lebo môj Ïivot zachránil od smrti, 

moje oãi od sæz *

a moje nohy pred pádom.

8. Pred tvárou Pána budem kráãaÈ *

v krajine Ïijúcich. —

ALELUJOVÝ VER·                                                            2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou

a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ºuìom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 1-8

Ježiš nastúpil na loìku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svoj-

ho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku.

Keì Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, od-

púšÈajú sa ti hriechy.“

Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“

Keìže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo

svojich srdciach? Čo je ºahšie — povedaÈ: ,OdpúšÈajú sa ti hriechy,’

alebo povedaÈ: ,VstaÀ a choì’? 

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšÈaÈ hriechy“

— povedal ochrnutému: „VstaÀ, vezmi si lôžko a choì domov!“

A on vstal a odišiel domov.

Keì to zástupy videli, s bázÀou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc

ºuìom.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Tak miloval Izák Rebeku, Ïe sa uspokojil nad smrÈou svojej matky

Čítanie z Knihy Genezis                                23, 1-4.19; 24, 1-8. 62-67

Sára sa dožila stodvadsaÈsedem rokov a zomrela v Kariatarbé, čo je

Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám išiel smútiÈ za Àou a oplakávaÈ ju.

Potom prerušil pohrebný obrad a povedal Hetejcom: „Som u vás len

cudzinec a hosÈ. Dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, kde by som

mohol pochovaÈ svoju m⁄tvu.“

Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru v jaskyni na pozemku

Makpela oproti Mambre, čo je Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám

bol už starec vysokého veku a Pán ho vo všetkom požehnával.

Tu Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi svojho domu, ktorý

spravoval celý jeho majetok: „Polož svoju ruku pod moje bedrá

a zaprisahám Èa na Pána, Boha neba i zeme, že môjmu synovi nevez-

meš ženu z dcér Kanaáncov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do

mojej vlasti, k mojim príbuzným a tam vyberieš ženu pre môjho syna

Izáka.“

Sluha odvetil: „A ak žena nebude chcieÈ ísÈ so mnou do tejto kraji-

ny, mám tvojho syna zaviesÈ naspäÈ do krajiny, z ktorej si vyšiel?“

Abrahám mu povedal: „Neopováž sa; nikdy ta nesmieš zaviesÈ

môjho syna! Pán, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca

a z môjho rodného kraja, ktorý so mnou hovoril a prisahal mi: ,Túto

zem dám tvojmu potomstvu,’ pošle pred tebou svojho anjela, aby si

tam vybral ženu môjmu synovi. A keby žena nechcela ísÈ s tebou, táto

prísaha Èa neviaže. Len môjho syna ta nevoì!“

Izák prišiel od studne Lachajroi a býval v Negebe. Na sklonku dÀa

vyšiel Izák do poºa žialiÈ. Keì zdvihol oči, videl prichádzaÈ Èavy. 

Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Zosadla z Èavy a opýtala sa

sluhu: „Kto je tamten človek, čo nám ide oproti po poli?“ On jej odpo-

vedal: „To je môj pán.“ Rýchlo vzala závoj a zahalila sa.

Sluha potom porozprával Izákovi všetko, čo vykonal, a Izák ju

voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a tak ju

miloval, že sa uspokojil nad smrÈou svojej matky.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R. (1a): Oslavujme Pána, lebo je dobrý.                                             XX

A l e b o : Aleluja.

1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2. Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, *

kto v‰etku jeho chválu rozhlási? —

3. BlaÏení sú tí, ão zachovávajú právo  

a konajú spravodlivo v kaÏdý ãas. *

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu. —

4. Nav‰tív nás svojou spásou, *

aby sme videli ‰Èastie tvojich vyvolených,

5. aby sme sa radovali z radosti tvojho ºudu *

a boli hrdí na teba so v‰etkými tvojimi dediãmi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí;
milosrdenstvo chcem, a nie obetu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 9-13

Ježiš videl na mýtnici sedieÈ človeka menom Matúša a povedal mu:

„Poì za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keì potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici

a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keì to videli farizeji,

hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteº jedáva s mýtnikmi a hrieš-

nikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

Choìte a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie

obetu.’ Neprišiel som volaÈ spravodlivých, ale hriešnikov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA 

PRVÉ âÍTANIE

Jakub podviedol brata a vzal mu poÏehnanie

Čítanie z Knihy Genezis                                                 27, 1-5. 15-29

Izák zostarel a oči mu tak zoslabli, že nevidel. Zavolal si svojho

staršieho syna Ezaua a povedal mu: „Syn môj.“ On odvetil: „Tu som.“ 

Otec mu povedal: „Vidíš, už som starý a neviem, kedy zomriem.

Vezmi si zbraÀ, tulec a luk, a vyjdi na pole. Keì niečo ulovíš, priprav

mi z toho pokrm, veì vieš, aký mám rád, a prines mi ho. Zajem si

a požehnám Èa prv, ako zomriem.“

Ale Rebeka počula, čo Izák hovoril svojmu synovi Ezauovi. Ezau

odišiel na pole, aby niečo ulovil a priniesol, a Rebeka obliekla Jakuba

do najlepších Ezauových šiat, čo mala v dome pri ruke, a kozºacími

kožkami mu ovinula ruky a holý krk. Potom dala svojmu synovi

Jakubovi do rúk chutné jedlo a chlieb, čo pripravila.

On išiel k otcovi a povedal: „Otče môj.“ 

Ten odvetil: „Počúvam. Kto si, syn môj?“ 

A Jakub povedal svojmu otcovi: „Ja som Ezau, tvoj prvorodený.

Urobil som, ako si mi rozkázal. Poì, sadni si, jedz, čo som ulovil,

a požehnaj ma.“ 

Ale Izák sa opýtal svojho syna: „Ako si mohol tak rýchlo niečo nájsÈ,

syn môj?“ 

On odvetil: „Pán, tvoj Boh, chcel, aby som na to natrafil.“

Izák povedal Jakubovi: „Pristúp bližšie, nech sa Èa dotknem, syn

môj, a zistím, či si ty môj syn Ezau alebo nie.“ On pristúpil k otcovi

a keì ho Izák ohmatal, povedal: „Hlas, hlas je síce Jakubov, ale ruky,

ruky sú Ezauove.“ 

Nepoznal ho, lebo mal ruky chlpaté ako jeho starší syn. Preto ho

požehnal. A znova sa ho spýtal: „Naozaj si to ty, môj syn Ezau?“ On

odpovedal: „Áno, ja som to.“

Izák povedal: „Prines mi to. Budem jesÈ z tvojho úlovku, syn môj,

a požehnám Èa.“ Podal mu to a on jedol. A podal mu aj víno. Jeho otec

Izák si upil a povedal mu: „Poì ku mne, syn môj, a pobozkaj ma!“ 

Podišiel k nemu a pobozkal ho. Izák zacítil vôÀu jeho šiat a žehnal

ho, hovoriac:
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„Hºa, vôÀa môjho syna

je ako vôÀa úrodného poºa,

ktoré požehnal Pán.

Nech ti Boh dá nebeskú rosu,

žírnosÈ zeme

a hojnosÈ zrna i muštu.

Nech ti slúžia ºudia

a nech sa sklonia pred tebou národy.

Buì pánom nad svojimi bratmi

a nech sa pred tebou skláÀajú synovia tvojej matky.

Nech je prekliaty, kto Èa bude preklínaÈ,

a požehnaný, kto Èa bude žehnaÈ.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 135, 1-2. 3-4. 5-6

R. (3a): Chváºte Pána, lebo Pán je dobrý.                                          XX

A l e b o : Aleluja.

1. Chváºte meno Pánovo, *

chváºte ho, sluÏobníci Pánovi,

2. ktorí ste v dome Pánovom *

a na nádvoriach domu ná‰ho Boha. —

3. Chváºte Pána, lebo Pán je dobrý; *

ospevujte jeho meno, lebo je ºúbezné;

4. veì si Pán vyvolil Jakuba, *

Izraela za svoje vlastníctvo. —

5. Ja viem, Ïe Pán je veºký, *

Ïe ná‰ Boh je nad v‰etkými bohmi.

6. âokoºvek Pán chce, +

urobí na nebi i na zemi, *

v mori a vo v‰etkých priepastiach. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vari môÏu svadobní hostia smútiÈ, kým je Ïeních s nimi?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 14-17

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji

často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiÈ, kým je ženích

s nimi? No prídu dni, keì im ženícha vezmú; potom sa budú postiÈ.

Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo zápla-

ta sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 

Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrh-

nú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do

nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Jakub videl rebrík postavený na zemi, anjelov,
ako po Àom vystupujú a zostupujú, a Pána, ako hovorí

Čítanie z Knihy Genezis                                                       28, 10-22a

Jakub odišiel z Bersaby a putoval do Charranu. Keì došiel na isté

miesto a rozhodol sa tam po západe slnka prenocovaÈ, vzal jeden

z kameÀov, čo tam ležali, položil si ho pod hlavu a zaspal na tom mies-

te.

Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal

neba, videl Božích anjelov, ako po Àom vystupujú a zostupujú, a Pána,

ako sa opiera o rebrík a hovorí mu: „Ja som Pán, Boh tvojho otca

Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej spíš, dám tebe a tvojmu

potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu na zemi; rozšíriš sa na

západ a na východ, na sever a na juh; v tebe a v tvojom potomstve

budú požehnané všetky pokolenia zeme. 

Ja som s tebou a budem Èa chrániÈ všade, kam pôjdeš, a privediem

Èa späÈ do tejto krajiny; neopustím Èa, kým nesplním, čo som ti sºúbil.“

Keì sa Jakub prebudil zo sna, povedal: „Skutočne, Pán je na tomto

mieste a ja som o tom nevedel.“ A s chvením hovoril: „Aké hrozné je

toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a brána do neba.“ Keì Jakub ráno

vstal, vzal kameÀ, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako pamät-

ný stæp a vylial naÀ olej. A toto miesto nazval Betel. Predtým sa mesto

volalo Luza.

A Jakub urobil sºub: „Ak bude Boh so mnou, ak ma bude chrániÈ

na ceste, po ktorej idem, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na zaodia-

tie, keì sa šÈastne vrátim do domu svojho otca, Pán bude mojím

Bohom a tento kameÀ, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím

domom.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 91, 1-2. 3-4b. 14-15b

R. (porov. 2b): V tebe mám dôveru, Pane, BoÏe môj.                             VI

1. Kto pod ochranou Najvy‰‰ieho prebýva *

a v tôni V‰emohúceho sa zdrÏiava,

2. povie Pánovi: „Ty si moje útoãi‰te a pevnosÈ moja; *

v tebe mám dôveru, BoÏe môj.“ —

3. Veì on sám Èa vyslobodí z osídel lovcov *

a zo zhubného moru.

4. Svojimi krídlami Èa zacloní *

a uchýli‰ sa pod jeho perute. —

5. PretoÏe sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

6. Keì ku mne zavolá, ja ho vysly‰ím *

a budem pri Àom v súÏení. —

ALELUJOVÝ VER·                                              Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pred chvíºkou mi zomrela dcéra; poì a oÏije

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 18-26

Keì Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil

sa mu a povedal: „Pred chvíºkou mi zomrela dcéra; ale poì, vlož na Àu

ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.

Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásÈ rokov trpe-

la na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž

v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“

Ježiš sa obrátil a keì ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera

Èa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.

Keì potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajú-

cich na píšÈalách a rozrušený dav, povedal: „Odíìte! Dievča neumre-

lo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keì dav rozohnali, vošiel dnu, chytil

dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Bude‰ sa volaÈ Izrael, lebo si zápasil s Bohom

Čítanie z Knihy Genezis                                                         32, 22-32

Jakub vstal za noci, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jede-

násÈ svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich

i všetko, čo mu patrilo, cez potok a ostal sám.

Tu s ním až do rána zápasil nejaký muž. Keì onen videl, že ho

nemôže zdolaÈ, dotkol sa mu bedrového kæbu a Jakubovi sa bedrový

kæb pri zápase s ním vykæboval. Neznámy povedal: „PusÈ ma, lebo už

vychodí zora.“ On odvetil: „Nepustím Èa, kým ma nepožehnáš.“ 

Ten mu povedal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Jakub.“ A tam-

ten povedal: „Nebudeš sa už volaÈ Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil

s Bohom i s ºuìmi a zvíÈazil si!“ 

Jakub sa ho pýtal: „Povedz mi svoje meno.“ Onen mu odpovedal:

„Prečo chceš vedieÈ moje meno?“ A požehnal ho tam.

Jakub nazval to miesto Fanuel, lebo si povedal: „Videl som Boha

z tváre do tváre a ostal som nažive.“

Keì prešiel Fanuel, vyšlo slnko a on kríval pre svoje bedro. Preto

Izraeliti až dodnes nejedia šºachy bedrového kæbu, lebo onen sa dotkol

šºachy Jakubovho bedrového kæbu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 17, 1. 2-3. 6-7. 8+15

R. (15a): Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane.                           VI

1. Vypoãuj, Pane, moju spravodlivú ÏiadosÈ, *

v‰imni si moju prosbu pokornú.

2. NakloÀ sluch k mojej modlitbe, *

ão plynie z perí úprimných. —

3. Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; *

tvoje oãi vidia, ão je správne.

4. Skúmaj moje srdce i v noci ma nav‰tív, *

skú‰aj ma ohÀom a nenájde‰ vo mne neprávosÈ. —
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5. K tebe, BoÏe, volám, lebo ty ma vysly‰í‰. *

NakloÀ ku mne sluch a vypoãuj moje slová.

6. UkáÏ svoje predivné milosrdenstvo, *

ty, ão pred protivníkmi pravicou zachraÀuje‰

dôverujúcich v teba. —

7. ChráÀ ma ako zrenicu oka, *

skry ma v tôni svojich perutí.

8. Ja v‰ak v spravodlivosti uzriem tvoju tvár *

a aÏ raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohºadom na teba. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;

poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 32-38

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On

zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také

niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“

Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaÈa zlých duchov vyháÀa zlých

duchov.“

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagó-

gach, hlásal evanjelium o kráºovstve a uzdravoval každý neduh

a každú chorobu.

Keì videl zástupy, zºutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skles-

nuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je

veºká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robot-

níkov na svoju žatvu.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti ná‰mu bratovi

Čítanie z Knihy Genezis                            41, 55-57; 42, 5-7a.17-24a

Egyptská krajina začala hladovaÈ a ºud volal k faraónovi o chlieb.

On im povedal: „Choìte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie.“ 

Hlad doºahol na celú egyptskú krajinu; Jozef otvoril všetky sýpky

a predával EgypÈanom obilie, lebo ich moril hlad. A k Jozefovi do

Egypta prichádzali aj všetky okolité krajiny kupovaÈ obilie, lebo núdza

zachvátila celý svet.

S tými, čo putovali do Egypta nakúpiÈ obilie, prišli aj Izraelovi syno-

via, lebo aj v Kanaáne bol hlad. A Jozef bol vladárom v egyptskej kra-

jine, na jeho pokyn sa predávalo ºuìom obilie. 

Keì teda k nemu prišli jeho bratia a poklonili sa až po zem, on ich

poznal; ale rozprával sa s nimi prísnejšie ako s cudzími a dal ich na tri

dni do väzenia.

Na tretí deÀ ich z väzenia vyviedol a povedal: „Ak chcete žiÈ, urob-

te, čo som povedal; lebo ja sa bojím Boha. Ak ste úprimní, jeden váš

brat ostane vo väzení. Vy choìte, zaneste domov obilie, čo ste kúpili,

a priveìte ku mne vášho najmladšieho brata, aby sa dokázalo, že sú

vaše reči pravdivé, aby ste neprišli o život.“

Oni urobili, ako povedal, a medzi sebou si vraveli: „Právom takto

trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi: videli sme úzkosÈ

jeho duše, keì nás úpenlivo prosil, a nepočúvali sme. Preto na nás

doºahlo toto trápenie.“ 

A Ruben hovoril: „Nevravel som vám: Neprehrešte sa proti chlap-

covi? A nepočúvali ste ma. Teraz sa od nás požaduje jeho krv.“

No nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostred-

níctvom tlmočníka. Na chvíºku sa od nich odvrátil a plakal.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 33, 2-3. 10-11. 18-19

R. (22): Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,

ako dúfame v teba. XX

1. Oslavujte Pána citarou, *

hrajte mu na desaÈstrunovej lutne.

2. Spievajte mu novú pieseÀ, *

nad‰ene mu hrajte a volajte na slávu. —

3. Pán marí úmysly pohanov, *

navnivoã privádza my‰lienky národov.

4. Ale Pánov úmysel trvá naveky, *

my‰lienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. —

5. Hºa, oko Pánovo bdie nad tými, ão sa ho boja, *

nad tými, ão v jeho milosrdenstvo dúfajú,

6. aby ich zachránil pred smrÈou *

a v ãase hladu nak⁄mil. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;

kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte k ovciam strateným z domu Izraela

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 1-7

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými

duchmi, aby ich vyháÀali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter,

a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolo-

mej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananej-

ský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabo-

čujte a do samarijských miest nevchádzajte; choìte radšej k ovciam

strateným z domu Izraela! Choìte a hlásajte: ,Priblížilo sa nebeské

kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh ma poslal do Egypta na va‰u záchranu

Čítanie z Knihy Genezis                               44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5

Júda pristúpil bližšie k Jozefovi a dôverne vravel: „Prosím, pane

môj, dovoº, aby ti tvoj sluha povedal niekoºko slov, a nehnevaj sa na

svojho sluhu; veì ty si ako faraón! 

Môj pán sa prvý raz pýtal svojich sluhov: ,Máte ešte otca alebo

brata?’ A my sme vtedy odpovedali môjmu pánovi: ,Máme staručkého

otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat po matke

je už m⁄tvy, a tak mu ostal len on po svojej matke; preto ho otec nežne

miluje.’ 

A ty si svojím sluhom rozkázal: ,Priveìte ho ku mne, aby som ho

videl na vlastné oči. Ak nepríde s vami váš najmladší brat, neukazujte

sa mi na oči!‘

Keì sme potom došli k tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, rozpovedali

sme mu všetko, čo povedal môj pán. 

A náš otec vravel: ,Choìte znova a kúpte trochu pšenice.’ My sme

mu odvrávali: ,Nemôžeme ísÈ. Ak pôjde s nami náš najmladší brat,

pôjdeme aj my; lebo bez neho sa nesmieme ukázaÈ na oči tomu mužo-

vi.’ 

Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: ,Vy viete, že moja žena mi

porodila len dvoch. Jeden odo mÀa odišiel a ja som povedal: Divá zver

ho zožrala! A doteraz ho niet. Ak vezmete odo mÀa aj tohoto a niečo

sa mu na ceste stane, privediete moje šediny bôºom do hrobu.‘ “

Jozef už nebol ìalej schopný ovládaÈ sa pred tými, čo stáli okolo,

a zvolal: „Vyjdite von všetci!“ A tak nebol nik pri Àom, keì sa dal

poznaÈ svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, že ho počuli aj

EgypÈania a celý faraónov dom.

Potom Jozef povedal svojim bratom: „Ja som Jozef! Žije ešte môj

otec?“ Ale bratia sa tak preºakli, že mu nemohli odpovedaÈ. On sa im

vºúdne prihováral: „No, poìte ku mne.“ 

A keì pristúpili bližšie, povedal: „Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste

predali do Egypta. No netrápte sa a nesužujte, že ste ma predali do
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tejto krajiny, lebo to ma Boh poslal pred vami do Egypta na vašu

záchranu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 105, 16-17. 18-19. 20-21

R. (porov. 5a): Pamätáme, Pane, na divy, ão si uãinil.                             VI

Alebo: Aleluja.

1. Hlad privolal na krajinu *

a poniãil v‰etku zásobu chleba.

2. Pred nimi poslal muÏa, *

Jozefa, ktorého predali za otroka. —

3. Putami jeho nohy zovreli *

a jeho ‰iju Ïelezom;

4. no potom do‰lo na jeho slová, *

Pán dokázal jeho nevinnosÈ. —

5. Vyslobodil ho posol kráºovský, *

prepustil ho vládca národov;

6. ustanovil ho za pána svojho domu *

a za správcu v‰etkého svojho majetku. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;

kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 7-15

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choìte a hlásajte: ,Priblížilo sa

nebeské kráºovstvo.’ Chorých uzdravujte, m⁄tvych krieste, malomoc-

ných očisÈujte, zlých duchov vyháÀajte. 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.
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Keì prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je

vás tam hoden. Tam potom ostaÀte, kým nepôjdete ìalej. 

Keì vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden,

nech naÀ 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 odíìte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám:

Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deÀ súdu ºahšie ako také-

mu mestu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Teraz pokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár

Čítanie z Knihy Genezis                                                  46, 1-7. 28-30

Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Keì došiel do Bersaby

a priniesol Bohu svojho otca Izáka krvavú obetu, počul, ako ho Boh

v nočnom videní volá: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“ 

Hovoril mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiÈ do

Egypta, lebo tam z teba urobím veºký národ. Ja ta pôjdem s tebou a ja

Èa odtiaº privediem späÈ; a Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“

Jakub sa teda pohol z Bersaby. Jeho synovia naložili jeho i svoje deti

a ženy na vozy, čo poslal faraón na prevezenie starca, a vzali so sebou

všetko, čo mali v krajine Kanaán. Tak prišli do Egypta Jakub a všetci

jeho potomci: jeho synovia a vnuci, dcéry a celé jeho potomstvo.

Jakub poslal Júdu napred k Jozefovi, aby mu oznámil, že sa stretnú

v Gessene. Keì prišli do kraja Gessen, Jozef dal zapriahnuÈ do svojho

voza a išiel do Gessenu naproti svojmu otcovi. Keì ho uvidel, hodil sa

mu okolo krku a dlho plakal v jeho objatí. 

Tu Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už spokojne zomriem, lebo som

videl tvoju tvár a viem, že ma prežiješ.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                      Î 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R. (porov. 39): Pane, spas ma;

ochraÀuj ma v ãase súÏenia.                                    XVIII

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. O Ïivot bezúhonných sa stará Pán *

a ich dediãstvo trvá naveky.

4. V ne‰Èastí zahanbení nebudú *

a v ãase hladu budú nasýtení. —

5. Vyhýbaj zlu a dobre rob *

a bude‰ maÈ domov naveky.

6. Lebo Pán miluje spravodlivosÈ *

a neopú‰Èa svojich svätých.

7. Nespravodlivci navÏdy vyhynú *

a pokolenie bezboÏných bude zniãené. —

8. Spása spravodlivých prichádza od Pána, *

on je ich ochrancom v ãase súÏenia.

9. Pán im pomôÏe a oslobodí ich, 

vytrhne ich z rúk hrie‰nikov a zachráni ich, *

lebo sa spoliehajú na neho. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Jn 16, 13a; 14, 26b

R. Aleluja. — Keì príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy

a pripomenie vám v‰etko, ão som vám povedal. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie vy budete hovoriÈ, ale Duch vá‰ho Otca bude hovoriÈ vo vás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hºa, posielam vás ako ovce medzi

vlkov. Buìte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
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ChráÀte sa ºudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovaÈ vo svojich

synagógach a pre mÀa vás budú vláčiÈ pred vladárov a kráºov, aby ste

vydali svedectvo im aj pohanom. 

Ale keì vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriÈ, lebo v tú

hodinu vám bude dané, čo máte povedaÈ. Veì to už nie vy budete ho-

voriÈ, ale Duch vášho Otca bude hovoriÈ vo vás.

Brat vydá na smrÈ brata a otec dieÈa. Deti povstanú proti rodičom

a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale

kto vytrvá do konca, bude spasený.

Keì vás budú prenasledovaÈ v jednom meste, utečte do druhého.

Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým

nepríde Syn človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Boh sa vás ujme a vyvedie vás z tejto krajiny

Čítanie z Knihy Genezis                                      49, 29-32; 50, 15-26

Jakub prikázal svojim synom: „Ja sa pripojím k svojmu ºudu;

pochovajte ma s mojimi otcami v jaskyni Makpela, čo je na pozemku

Hetejca Efrona oproti Mambre v krajine Kanaán, ktorú kúpil

Abrahám aj s pozemkom od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko.

Tam pochovali jeho ženu Sáru, tam je pochovaný Izák so svojou

manželkou Rebekou a tam leží pochovaná aj Lia.“

Keì skončil túto reč, ktorou poúčal svojich synov, vyložil si nohy na

lôžko a zomrel; a tak sa pripojil k svojmu ºudu.

Keì Jakub zomrel, Jozefovi bratia sa báli a vraveli si: „Len aby si

nespomenul na príkorie, ktoré musel zniesÈ, a aby sa nám nepomstil za

všetko zlo, čo sme mu vykonali!“ Preto mu odkázali: „Tvoj otec nám

prikázal skôr, ako zomrel, aby sme ti jeho slovami povedali: ,Prosím

Èa, zabudni na zločin svojich bratov, na ich hriech a nehanebnosÈ, kto-

rej sa na tebe dopustili.’ 

Aj my Èa prosíme, aby si nám odpustil tento nehanebný čin; veì my

uctievame Boha tvojho otca.“ Keì mu to hovorili, Jozef plakal.

Potom išli za ním sami bratia, sklonili sa pred ním a vraveli: „Sme

tvoji sluhovia.“ 
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Ale on im povedal: „Nebojte sa! Môžeme sa vari vzoprieÈ Božej vôli?

Vy ste osnovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobré. Povýšil ma,

ako vidíte, a tak zachránil mnoho ºudu. Nebojte sa už! Ja vás budem

živiÈ, aj vaše deti.“ 

Tešil ich a milo a vºúdne sa im prihováral.

Tak býval Jozef i celý dom jeho otca v Egypte. Žil stodesaÈ rokov

a videl Efraimových synov až do tretieho pokolenia; aj synovia Ma-

chira, syna Manasseho, sa narodili na Jozefových kolenách.

Po tom všetkom povedal Jozef svojim bratom: „Po mojej smrti sa

vás Boh ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny, o ktorej prisa-

hal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.“ 

A keì ich zaprisahal a povedal: „Boh vás navštívi; odneste z tohto

miesta moje kosti so sebou,“  zomrel  stodesaÈ ročný. Zabalzamovali ho

a uložili do rakvy v Egypte.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 105, 1-2. 3-4. 6-7

R. (porov. Î 69, 33): Hºadajte, pokorní, Pána

a srdce vám oÏivne.                                           VI

1. Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, *

rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

2. Spievajte mu a hrajte, *

rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. —

3. Jeho svätým menom sa honoste; *

nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána.

4. Hºadajte Pána a jeho moc, *

hºadajte vÏdy jeho tvár, —

5. vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *

synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

6. On, Pán, je ná‰ Boh; *

jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,

lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nebojte sa tých, ão zabíjajú telo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša                         10, 24-33

Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteºa ani sluha

nad svojho pána. Stačí, keì je žiak ako jeho učiteº a sluha ako jeho

pán. Keì pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!

Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič

utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na

svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiÈ nemôžu. Skôr sa

bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiÈ v pekle. 

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich

nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy

na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrab-

cov.

Každého, kto mÀa vyzná pred ºuìmi, aj ja vyznám pred svojím

Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mÀa zaprie pred ºuìmi, aj

ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PÄTNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Obozretne urobme nieão s Izraelom, aby sa nerozmnoÏoval

Čítanie z Knihy Exodus                                                      1, 8-14. 22

V Egypte nastúpil nový kráº, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal

svojmu ºudu: „Pozrite, izraelský ºud je veºký a mocnejší ako my.

Poìte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo

keby sa proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateºom a po

našej porážke by odišiel z krajiny.“

A ustanovil nad nimi pracovných dozorcov, aby ich týrali Èažkými

robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. No

čím viac ich utláčali, tým väčšmi sa množili a vzrastali. 

EgypÈania sa priam desili Izraelitov, preto ich zotročili a ich život

urobili neznesiteºným: Èažkou robotou s hlinou a tehlami a všetkými

druhmi služobných prác na poli, do ktorých ich násilne nútili.

A faraón rozkázal všetkému svojmu ºudu: „Každého novonarode-

ného chlapca hoìte do rieky, dievča ponechajte.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 124, 1-3. 4-6. 7-8

R. (8): Na‰a pomoc v mene Pánovom,

ktorý stvoril nebo i zem.                                                        VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

nech to povie Izrael,

2. keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

3. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

4. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

5. Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody.
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6. Nech je velebený Pán, *

Ïe nás nevydal ich zubom za korisÈ. —

7. Na‰a du‰a unikla ako vtáãa *

zo siete poºovníkov.

8. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

9. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie pokoj som priniesol, ale meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša  10, 34 —11, 1

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol po-

koj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviÈ

syna proti jeho otcovi,

dcéru proti matke,

nevestu proti svokre.

A vlastní domáci budú človeku nepriateºmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mÀa, nie je ma hoden. A kto

miluje syna alebo dcéru viac ako mÀa, nie je ma hoden. Kto neberie

svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stra-

tí ho, a kto stratí svoj život pre mÀa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mÀa prijíma. A kto prijíma mÀa, prijíma toho,

ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prij-

me spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piÈ jednému z týchto maličkých čo len za pohár stude-

nej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Keì Ježiš prestal poučovaÈ svojich dvanástich učeníkov, odišiel

odtiaº učiÈ a kázaÈ po ich mestách.

Počuli sme slovo Pánovo.

198 PÄTNÁSTY TÝÎDE≈



UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Dala mu meno MojÏi‰, lebo ho vytiahla z vody;
keì dospel, vy‰iel k svojim bratom

Čítanie z Knihy Exodus                                                          2, 1-15a

Šiel istý muž z Léviho rodu a vzal si ženu zo svojho kmeÀa. Ona

počala a porodila syna. Keì videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesia-

ce. 

A keì ho už dlhšie skrývaÈ nemohla, vzala prútený košík, vymazala

ho asfaltom a smolou, vložila doÀ chlapca a položila ho do t⁄stia na

brehu rieky. Jeho sestra stála opodiaº a sledovala, čo sa stane.

Tu prišla faraónova dcéra vykúpaÈ sa v rieke a jej slúžky chodili po

brehu rieky. 

Keì zbadala v t⁄stí košík, hneì poslala poÀ svoju slúžku. Tá ho pri-

niesla, ona ho otvorila a videla plačúce dieÈa. Pohnutá ºútosÈou pove-

dala: „To je hebrejské dieÈa.“ 

Chlapcova sestra sa jej opýtala: „Mám ísÈ a zavolaÈ hebrejskú ženu,

ktorá ti chlapca odchová?“ Ona odvetila: „Choì!“

Dievča odbehlo a zavolalo matku dieÈaÈa. Faraónova dcéra jej pove-

dala: „Vezmi tohoto chlapca, odchovaj mi ho a ja Èa za to odmením.“ 

Žena chlapca vzala a chovala ho. A keì odrástol, odovzdala ho

faraónovej dcére. Ona ho adoptovala za syna a dala mu meno Mojžiš,

vraviac: „Vytiahla som ho z vody.“

Keì Mojžiš dospel, vyšiel k svojim bratom. Videl, ako Èažko pracu-

jú a ako istý EgypÈan bil jedného jeho hebrejského brata. Poobzeral sa

a keì videl, že vôkol niet nikoho, EgypÈana zabil a ukryl do piesku.

Keì vyšiel na druhý deÀ, zočil, ako sa bijú dvaja Hebreji. Útočníko-

vi povedal: „Prečo biješ svojho blížneho?“ Ten mu odvetil: „Kto Èa

ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Chceš zabiÈ aj mÀa, ako si zabil

toho EgypÈana?“ Mojžiš sa preºakol a povedal si: „Ako to len mohlo

vyjsÈ najavo?“

Dozvedel sa o tom faraón a chcel Mojžiša zabiÈ. Ale Mojžiš pred

faraónom ušiel a zdržiaval sa v krajine Madián.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 69, 3. 14. 30-31. 33-34

R. (porov. 33): Hºadajte, pokorní, Pána

a srdce vám oÏivne.                                                    VI

1. V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, *

dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval. —

2. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe *

v tomto ãase milosti.

3. Vypoãuj ma, BoÏe, pre svoju veºkú dobrotu, *

pre svoju vernosÈ mi pomôÏ. —

4. Som úboÏiak, plný bolesti; *

tvoja pomoc, BoÏe, ma pozdvihne.

5. PiesÀou chcem BoÏie meno osláviÈ *

a velebiÈ ho chválospevmi. —

6. Nech zvedia o tom poníÏení a nech sa pote‰ia; * 

hºadajte Boha a srdce vám oÏivne.

7. Lebo Pán vypoãuje chudobných *

a nepoh⁄da svojimi, keì sú v zajatí. —

ALELUJOVÝ VER·                                                       Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Týru, Sidonu a Sodome bude v deÀ súdu ºah‰ie ako vám

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 11, 20-24

Ježiš začal robiÈ výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov,

pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby

sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli

robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru

a Sidonu bude v deÀ súdu ºahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovaÈ až do neba? Do pekla

zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali
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v tebe, bola by zostala po tento deÀ. Preto vám hovorím: Krajine

Sodomčanov bude v deÀ súdu ºahšie ako tebe.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Anjel Pána sa zjavil v plameni ohÀa, ão ‰ºahal z t⁄Àového kra

Čítanie z Knihy Exodus                                                       3, 1-6. 9-12

Mojžiš pásol ovce svojho tesÈa, madiánskeho kÀaza Jetra. Keì raz

hnal stádo za púšÈ, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil

anjel Pána v plameni ohÀa, čo šºahal z t⁄Àového kra. Videl, že ker horí

plameÀom, a nezhára.

Mojžiš si povedal: „Pôjdem sa pozrieÈ na tento zvláštny jav, prečo

ker nezhára.“ Keì Pán videl, že sa prichádza pozrieÈ, Boh ho z t⁄Ào-

vého kra oslovil: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ Pán

povedal: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na

ktorom stojíš, je zem svätá.“ A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca,

Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Mojžiš si zakryl tvár, lebo

sa neodvážil hºadieÈ na Boha.

Pán mu povedal: „Krik Izraelových synov prišiel ku mne a videl som

ich útrapy, ako ich EgypÈania sužujú. Poì, pošlem Èa k faraónovi

a vyvedieš môj ºud, synov Izraela, z Egypta.“

Mojžiš povedal Bohu: „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a vyvie-

dol synov Izraela z Egypta?“ Ale on mu povedal: „Ja budem s tebou;

a toto ti bude znamením, že som Èa ja poslal: Keì vyvedieš ºud

z Egypta, na tomto vrchu budete slúžiÈ Bohu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 103, 1-2. 3-4. 6-7

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a nezabúdaj na jeho dobrodenia. —
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3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *

on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *

on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. —

5. Pán koná spravodlivo  *

a prisudzuje právo v‰etkým utláãaným.

6. MojÏi‰ovi zjavil svoje cesty *

a synom Izraela svoje skutky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maliãkým

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 11, 25-27

Ježiš povedal: „Zvelebujem Èa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci

skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče,

tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani

Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieÈ zjaviÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Ja som, ktorý som. Ten, ktorý je, ma k vám poslal

Čítanie z Knihy Exodus                                                           3, 13-20

Keì Mojžiš počul Pánov hlas z t⁄Àového kra, povedal Bohu: „Ja pôj-

dem k synom Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh vašich otcov.

A čo im poviem, keì sa ma opýtajú: ,Ako sa volá?’“ Boh povedal
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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: Jahve

(Ten, ktorý je), Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh

Jakuba ma k vám poslal. Toto je moje meno naveky a takto ma budú

volaÈ po všetky pokolenia.

Choì, 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 kra-

jiny Kanaánčanov, Hetejčanov, Amorejčanov, Ferezejčanov, Hevejča-

nov a Jebuzejčanov, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. 

Oni počúvnu tvoj hlas; pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému

kráºovi a poviete mu: Zjavil sa nám Pán, Boh Hebrejov, a teraz musí-

me ísÈ na trojdÀovú cestu na púšÈ priniesÈ obetu Pánovi, nášmu Bohu.

Ja viem, že vám egyptský kráº nedovolí odísÈ, iba ak ho prinúti silná

ruka. Preto vystriem svoju ruku a budem biÈ Egypt všetkými svojimi

divmi, ktoré v Àom vykonám. Potom vás prepustí.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                       Î 105, 1+5. 8-9. 24-25. 26-27

R. (8a): Pán veãne pamätá na svoju zmluvu.                                        VI

Alebo: Aleluja.

1. Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, *

rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

2. Pamätajte na divy, ão uãinil, *

na jeho znamenia a na výroky jeho úst. —

3. Veãne pamätá na svoju zmluvu, *

na sºub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

4. na zmluvu, ão s Abrahámom uzavrel, *

na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. —

5. Boh tam svoj národ rýchlo rozmnoÏil *

a zdatnej‰ím ho urobil od jeho nepriateºov.

6. Prevrátil im srdcia, Ïe znenávideli jeho ºud *

a ºstivo zaobchodili s jeho sluhami. —
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7. Poslal svojho sluhu MojÏi‰a *

a Árona, ktorého si vyvolil.

8. A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia *

a zázraky v Chámovej krajine. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Som tichý a pokorný srdcom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 11, 28-30

Ježiš povedal: „Poìte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste pre-

Èažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mÀa, lebo som tichý

a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je

príjemné a moje bremeno ºahké.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V predveãer obetujete baránka; uvidím krv a obídem vás

Čítanie z Knihy Exodus                                                 11, 10 —12, 14

Mojžiš a Áron robili pred faraónom mnohé zázraky, ale Pán zatvr-

dzoval faraónovo srdce a on neprepustil synov Izraela zo svojej kraji-

ny.

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: „Tento mesiac bude pre

vás začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej

pospolitosti povedzte: V desiaty deÀ tohoto mesiaca nech si každý

zaobstará baránka pre svoju rodinu, baránka pre každý dom. Ak je
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rodina menšia a nevládala by zjesÈ baránka, nech sa spojí so susedom,

čo býva jeho domu najbližšie, podºa počtu osôb, koºko stačí na zjede-

nie baránka.

Baránok musí byÈ bezchybný, jednoročný samček; môžete ho

vybraÈ z oviec alebo kozliat. Budete ho opatrovaÈ do štrnásteho dÀa

tohoto mesiaca; v predvečer ho celá izraelská pospolitosÈ obetuje. 

Vezmú z jeho krvi a namažú Àou oboje verají a vrchný prah dverí

na domoch, v ktorých ho budú jesÈ. 

A v tú noc budú jesÈ mäso upečené na ohni a nekvasený chlieb s hor-

kými zelinami. Nič nesmiete z neho jesÈ surové ani uvarené vo vode,

teda len na ohni upečené. Zjete aj hlavu, nohy a vnútornosti. Nič

z neho nesmie zostaÈ do rána; keby z neho niečo zostalo, spálite to na

ohni. 

A budete ho jesÈ takto: Bedrá budete maÈ opásané, sandále na

nohách a palicu v ruke. Budete jesÈ 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, keì budem biÈ Egypt.

Tento deÀ bude pre vás pamätný a budete ho sláviÈ ako sviatok

Pána; z pokolenia na pokolenie ho budete sláviÈ po všetky veky.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                       Î 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R. (13): Vezmem kalich spásy a budem vzývaÈ meno Pánovo.            XX

Alebo: Aleluja.

1. âím sa odvìaãím Pánovi *

za v‰etko, ão mi dal?

2. Vezmem kalich spásy *

a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

3. V Pánových oãiach má veºkú cenu *

smrÈ jeho svätých.

4. Som tvoj sluha a syn tvojej sluÏobnice. *

Ty si mi putá rozviazal: —
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5. obetu chvály ti prinesiem *

a budem vzývaÈ meno Pánovo.

6. Splním svoje sºuby Pánovi *

pred v‰etkým jeho ºudom. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka je pánom aj nad sobotou

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 1-8

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hlad-

ní a začali trhaÈ klasy a jesÈ.

Keì to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo

neslobodno robiÈ v sobotu.“

On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keì bol hladný on

i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby,

ktoré nesmel jesÈ ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kÀazi?

A v Zákone ste nečítali, že kÀazi 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: ,Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,’

neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobo-

tou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Bola to noc, keì ich Pán vyviedol z Egypta

Čítanie z Knihy Exodus                                                         12, 37-42

Izraeliti sa pohli z Ramesesa do Sukotu; okolo šesÈstotisíc pešo idú-

cich mužov, okrem detí. A s nimi šlo nespočetné množstvo iného ºudu

a obrovské stáda oviec a dobytka. 
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Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasené podpopolné chle-

by; cesto nemohlo vykysnúÈ, lebo ich z Egypta hnali a nedovolili im ani

na chvíºku sa zdržaÈ a pripraviÈ si jedlo na cestu.

Synovia Izraela bývali v Egypte štyristotridsaÈ rokov. Po štyristo-

tridsiatich rokoch práve v ten deÀ vyšli Pánove voje z egyptskej kraji-

ny. Bola to noc bdenia, zasvätená Pánovi, keì ich vyviedol z Egypta.

Túto noc majú sláviÈ na Pánovu počesÈ všetci Izraeliti z pokolenia na

pokolenie.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM           Î 136, 1. 23. 24. 10. 11. 12. 13. 14. 15

R. Lebo jeho milosrdenstvo je veãné.                                                  III

Alebo: Aleluja.

1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

2. On pamätal na nás v na‰om poníÏení, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

3. A oslobodil nás od na‰ich nepriateºov, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

4. On pobil egyptských prvorodencov, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

5. On vyviedol Izraela spomedzi nich, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné;

6. mocnou rukou a vystretým ramenom, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

7. On rozdelil âervené more na dve ãasti,  *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

8. A Izraela previedol jeho stredom, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

9. V âervenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.
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ALELUJOVÝ VER·                                                            2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh  zmieril svet so sebou

a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pohrozil im, aby ho neprezradili; 
tak sa splnilo, ão povedal prorok

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 14-21

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiÈ. 

Ježiš to vedel, preto odtiaº odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých

uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo pove-

dal prorok Izaiáš:

„Hºa, môj služobník, ktorého som si vyvolil,

môj miláčik, v ktorom mám zaºúbenie.

Vložím na neho svojho Ducha

a oznámi právo národom.

Nebude sa škriepiÈ, nebude kričaÈ,

nik nebude počuÈ na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsÈ nedolomí,

hasnúci knôtik nedohasí,

kým neprivedie právo k víÈazstvu.

V jeho meno budú dúfaÈ národy.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠESTNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

EgypÈania spoznajú, Ïe ja som Pán, 
keì ukáÏem svoju slávu na faraónovi

Čítanie z Knihy Exodus                                                          14, 5-18

Egyptskému kráºovi oznámili, že ºud utiekol; faraón a jeho služob-

níci zmenili svoj postoj k ºudu a vraveli: „Čo sme to urobili, že sme

prepustili Izrael zo svojich služieb?!“ 

Faraón dal zapriahnuÈ do voza a vzal so sebou všetok svoj ºud: vzal

so sebou šesÈsto vybraných vozov a všetky ostatné vozy v Egypte a na

každom voze boli bojovníci.

Pán zatvrdil srdce egyptského kráºa faraóna a on prenasledoval

synov Izraela; no oni odchádzali so zdvihnutou rukou. 

EgypÈania sa hnali za nimi a dostihli ich, keì táborili pri mori.

Všetky faraónove kone a vozy, jazda a vojsko boli pri Pihahirote

naproti Beelsefonu.

Keì sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli za sebou

EgypÈanov. Pochytil ich veºký strach a volali k Pánovi. A Mojžišovi

povedali: „Nebolo v Egypte dosÈ hrobov? Vyviedol si nás sem, aby sme

zomreli na púšti! Čo si to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? 

A nehovorili sme ti to, nevraveli sme ti v Egypte: Nechaj nás, bude-

me slúžiÈ EgypÈanom? Veì bolo oveºa lepšie slúžiÈ EgypÈanom, ako

zomrieÈ na púšti.“

Mojžiš povedal ºudu: „Nebojte sa! Stojte pevne a pozerajte, ako vás

dnes Pán zachráni. EgypÈanov, ktorých teraz vidíte, už nikdy viac

vidieÈ nebudete. Pán bude za vás bojovaÈ a vy budete mlčaÈ.“

A Pán povedal Mojžišovi: „Čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom,

aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeº

ho, aby Izraeliti mohli prejsÈ stredom mora ako po súši. 

Ja zatvrdím srdce EgypÈanov a budú sa hnaÈ za nimi; a na faraóno-

vi, na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde ukážem svoju slávu. 

EgypÈania spoznajú, že ja som Pán, keì ukážem svoju slávu na

faraónovi i na jeho vozoch a jazde.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6

R. (1b): Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.                                      XX

1. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil: *

koÀa i jazdca zmietol do mora.

2. Pán je moja sila a moja udatnosÈ, *

on ma zachránil.

3. On je môj Boh, chcem ho velebiÈ; *

Boh môjho otca, budem ho chváliÈ. —

4. Pán je ako bojovník; *

Jahve je jeho meno.

5. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora; *

jeho najlep‰í bojovníci utonuli v âervenom mori. —

6. Vlny ich pokryli; *

sÈa kameÀ klesli do hlbín.

7. Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou, *

tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateºa. —

ALELUJOVÝ VER·                                                       Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kráºovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 38-42

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteº, chceme vi-

dieÈ nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale

znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol

Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veºkej ryby, tak bude Syn človeka tri

dni a tri noci v lone zeme.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsú-

dia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie — a tu je niekto väčší

ako Jonáš!

210 ·ESTNÁSTY TÝÎDE≈



Kráºovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi

ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvaÈ Šalamúnovu múdrosÈ — a tu

je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Izraeliti pre‰li stredom mora po suchu

Čítanie z Knihy Exodus                                                  14, 21—15, 1a

Mojžiš vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým horúcim

vetrom rozháÀal a vysušil. Voda sa rozdelila a Izraeliti šli stredom

mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ºavici.

EgypÈania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci

sa pustili za nimi doprostred mora.

Ale v čase rannej stráže sa Pán pozrel z ohnivého a oblačného stæpa

na EgypÈanov a ich vojsko uviedol do zmätku. Hamoval kolesá na ich

vozoch, takže mohli len Èažko napredovaÈ. Preto EgypÈania hovorili:

„Utekajme pred Izraelitmi, lebo Pán za nich bojuje proti nám.“

A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody vrá-

tili na EgypÈanov, na ich vozy a na ich jazdcov.“ 

Mojžiš vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje

pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim EgypÈanom a Pán ich

prikryl vlnami uprostred mora. 

Vody sa vrátili a pokryli vozy i jazdcov celého faraónovho vojska,

ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal.

No Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po

ich pravici a ºavici.

Takto Pán v ten deÀ vyslobodil Izrael z rúk EgypÈanov. Videli m⁄t-

vych EgypÈanov na morskom brehu i mocnú ruku, ktorú Pán zdvihol

proti nim. ªud sa bál a uverili Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi.

Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali Pánovi túto pieseÀ:
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Ex 15, 8-9. 10+12. 17

R. (1b): Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.                                      XX

1. Pod dychom tvojho rozhorãenia sa nahromadili vody; 

pohyblivé vlny ako hrádza postáli, *

hlbiny stuhli uprostred mora.

2. Nepriateº si povedal: „Budem ich prenasledovaÈ, chytím ich; 

rozdelím korisÈ a moja du‰a sa nasýti. *

Vytasím svoj meã, moja ruka ich pozabíja!“ —

3. Zavial tvoj vietor a prikrylo ich more; 

utonuli sÈa olovo v mohutných vodách. *

Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem. —

4. Vovedie‰ ich a zasadí‰ na vrchu svojho dediãstva, 

v svojom bezpeãnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil; *

vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vystrel ruku nad svojich uãeníkov a povedal: 
Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-

li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka

a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“ 

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú

moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka

a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-

siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, ja vám zo‰lem chlieb z neba ako dáÏì

Čítanie z Knihy Exodus                                                   16, 1-5. 9-15

Celá izraelská pospolitosÈ sa pohla z Elimu a v pätnásty deÀ druhého

mesiaca po východe z Egypta prišla na púšÈ Sin, ktorá je medzi

Elimom a Sinajom.

A celá izraelská pospolitosÈ šomrala na púšti proti Mojžišovi a Áro-

novi. Synovia Izraela im vraveli: „Bár by sme boli pomreli Pánovou

rukou v egyptskej krajine, keì sme sedávali pri hrncoch mäsa a chle-

ba sme sa mohli najesÈ dosýta. Prečo ste nás vyviedli na túto púšÈ? Aby

ste celú pospolitosÈ umorili hladom?“

Pán povedal Mojžišovi: „Hºa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážì.

ªud nech potom vyjde a nech si nazbiera, koºko bude potrebovaÈ na

každý deÀ. Tak ho vyskúšam, či hodlá kráčaÈ podºa môjho zákona,

alebo nie. V šiesty deÀ nech odložia z toho, čo donesú: bude toho dva

razy toºko, ako nazbierajú v iné dni.“

Mojžiš povedal Áronovi: „Povedz celej izraelskej pospolitosti:

Predstúpte pred Pána, lebo počul vaše šomranie.“ Keì to Áron pove-

dal celému zhromaždeniu Izraelových synov, obrátili sa k púšti a vtom

sa v oblaku zjavila Pánova veleba. 

Pán povedal Mojžišovi: „Počul som šomranie synov Izraela. Povedz

im: Večer budete jesÈ mäso a ráno sa nasýtite chlebom. A poznáte, že

ja som Pán, váš Boh.“

Keì nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa

napadala okolo tábora rosa.

Keì pokryla povrch púšte, na zemi sa zjavilo čosi drobné, zrnité ako

srieÀ. Keì to synovia Izraela videli, vzájomne sa vypytovali:

„Manhu?“ (čo znamená: „Čo je to?“). Lebo nevedeli, čo to je. 

Mojžiš im povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva jesÈ Pán.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                  Î 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

R. (porov. 24b): Pane, daj nám chlieb z neba.                                       X

1. Pokú‰ali Boha vo svojom srdci, *

dychtivo sa doÏadovali pokrmu.

2. Proti Bohu reptali a vraveli: *

„âi Boh môÏe pripraviÈ stôl aj na pú‰ti?“ —

3. Rozkázal teda horným oblakom *

a otvoril brány nebies;

4. a pr‰ala im manna za pokrm *

a dal im chlieb z neba. —

5. âlovek jedol chlieb anjelský; *

pokrmu im dal dosýta.

6. Z oblohy vyburcoval vietor východný, *

svojou mocou priviedol vietor od juhu —

7. a spustil sa na nich dáÏì mäsa ako prach, *

okrídlené vtáky ako morský piesok.

8. Padali doprostred ich tábora, *

okolo stanov. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.

KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Priniesli stonásobnú úrodu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 1-9

V ten deÀ vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa

zhromaždili veºké zástupy. Preto nastúpil na loìku a sadol si; a celý

zástup stál na brehu. 

Hovoril im veºa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako

sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. 

Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veºa zeme, a hneì vzišli, lebo

neboli hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali

koreÀa, uschli. 
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Zasa iné padli do t⁄nia, ale t⁄nie vyrástlo a udusilo ich. 

Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú,

iné šesÈdesiatnásobnú a iné tridsaÈnásobnú.

Kto má uši, nech počúva!“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âITANIE

Pán zostúpi pred oãami v‰etkého ºudu na vrch Sinaj

Čítanie z Knihy Exodus                                       19, 1-2. 9-11. 16-20b

V treÈom mesiaci po odchode Izraela z egyptskej krajiny v ten istý

deÀ prišli na púšÈ Sinaj. Keì odišli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšÈ

a tam sa utáborili; tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stany.

Pán povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ma

ºud počul, keì sa budem s tebou rozprávaÈ, a aby vždy veril aj tebe.“

Mojžiš oznámil Pánovi všetko, čo hovoril ºud, a Pán mu povedal:

„Choì k ºudu a posväÈ ich dnes a zajtra; nech si vyperú šaty a pripra-

via sa na tretí deÀ. Na tretí deÀ zostúpi Pán pred očami všetkého ºudu

na vrch Sinaj.“

Na tretí deÀ za rána začalo hrmieÈ a blýskaÈ sa; vrch zahalil čierny

mrak a zaznieval mohutný zvuk poºnice. Všetok ºud v tábore sa chvel

od strachu. 

Keì ich Mojžiš vyviedol z tábora v ústrety Bohu, na úpätí vrchu

zastali. 

Vrch Sinaj bol celý zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naÀ v ohni.

Vystupoval z neho dym ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. 

Zvuk poºnice bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal

v hrmení.

Pán zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu, a Mojžiša povolal na

končiar.

Počuli sme Božie slovo.

215·TVRTOK



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                      Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R. (52b): Hoden chvály a vyvý‰ený naveky.                                          X

1. Zvelebený si, Pane, BoÏe na‰ich otcov, *

R. hoden chvály a vyvý‰ený naveky.

2. Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté, *

R. hodno chvály a vyvý‰ené nad v‰etky veky.

3. Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, *

R. hoden chvály a slávy nad v‰etky veky. 

4. Zvelebený si na tróne svojho kráºovstva, *

R. hoden chvály a vyvý‰ený nad v‰etky veky. 

5. Zvelebený si, ão preniká‰ pohºadom priepasti 

a tróni‰ nad cherubmi, *

R. hoden chvály a vyvý‰ený naveky. 

6. Zvelebený si na nebeskej oblohe; *

R. hoden chvály a slávy naveky.

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vám je dané poznaÈ tajomstvá nebeského kráºovstva,
ale im nie je dané

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 10-17

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš

v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznaÈ tajomstvá nebes-

kého kráºovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude

maÈ hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 

Im hovorím v podobenstvách, lebo hºadia, a nevidia, počúvajú,

a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spæÀa Izaiášovo proroctvo:

,Budete počúvaÈ, a nepochopíte,

budete hºadieÈ, a neuvidíte.
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Lebo otupelo srdce tohoto ºudu:

ušami Èažko počujú

a oči si zavreli,

aby očami nevideli

a ušami nepočuli,

aby srdcom nechápali a neobrátili sa —

aby som ich nemohol uzdraviÈ.’

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru,

hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieÈ, čo vidíte vy,

ale nevideli, a počuÈ, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Zákon bol skrze MojÏi‰a (Jn 1, 17)

Čítanie z Knihy Exodus                                                          20, 1-17

Boh povedal všetky tieto slová: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý Èa

vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

Nebudeš maÈ iných bohov okrem mÀa.

Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole

na zemi alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaÀaÈ ani ich

uctievaÈ. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá neprá-

vosti otcov na deÈoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma

nenávidia, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, pre-

ukazujem priazeÀ až do tisíceho pokolenia.

Nevyslovíš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá

bez trestu toho, kto by zneuctil meno Pána, svojho Boha.

Pamätaj na sobotný deÀ a zasväÈ ho. 

ŠesÈ dní budeš pracovaÈ a tvoriÈ všetky svoje diela, ale siedmy deÀ je

sobota Pána, tvojho Boha. V ten deÀ nebudeš konaÈ nijakú prácu ani

ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani

tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach. Lebo Pán za šesÈ

dní utvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmy deÀ

odpočíval. Preto Pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svätú.
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Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá

Pán, tvoj Boh.

Nezabiješ.

Nescudzoložíš.

Nepokradneš.

Nebudeš krivo svedčiÈ proti svojmu blížnemu.

Nebudeš žiadostivo túžiÈ po dome svojho blížneho.

Nebudeš túžiÈ po jeho manželke, ani po jeho sluhovi, ani po slúžke,

ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 19, 8. 9. 10. 11

R. (Jn 6, 68c): Pane, ty má‰ slová veãného Ïivota.                            XIII

1. Zákon Pánov je dokonalý, *

osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *

dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *

neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *

neÏ medové kvapky z plástu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo

v dobrom a ‰ºachetnom srdci

a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Kto poãúva slovo a chápe ho, priná‰a úrodu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 18-23

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o roz-

sievačovi: Keì niekto počúva slovo o kráºovstve a nechápe ho, prichá-

dza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo

zasiate na kraji cesty.

U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo

a hneì ho s radosÈou prijíma, ale nemá v sebe koreÀa, je chvíºkový.

Keì nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneì odpadne.

U koho bolo zasiate do t⁄nia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské

starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo

a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesÈdesiat-

násobnú a iné tridsaÈnásobnú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Pán

Čítanie z Knihy Exodus                                                           24, 3-8

Mojžiš prišiel a rozpovedal ºudu všetky Pánove slová a ustanovenia.

A všetok ºud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, spl-

níme.“

A Mojžiš všetky Pánove slová napísal. Ráno vstal a na úpätí vrchu

postavil oltár a dvanásÈ kameÀov pre dvanásÈ kmeÀov Izraela. 

Potom poslal izraelských mládencov a oni priniesli zápalné obety

a zabili teºatá na pokojnú obetu Pánovi. Mojžiš vzal polovicu krvi

a nalial ju do obetných misiek. Druhú polovicu vykropil na oltár.

Potom vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ºudu; a oni vraveli:

„Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchaÈ.“
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Mojžiš vzal krv, pokropil Àou ºud a povedal: „Toto je krv zmluvy,

ktorú s vami uzavrel Pán podºa všetkých týchto slov.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 50, 1-2. 5-6. 14-15

R. (porov. 14): Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.                              XIV

1. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril 

a vyzval zem od východu slnka aÏ po jeho západ. *

Zo Siona plného nádhery zaÏiaril Boh: —

2. „ZhromaÏdite mi mojich svätých, *

ão zmluvu so mnou speãatili obetou.“

3. A nebesia zvestujú jeho spravodlivosÈ, *

veì sudcom je sám Boh. —

4. „Obetuj Bohu obetu chvály *

a Najvy‰‰iemu svoje sºuby splÀ.

5. A vzývaj ma v ãase súÏenia: *

ja Èa zachránim a ty mi úctu vzdá‰.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Jak 1, 21bc

R. Aleluja. — V tichosti prijmite zasiate slovo,

ktoré má moc spasiÈ va‰e du‰e. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nechajte oboje rásÈ aÏ do Ïatvy

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 24-30

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráºovstvo

sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým

ºudia spali, prišiel jeho nepriateº, prisial medzi pšenicu kúkoº a odišiel.

Keì vyrástlo steblo a vyháÀalo do klasu, ukázal sa aj kúkoº. K hos-

podárovi prišli sluhovia a povedali mu: ,Pane, nezasial si na svojej roli

dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoº?’ On im vravel: ,To urobil

nepriateº.’ Sluhovia mu povedali: ,Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?’
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On odpovedal: ,Nie, lebo pri zbieraní kúkoºa by ste mohli vytrhnúÈ aj

pšenicu. Nechajte oboje rásÈ až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom:

Pozbierajte najprv kúkoº a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pše-

nicu zhromaždite do mojej stodoly.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SEDEMNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Veºmi sa prehre‰il tento ºud; urobili si boha zo zlata

Čítanie z Knihy Exodus                                            32, 15-24. 30-34

Mojžiš sa vrátil z vrchu; v ruke niesol dve tabule svedectva, popísa-

né z oboch strán. Boli Božím dielom. Aj písmo, vryté do tabúº, bolo

Božie. Keì Jozue počul krik jasajúceho ºudu, povedal Mojžišovi:

„Z tábora počuÈ bojové výkriky.“ On odvetil:

„To nie je krik víÈazov

ani krik porazených,

ja počujem hlas spevákov.“

Keì sa Mojžiš priblížil k táboru, videl teºa a tanec; pochytil ho hnev,

hodil tabule, čo mal v ruke, a rozbil ich na úpätí vrchu. Potom chytil

teºa, ktoré si urobili, spálil ho na ohni a rozdrvil na prach; ten vysypal

do vody a dal ju Izraelitom piÈ.

Potom povedal Áronovi: „Čo ti urobil tento ºud, že si naÀ uvalil taký

hriech?!“ 

Áron mu odpovedal: „Nech sa nehnevá môj pán; veì poznáš tento

ºud, že je náchylný na zlé. Vraveli mi: ,Urob nám bohov, ktorí pôjdu

pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, čo nás vyviedol

z egyptskej krajiny.’ Ja som im povedal: Kto má zlato? Oni si ho

post⁄hali a dali mi ho. Ja som ho pohádzal do ohÀa a vyšlo z neho toto

teºa.“

Na druhý deÀ povedal Mojžiš ºudu: „Veºmi ste sa prehrešili. Vystú-

pim k Pánovi; možno sa mi ho podarí uprosiÈ za váš zločin.“ 

Vrátil sa k Pánovi a povedal: „Prosím, veºmi sa prehrešil tento ºud:

urobili si boha zo zlata. Ale teraz im odpusÈ toto previnenie; alebo ak

nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal.“

Pán mu odpovedal: „Zo svojej knihy vytriem toho, kto sa proti mne

prehrešil. Ty len choì a veì tento ºud ta, kam som ti prikázal; môj

anjel pôjde pred tebou. Keì príde deÀ navštívenia, potrestám ich aj za

tento hriech.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 106, 19-20. 21-22. 23

R. (1a): Oslavujte Pána, lebo je dobrý.                                               XX 

Alebo: Aleluja.

1. Urobili si teºa na Horebe *

a klaÀali sa soche uliatej;

2. i zamenili svoju slávu *

za podobu býka, ktorý trávu poÏiera. —

3. Zabudli na Boha, svojho záchrancu, *

ktorý vykonal veºké divy v Egypte,

4. zázraky v Chámovej krajine, *

v âervenom mori skutky úÏasné. —

5. UÏ povedal, Ïe ich vyhubí, *

keby nebolo MojÏi‰a, jeho vyvoleného.

6. On si stal v prielome pred neho, *

aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezniãil. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jak 1, 18

R. Aleluja. — Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy,

aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Horãiãné zrnko vyrastie a je z neho strom,
takÏe prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 31-35

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráºovstvo

sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli.

Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keì vyrastie, je väčšie

než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky

a hniezdia na jeho konároch.“

ëalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráºovstvo sa podobá

kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko

prekvasí.“
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Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podoben-

stva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

„Otvorím svoje ústa v podobenstvách,

vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Pán sa rozprával s MojÏi‰om z tváre do tváre

Čítanie z Knihy Exodus                                       33, 7-11; 34, 5b-9. 28

Mojžiš vzal stánok, postavil ho v istej vzdialenosti mimo tábora

a nazval ho stánkom stretnutia. Keì niekto chcel vyhºadaÈ Pána, vyšiel

von z tábora k stánku stretnutia. 

A keì šiel k stánku Mojžiš, všetok ºud vstal; každý sa postavil pri

vchode do svojho stanu a pozeral sa za Mojžišom, kým nevošiel do

stánku. 

A len čo vošiel do stánku, zostúpil oblačný stæp; ostal stáÈ pri vchode

a Pán sa rozprával s Mojžišom. Všetci videli, ako pri vchode do stán-

ku stojí oblačný stæp. Stáli a klaÀali sa pri vchode do svojich stanov. 

A Pán sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako sa človek roz-

práva so svojím priateºom. Keì sa potom vrátil do tábora, jeho slu-

žobník mladík Jozue, Nunov syn, neodchádzal zo stánku. 

Mojžiš zostal stáÈ s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred

neho a volal: „Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veºmi

milostivý a verný, on preukazuje priazeÀ tisícom, odpúšÈa neprávosÈ,

zločiny a hriechy, ale nič nenechá nepotrestané. On trestá neprávosÈ

otcov na deÈoch a vnukoch do tretieho a štvrtého pokolenia.“ 

Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaÀal sa a vravel: „Pane, ak som

našiel v tvojich očiach milosÈ, prosím, poì s nami. Áno, je to ºud tvr-

dej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“

Bol tam s Pánom štyridsaÈ dní a štyridsaÈ nocí. Nejedol chlieb a nepil

vodu; a na tabule napísal slová zmluvy, desaÈ prikázaní.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Î 103, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Pán koná spravodlivo *

a prisudzuje právo v‰etkým utláãaným.

2. MojÏi‰ovi zjavil svoje cesty *

a synom Izraela svoje skutky. —

3. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

4. Nevyãíta nám ustaviãne na‰e chyby, *

ani sa nehnevá naveky. —

5. Nezaobchodí s nami podºa na‰ich hriechov, *

ani nám neodpláca podºa na‰ich neprávostí.

6. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *

také veºké je jeho zºutovanie voãi tým, ão sa ho boja. —

7. Ako je vzdialený východ od západu, *

tak vzìaºuje od nás na‰u neprávosÈ.

8. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *

tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.

KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ako zbierajú kúkoº a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 36-43

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho

učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roºa je

svet. Dobré semeno sú synovia kráºovstva, kúkoº sú synovia Zlého.

Nepriateº, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú

anjeli.
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Ako teda zbierajú kúkoº a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta:

Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráºovstva všet-

ky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosÈ, a hodia ich do ohnivej pece.

Tam bude plač a škrípanie zubami. 

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráºovstve svojho Otca.

Kto má uši, nech počúva!“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Keì videli MojÏi‰ovu tvár, báli sa k nemu priblíÏiÈ

Čítanie z Knihy Exodus                                                        34, 29-35

Keì Mojžiš zostupoval z vrchu Sinaj, držal dve tabule svedectva

a nevedel, že mu koža na tvári žiari, pretože sa rozprával s Pánom.

Keì Áron a Izraeliti videli, ako Mojžišovi žiari koža na tvári, báli sa

k nemu priblížiÈ. 

Ale on ich zavolal a vrátili sa k nemu Áron aj predstavení pospoli-

tosti. A keì sa s nimi rozprával, priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti

a prikázal im všetko, čo počul od Pána na vrchu Sinaj.

Keì prestal hovoriÈ, dal si na tvár závoj, ktorý si odkladal vždy, keì

prišiel pred Pána a hovoril s ním, až kým nevyšiel. Potom oznamoval

Izraelitom všetko, čo mu Pán nariadil. Oni videli, ako koža na Moj-

žišovej tvári žiari. A on si znova tvár zahalil, až dotiaº, kým nešiel roz-

právaÈ sa s Pánom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                             Î 99, 5. 6. 7. 9

R. (porov. 9c): Len ty si svätý, Pane, BoÏe ná‰.                                   XX

1. Velebte Pána, ná‰ho Boha, 

a padnite k jeho nohám, *

lebo je svätý. —

2. MojÏi‰ a Áron, jeho kÀazi, 

a Samuel, ctiteº jeho mena, *

vzývali Pána a on ich vypoãul, —
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3. z oblaãného stæpa k nim hovoril. 

A zachovávali jeho svedectvo *

a prikázania, ktoré im dal. —

4. Velebte Pána, ná‰ho Boha, 

na jeho svätom vrchu sa mu klaÀajte, *

lebo svätý je Pán, Boh ná‰. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;

pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Predá v‰etko, ão má, a pole kúpi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá pokladu

ukrytému v poli. Keì ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho

ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráºovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hºadá vzácne perly.

Keì nájde veºmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Stánok stretnutia zahalil oblak
a svätostánok naplnila Pánova veleba

Čítanie z Knihy Exodus                                               40, 16-21. 34-38

Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Pán.

V prvý deÀ prvého mesiaca v druhom roku postavili svätostánok.

Mojžiš ho postavil takto: položil podstavce, dosky a žrde a postavil

stæpy. Ponad svätostánok rozprestrel stan a navrch položil stanovú

pokrývku, ako Mojžišovi rozkázal Pán. 
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Potom vzal Svedectvo a vložil ho do archy, dolu navliekol žrde

a navrch položil zºutovnicu. Archu zaniesol do svätostánku a zavesil

pred Àu oponu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

Vtom oblak zahalil stánok stretnutia a Pánova veleba naplnila svä-

tostánok. Ani Mojžiš nemohol vojsÈ do stánku stretnutia, lebo na Àom

spočíval oblak a svätostánok napæÀala Pánova veleba.

Keì sa oblak od stánku zdvihol, putovali synovia Izraela na ìalšie

stanovište; a keì sa oblak nezdvihol, nehýbali sa až do dÀa, keì sa

zdvihol. Cez deÀ nad svätostánkom spočíval Pánov oblak a v noci oheÀ

pred očami všetkých Izraelitov po celý čas ich putovania.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R. (2): Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.                              XX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *

po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *

vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *

a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *

môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *

a bez prestania Èa velebia.

6. BlaÏený ãlovek, ktorému ty pomáha‰. *

Stúpajú a síl im stále pribúda. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *

neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *

ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša                         13, 47-53

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráºovstvo sa podobá sieti,

ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keì je plná,

vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia

von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spra-

vodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie

zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom

nebeského kráºovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej

pokladnice veci nové i staré.“

Keì Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaº.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V Pánove sviatky zvoláte sväté zhromaÏdenie

Čítanie z Knihy Levitikus                        23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

Pán povedal Mojžišovi: „Toto sú Pánove sviatky, sväté zhromažde-

nia, ktoré budete sláviÈ v stanovenom čase.

V prvom mesiaci štrnásteho dÀa mesiaca v podvečer je Pánova

Pascha. V pätnásty deÀ tohoto mesiaca je Pánov sviatok Nekvasených

chlebov. Sedem dní budete jesÈ nekvasené chleby. V prvý deÀ budete

maÈ sväté zhromaždenie; v ten deÀ nesmiete konaÈ nijakú služobnú

prácu, ale sedem dní budete prinášaÈ Pánovi zápalné obety. Na siedmy

deÀ bude opäÈ sväté zhromaždenie; ani v ten deÀ nesmiete konaÈ nija-

kú služobnú prácu.“

Pán vravel Mojžišovi: „Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keì voj-

dete do krajiny, ktorú vám ja dám, a budete žaÈ obilie, prvý snop zo
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svojej žatvy prinesiete kÀazovi. On snop pozdvihne pred Pánom, aby

vám získal priazeÀ; a na druhý deÀ po sobote ho kÀaz zasvätí.

Od druhého dÀa po sobote, v ktorý ste obetovali svoj pozdvihnutý

snop, budete počítaÈ sedem úplných týždÀov až po druhý deÀ po skon-

čení siedmeho týždÀa, teda päÈdesiat dní, a prinesiete Pánovi obetu

z novej úrody.

V desiaty deÀ tohoto siedmeho mesiaca je DeÀ zmierenia. Budete

maÈ sväté zhromaždenie. V tento deÀ sa budete postiÈ a prinesiete

Pánovi zápalnú obetu.

Od pätnásteho dÀa tohoto siedmeho mesiaca bude sedem dní sláv-

nosÈ Stánkov na počesÈ Pána. V prvý deÀ bude sväté zhromaždenie.

V ten deÀ nesmiete konaÈ nijakú služobnú prácu. Sedem dní budete

prinášaÈ Pánovi zápalné obety, na ôsmy deÀ budete maÈ sväté zhro-

maždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. A pretože je zhromažde-

nie, nesmiete konaÈ nijakú služobnú prácu.

To sú Pánove sviatky, v ktoré zvoláte sväté zhromaždenie a prine-

siete Pánovi zápalnú obetu, celostné žertvy, potravinové obety a krva-

vé i nápojové obety, ako je na jednotlivé dni predpísané.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 81, 3-4. 5-6b. 10-11b

R. (2a): Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.                                        XV

1. Vezmite harfy, udrite na bubon, *

na ºúbu lýru a citaru.

2. Zatrúbte rohom pri nove mesiaca *

i pri jeho splne v deÀ na‰ej slávnosti. —

3. Lebo také je nariadenie pre Izrael *

a zákon Boha Jakubovho.

4. Taký príkaz dal Jozefovi, *

keì vychádzal z krajiny egyptskej. —

5. „Nebude‰ maÈ iného boha, *

ani sa nebude‰ klaÀaÈ bohu cudziemu.

6. Veì ja som Pán, tvoj Boh, *

ja som Èa vyviedol z egyptskej krajiny.“ —
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ALELUJOVÝ VER·                                                                1 Pt 1, 25

R. Aleluja. — Pánovo slovo trvá naveky.

A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vari to nie je tesárov syn? SkadeÏe má toto v‰etko?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša                         13, 54-58

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili

a hovorili: „Skade má tento takú múdrosÈ a zázračnú moc? Vari to nie

je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub

a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má

toto všetko?“ A pohoršovali sa na Àom.

Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti

a v jeho dome.“

A pre ich neveru tam neurobil veºa zázrakov.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

V jubilejnom roku sa v‰etci vrátite na svoj dediãný majetok

Čítanie z Knihy Levitikus                                                    25, 1. 8-17

Pán povedal Mojžišovi na vrchu Sinaj: „Budeš počítaÈ sedem roč-

ných týždÀov, teda sedemkrát sedem rokov, čo je spolu štyridsaÈdeväÈ

rokov. V desiaty deÀ siedmeho mesiaca budeš trúbiÈ na poºnici; v deÀ

zmierenia budete trúbiÈ na trúbe po celej svojej krajine. 

PäÈdesiaty rok vyhlásite za svätý a ohlásite slobodu pre všetkých

obyvateºov krajiny, lebo to bude pre vás jubilejný rok. 

Všetci sa vrátite na svoj dedičný majetok a každý odíde k svojej

rodine. PäÈdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom. 

Nebudete siaÈ, ani žaÈ, čo samo narástlo na poli, ani nerezané vinice

nebudete oberaÈ! Lebo to bude jubilejný rok a bude pre vás svätý;

budete jesÈ len plody donesené priamo z poºa. 
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V tomto jubilejnom roku sa všetci vrátite na svoj dedičný majetok.

Keì niečo predáš svojmu blížnemu alebo od neho niečo kúpiš, nech nik

nepoškodí svojho brata. Budeš od neho kupovaÈ podºa počtu rokov od

posledného jubilejného roku a on ti má odpredaÈ podºa počtu ročných

úrod. O koºko viac rokov ostane po jubilejnom roku, o toºko vyššia

bude aj cena, a o koºko kratší čas napočítaš, o toºko menšia bude

kúpna cena: lebo ti predáva počet úrod. 

Neutláčajte svojich súkmeÀovcov; ale boj sa svojho Boha, lebo ja

som Pán, váš Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 67, 2-3. 5. 7-8

R. (porov. 4): Velebte Pána, v‰etky národy.                                        XV

1. BoÏe, buì nám milostivý a Ïehnaj nás; *

a tvoja tvár nech Ïiari nad nami,

2. aby sa tvoja cesta stala známou na zemi *

a tvoja spása medzi v‰etkými národmi. —

3. Nech sa te‰ia a jasajú národy, 

Ïe spravodlivo súdi‰ ºudí *

a spravuje‰ národy na zemi. —

4. Zem vydala svoj plod; *

nech nás poÏehná Boh, ná‰ Boh;

5. nech nás Boh poÏehná *

a nech si ho ctia v‰etky konãiny zeme. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Herodes dal sÈaÈ Jána; jeho uãeníci i‰li a oznámili to JeÏi‰ovi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša                         14, 1-12

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvo-

ranom: „To je Ján Krstiteº. Vstal z m⁄tvych, a preto v Àom pôsobí

zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Hero-

diadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš

s Àou žiÈ!“ A chcel ho zabiÈ, bál sa však ºudu, lebo ho pokladali za pro-

roka.

No v deÀ Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady

v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sºúbil

daÈ všetko, čo si bude žiadaÈ. 

Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána

Krstiteºa.“ 

Kráº sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal,

aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sÈaÈ. I priniesli na mise jeho

hlavu, odovzdali ju dievčaÈu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli

a oznámili to Ježišovi.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Ja sám neunesiem v‰etok tento ºud

Čítanie z Knihy Numeri                                                      11, 4b-15

Synovia Izraela hovorili: „Kto nám dá mäso, aby sme sa najedli?

Spomíname si na ryby, čo sme zadarmo jedli v Egypte; prichádzajú

nám na um uhorky a dyne, pór, cibuºa a cesnak. Teraz máme vyschnu-

té hrdlo a naše oči nevidia nič iné, len mannu.“

Manna bola ako koriandrové semiačko a podobala sa bdéliu. ªud

chodil a zbieral ju, mlel ju na mlynčekoch alebo tækol v mažiaroch.

Varili ju v hrnci alebo z nej robili osúchy, ktoré mali chuÈ ako chlieb

s olejom. Keì za noci padala na tábor rosa, padala zároveÀ aj manna.

Mojžiš počul, ako ºud plače, celé rodiny, každý pri vchode do svojho

stanu. A Pán sa veºmi rozhneval. Mojžišovi sa to zdalo neznesiteºné,

preto povedal Pánovi: „Prečo trápiš svojho sluhu? Prečo som nenašiel

milosÈ v tvojich očiach? A prečo si na mÀa položil Èarchu starosti o vše-

tok tento ºud? 

Vari som ja splodil všetok tento ºud, ja som ho porodil, že mi hovo-

ríš: ,Vezmi ho do náručia, ako dojka nosieva dieÈa, a zanes ho do kra-

jiny, o ktorej si prisahal ich otcom?’ 

Kde vezmem mäso, aby som ho mohol daÈ všetkému tomuto ºudu?

Plačú predo mnou: ,Daj nám jesÈ mäso!’ 

Ja sám neunesiem všetok tento ºud; je pre mÀa príliš Èažký. Ak chceš

takto robiÈ so mnou, prosím, radšej ma zabi, ak som našiel milosÈ

v tvojich očiach, aby som už nemusel hºadieÈ na svoju biedu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 81, 12-13. 14-15. 16-17

R. (2a): Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.                                        XV

1. Môj ºud nepoãúval na môj hlas *

a Izrael nedbal o mÀa.

2. Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: *

nech si len idú za svojimi preludmi. —
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3. Keby ma môj ºud bol poslúchol, *

keby bol Izrael kráãal mojimi cestami,

4. ihneì by som bol jeho nepriateºov pokoril *

a jeho utláãateºov svojou rukou pritlaãil. —

5. Zalieãali by sa mu nepriatelia Pánovi *

a ich osud by trval naveky.

6. K⁄mil by som ho jadrom p‰eniãným *

a sýtil medom zo skaly. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 4, 4b

R. Aleluja. — Nielen z chleba Ïije ãlovek,

ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pozdvihol oãi k nebu, dobroreãil
a dával chleby uãeníkom a uãeníci zástupom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 14, 13-21

Keì Ježiš počul o smrti Jána Krstiteºa, odobral sa odtiaº loìkou na

pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli

z miest za ním. Keì vystúpil a videl veºký zástup, zºutoval sa nad nimi

a uzdravoval im chorých.

A keì sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto mies-

to je pusté a čas už pokročil. RozpusÈ zástupy, nech sa rozídu do dedín

kúpiÈ si jedlo.“

Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiÈ; vy im dajte jesÈ!“ 

Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päÈ chlebov a dve ryby.“ 

On povedal: „Prineste mi ich sem!“

Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päÈ chlebov

a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával uče-

níkom a učeníci zástupom. 

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásÈ plných košov

zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päÈtisíc mužov okrem žien

a detí.

Počuli sme slovo Pánovo.
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V roãnom cykle A, keì sa toto evanjelium ãítalo v predchádzajúcu

nedeºu, ãíta sa dnes Mt 14, 22-36 z nasledujúceho dÀa, s. 237.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

S MojÏi‰om to nie je tak ako s iným prorokom;
preão ste sa teda neobávali zneváÏiÈ ho?

Čítanie z Knihy Numeri 12, 1-13

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu.

Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ 

Pán to počul — lebo Mojžiš bol najpokornejším človekom zo všet-

kých ºudí, čo žili na zemi — a hneì povedal jemu, Áronovi a Márii:

„Choìte sami traja k stánku stretnutia.“

Keì ta prišli, Pán zostúpil v oblačnom stæpe, ostal stáÈ pri vchode do

stánku a zavolal Árona a Máriu. Keì predstúpili, povedal im:

„Počujte moje slová!

Ak budete maÈ medzi sebou Pánovho proroka,

budem sa mu zjavovaÈ vo videní,

alebo s ním budem hovoriÈ vo sne.

No nie tak s mojím služobníkom Mojžišom;

on je najvernejší v celom mojom dome.

S ním sa rozprávam zoči-voči;

on priamo, nie v hádankách a obrazoch

hºadí na Pána.

Prečo ste sa teda neobávali znevážiÈ

môjho služobníka Mojžiša?“

A s hnevom od nich odišiel. Vzdialil sa aj oblak, čo bol nad stánkom;

a na Márii sa objavilo malomocenstvo biele ako sneh.

Keì sa Áron na Àu pozrel a videl, že je pokrytá malomocenstvom,

povedal Mojžišovi: „Prosím, pán môj, nedaj nám trpieÈ za tento

hriech, ktorého sme sa dopustili z nerozumnosti. Nech nie je ako

m⁄tva, ako potratené dieÈa, čo odchádza z lona svojej matky; pozri, už

polovicu tela má rozožratú od malomocenstva.“ 

A Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, prosím, uzdrav ju!“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Î 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 12-13

R. (porov. 3a): Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhre‰ili.                                 V

1. Zmiluj sa, BoÏe, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *

a pre svoje veºké zºutovanie zniã moju neprávosÈ.

2. Úplne zmy zo mÀa moju vinu *

a oãisÈ ma od hriechu. —

3. Vedomý som si svojej neprávosti *

a svoj hriech mám stále pred sebou.

4. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehre‰il *

a urobil som, ão je v tvojich oãiach zlé, —

5. aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku *

a nestranný vo svojom súde.

6. Naozaj som sa v neprávosti narodil *

a hrie‰neho ma poãala moja maÈ. —

7. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *

a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

8. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *

a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 1, 49b

R. Aleluja. — Rabbi, ty si BoÏí Syn,

ty si kráº Izraela! — R. Aleluja.  

EVANJELIUM

RozkáÏ, aby som pri‰iel k tebe po vode

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 14, 22-36

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na

loìku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keì

rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliÈ sa. Zvečerilo sa a on

tam bol sám.

Loìka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali Àou vlny, lebo vietor

dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keì

ho učeníci videli kráčaÈ po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od

strachu vykríkli.

237UTOROK



Ale Ježiš sa im hneì prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte

sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe

po vode.“

On povedal: „Poì!“

Peter vystúpil z loìky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keì

videl silný vietor, naºakal sa. Začal sa topiÈ a vykríkol: „Pane, zachráÀ

ma!“

Ježiš hneì vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný,

prečo si pochyboval?“

A keì vstúpili do loìky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loìke, klaÀali

sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho

obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I pri-

nášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúÈ

aspoÀ obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Počuli sme slovo Pánovo.

Namiesto tohto evanjelia sa môÏe ãítaÈ, najmä v roãnom cykle A, keì

sa toto evanjelium ãítalo vãera, nasledujúce evanjelium:

KaÏdú rastlinu, ktorú nezasadil môj Otec, vytrhnú aj s koreÀom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 15, 1-2. 10-14

K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:

„Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veì si neumývajú

ruky, keì jedia chlieb.“

On zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Člo-

veka nepoškvrÀuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to po-

škvrÀuje človeka.“

Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili,

keì počuli, čo si povedal?“ 

On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský

Otec, vytrhnú aj s koreÀom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých.

A keì slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Pohrdli vytúÏenou krajinou

Čítanie z Knihy Numeri 13, 1-2a. 25 —14, 1. 26-29. 34-35

Pán povedal Mojžišovi na púšti: „Pošli mužov, nech preskúmajú

krajinu Kanaán, ktorú dám synom Izraela.“

Vyzvedači prešli celou krajinou a po štyridsiatich dÀoch sa vrátili.

Prišli k Mojžišovi, Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšÈ

Fáran, do Kádeša, podali im správu a celej pospolitosti ukázali plody

tej krajiny. Hovorili: „Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal.

Naozaj oplýva mliekom a medom, ako vidno aj z týchto plodov. Ale sú

tam veºmi silní obyvatelia; mestá sú veºké a opevnené. Aj Enakových

potomkov sme tam videli. V Nagebe bývajú Amalekiti, v horách

Hetejčania, Jebuzejčania a Amorejčania. Pri mori a na brehoch

Jordánu sú usadení Kanaánčania.“

Medzitým sa Kaleb usiloval utíšiÈ šomranie ºudu, ktoré vznikalo

proti Mojžišovi, a zvolal: „Poìme a zaujmime krajinu, veì ju vládze-

me dobyÈ.“ 

Ale iní, čo boli s ním, vraveli: „Nie, nemôžeme ísÈ proti tomu ºudu,

lebo je oveºa silnejší ako my.“ A luhali Izraelitom o krajine, ktorú pre-

zreli. Hovorili: „Krajina, ktorou sme prešli, požiera svojich obyva-

teºov. ªud, ktorý sme videli, je vysokej postavy. Aj obrov sme tam

videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako

kobylky.“

Tu začal celý zástup kričaÈ a celú noc nariekal.

Vtedy Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Dokedy bude tento skaze-

ný ºud proti mne reptaÈ? Počul som sÈažnosti synov Izraela. Povedz

im: Ako žijem, hovorí Pán, urobím s vami, ako ste predo mnou hovo-

rili. Vaše m⁄tvoly budú ležaÈ na tejto púšti. Nik z vás, čo ste boli spo-

čítaní od dvadsiateho roku nahor a čo ste proti mne reptali, nevojde do

krajiny, nad ktorou som zdvihol ruku, že vás v nej usadím, okrem

Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho. Podºa počtu štyri-

dsiatich dní, čo ste skúmali krajinu — rok sa bude za deÀ počítaÈ—,

teda štyridsaÈ rokov budete pykaÈ za svoje neprávosti, aby ste poznali
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môj hnev. Ja, Pán, som to povedal a tak urobím tomuto skazenému

ºudu, ktorý povstal proti mne: padne na tejto púšti a zomrie.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Î 106, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

R. (4a): Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu.                            V

Alebo: Aleluja.

1. Hre‰ili sme ako na‰i otcovia, 

konali sme bezboÏne, páchali sme neprávosÈ. *

Na‰i otcovia v Egypte nechápali tvoje zázraky. —

2. Onedlho na jeho skutky zabudli *

a jeho rozhodnutiu sa vzopreli.

3. Na pú‰ti sa oddali Ïiadostivosti *

a v bezvodnej krajine pokú‰ali Boha. —

4. Zabudli na Boha, svojho záchrancu, *

ktorý vykonal veºké divy v Egypte,

5. zázraky v Chámovej krajine, *

v âervenom mori skutky úÏasné. —

6. UÏ povedal, Ïe ich vyhubí, *

keby nebolo MojÏi‰a, jeho vyvoleného.

7. On si stal v prielome pred neho, *

aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezniãil. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami

a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îena, veºká je tvoja viera

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 15, 21-28

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá

kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane,
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syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal

ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí

za nami.“

Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu

Izraela.“

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž

mi!“

On jej odpovedal: „Nie je dobré vziaÈ chlieb deÈom a hodiÈ ho šteÀa-

tám.“

„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteÀatá jedia odrobinky, čo padajú

zo stola ich pánov.“

Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veºká je tvoja viera! Nech sa ti stane,

ako chceš.“

A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

RozkáÏ skale a ona vydá vodu

Čítanie z Knihy Numeri 20, 1-13

V prvom mesiaci prišla celá izraelská pospolitosÈ na púšÈ Sin a ºud

sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju aj pochovali.

A keì nebolo vody pre ºud, zh⁄kli sa proti Mojžišovi a proti Árono-

vi; búrili sa a hovorili: „Radšej sme mohli zahynúÈ so svojimi bratmi

pred Pánom! Prečo ste vyviedli Pánovu pospolitosÈ na púšÈ? Aby sme

pomreli i s naším dobytkom? Prečo ste nás vyviedli z Egypta a priviedli

na toto zlé miesto, kde sa nedá siaÈ, ktoré nerodí ani figy, ani hrozno,

ani granátové jablká; ba ani vody na pitie tu niet?!“

Mojžiš a Áron opustili zhromaždenie, vošli do stánku stretnutia

a vrhli sa na zem. 

Tu sa nad nimi zjavila Pánova veleba a Pán povedal Mojžišovi:

„Vezmi si palicu a zhromaždi ºud; ty i tvoj brat Áron. Rozkážte skale

pred ich očami a ona vydá vodu. Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš

pospolitosÈ i jej dobytok.“
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Mojžiš vzal palicu, čo bola pred Pánom, ako mu prikázal. Mojžiš

a Áron zhromaždili ºud pred skalu a povedal im: „Počujte, vy buriči:

budeme vám môcÈ vyviesÈ vodu z tejto skaly?“ Potom Mojžiš zdvihol

ruku a dva razy udrel palicou po skale; vtom vytryskla prúdom voda

a napil sa ºud i dobytok.

Ale Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Pretože ste mi neverili

a neoslávili ste ma pred očami synov Izraela, nevovediete tento ºud do

krajiny, ktorú im dám.“ 

To sú vody Meríby, kde sa synovia Izraela vadili s Pánom a kde on

uprostred nich ukázal, že je svätý.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 95, 1-2. 6-7. 8-9

R. (porov. 8): Pane, daj, aby sme poãúvali tvoj hlas

a nezatvrdzovali si srdcia.                                          XVII

1. Poìte, plesajme v Pánovi, *

oslavujme Boha, na‰u spásu.

2. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *

a oslavujme ho Ïalmami. —

3. Poìte, klaÀajme sa a na zem padnime, *

kºaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

4. Lebo on je ná‰ Boh 

a my sme ºud jeho pastviny *

a ovce, ktoré vedie svojou rukou. —

5. âujte dnes jeho hlas: 

„Nezatvrdzujte svoje srdcia *

ako v Meríbe, ako v dÀoch Massy na pú‰ti,

6. kde ma pokú‰ali va‰i otcovia; *

skú‰ali ma, hoci moje skutky videli.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Ty si Peter; tebe dám klúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-23

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-

kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša

alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôžu. 

Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na zemi, bude

zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovaÈ, že musí ísÈ do

Jeruzalema a mnoho trpieÈ od starších, veºkÀazov a zákonníkov, že ho

zabijú, ale tretieho dÀa vstane z m⁄tvych.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohováraÈ: „Nech ti je milostivý

Boh, Pane! To sa ti nesmie staÈ!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choì mi z cesty, satan! Na pohor-

šenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ºudské!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo

Čítanie z Knihy Deuteronómium                                             4, 32-40

Mojžiš povedal ºudu: „Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred

tebou: odo dÀa, keì Boh stvoril človeka na zemi; pýtaj sa od jedného

konca nebies po druhý: Stalo sa niekedy niečo také veºké ako toto,

alebo bolo niekedy počuÈ, že by bol niektorý národ počul hlas Boha
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hovoriaceho z ohÀa, ako si počul ty — a zostal si nažive?! Alebo sa už

niekedy Boh pokúsil prísÈ a vybraÈ si národ spomedzi iných národov

skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom, rukou silnou, so zdvihnu-

tým ramenom a s veºkou hrôzou, ako to pre vás urobil Pán, váš Boh,

v Egypte priamo pred vašimi očami? Ty si to mohol vidieÈ, aby si vedel,

že len Pán je Boh a že iného okrem neho niet.

Z neba ti dal počuÈ svoj hlas, aby Èa poučil, a na zemi ti ukázal svoj

mohutný oheÀ; z ohÀa si počul jeho slová, lebo miloval tvojich otcov

a vyvolil si ich potomstvo. 

A teba osobne vyviedol svojou mohutnou silou z Egypta. Pri tvojom

príchode vyhnal väčšie a silnejšie národy, ako si ty, a teba voviedol do

ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako to vidíš v tento deÀ.

Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi

i dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia,

ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po

tebe a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 77, 12-13. 14-15. 16+21

R. (12a): Pamätám, Pane, na tvoje skutky.                                           VI

1. Pamätám, Pane, na tvoje skutky, *

pamätám na dávne zázraky.

2. O v‰etkých tvojich dielach rozmý‰ºam *

a uvaÏujem o tvojich ãinoch. —

3. BoÏe, tvoja cesta je svätá. *

Ktorý boh je taký veºký, ako je ná‰ Boh?

4. Ty si Boh, ty koná‰ zázraky, *

národom si dal poznaÈ svoju moc. —

5. Svojím ramenom si vyslobodil svoj ºud, *

synov Jakubových a Jozefových.

6. Ako ovce si viedol svoj ºud *

rukou MojÏi‰a a Árona. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Za ão vymení ãlovek svoju du‰u?!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 24-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie

sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život

zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mÀa, nájde ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-

dil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi

a vtedy odplatí každému podºa jeho skutkov. 

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrÈ, kým

neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráºovstve.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, celým srdcom

Čítanie z Knihy Deuteronómium                                               6, 4-13

Mojžiš povedal ºudu: „Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán!

MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou

dušou a celou svojou silou.

A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš

ich opakovaÈ svojim synom a hovoriÈ o nich, či budeš sedieÈ vo svojom

dome alebo cestovaÈ, či budeš líhaÈ alebo vstávaÈ; priviažeš si ich ako

znamenie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš

ich na veraje svojho domu a na svoje brány.

A keì Èa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim

otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ti dá veºké a pekné mestá,

ktoré si ty nestaval, a domy plné bohatstva, ktoré si ty nezhromažìo-

val, cisterny, ktoré si nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si nesadil,

keì z nich budeš jesÈ dosýta, daj si veºký pozor, aby si nezabudol na

Pána, ktorý Èa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

Boj sa Pána, svojho Boha, len jemu slúž a len v jeho mene prisahaj.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

R. (2): Milujem Èa, Pane, ty moja sila.                                              XIII

1. Milujem Èa, Pane, moja sila; *

Pane, opora moja, útoãi‰te moje, osloboditeº môj. —

2. BoÏe môj, moja pomoc, tebe dôverujem; *

ty si môj ‰tít, sila mojej spásy a môj ochranca.

3. VzývaÈ budem Pána, lebo jemu patrí chvála, *

a budem zachránený pred nepriateºmi. —

4. Nech Ïije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, *

nech je vyvý‰ený Boh, moja spása.

5. Svojmu kráºovi dáva‰ veºké víÈazstvá, *

preukazuje‰ priazeÀ svojmu pomazanému. —

ALELUJOVÝ VER·                                              Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak budete maÈ vieru, niã vám nebude nemoÏné

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 17, 14-20

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril:

„Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veºmi trpí, lebo

často padne do ohÀa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učení-

kom, no nemohli ho uzdraviÈ.“

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaº budem

s vami? Dokedy vás mám ešte trpieÈ? Priveìte ho sem ku mne.“ Ježiš

zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny

zdravý.

Keì boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho:

„Prečo sme ho nemohli vyhnaÈ my?“

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak

budete maÈ vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ,Prejdi

odtiaºto ta!’ — prejde. A nič vám nebude nemožné.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DEVÄTNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

ObreÏte si srdcia. Milujte cudzincov, veì sami ste boli cudzincami

Čítanie z Knihy Deuteronómium                                          10, 12-22

Mojžiš povedal ºudu: „A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj

Boh? Len to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, a kráčal po jeho cestách,

aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom

a celou svojou dušou, aby si zachovával Pánove nariadenia a príkazy,

ktoré ti ja dnes predkladám, aby ti dobre bolo.

Veì Pánovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesia nebies, zem aj všet-

ko, čo je na nej. A predsa Pán prilipol k tvojim otcom, miloval ich

a vyvolil si ich potomstvo, teda vás, zo všetkých národov, ako to dnes

vidno.

Obrežte teda predkožku svojho srdca a nebuìte už viac tvrdošijní.

Lebo len Pán, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, veºký, mocný

a hrozný Boh, ktorý nehºadí na osobu a dary neprijíma; vymáha právo

sirote a vdove, miluje cudzinca a dáva mu jedlo i šaty. Preto milujte aj

vy cudzincov, veì sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine.

Boj sa Pána, svojho Boha, slúž mu, prilipni k nemu a len v jeho mene

prisahaj. On je tvoja chvála a tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veºké

a hrozné veci, čo si videl na vlastné oči. Sedemdesiat bolo tvojich pred-

kov, keì zostúpili do Egypta, a pozri, teraz Èa Pán, tvoj Boh, rozmno-

žil ako hviezdy na nebi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 147, 12-13. 14-15. 19-20

R. (12): Chváº, Jeruzalem, Pána,

oslavuj, Sion, svojho Boha.                                                 XX

Alebo: Aleluja.

1. Chváº, Jeruzalem, Pána, *

oslavuj, Sion, svojho Boha.
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2. Lebo upevnil závory tvojich brán *

a poÏehnal tvojich synov v tebe. —

3. ZaisÈuje pokoj tvojim hraniciam, *

sýti Èa najlep‰ou p‰enicou.

4. Svoj rozkaz na zem zosiela; *

rýchlo sa ‰íri jeho slovo. —

5. On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *

svoje zákony a prikázania Izraelovi.

6. Neurobil tak iným národom, *

nezjavil im svoje zámery. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,

aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zabijú ho, ale vstane z m⁄tvych. Synovia sú oslobodení od dane

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 17, 22-27

Keì bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude

vydaný do rúk ºudí; zabijú ho, ale tretieho dÀa vstane z m⁄tvych.“

A oni sa veºmi zarmútili.

Keì prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrach-

my a povedali: „Váš učiteº neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keì potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo

myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich

synov, či od cudzích?“ 

On odpovedal: „Od cudzích.“

A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich

nepohoršili, choì k moru, hoì udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá,

vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mÀa i za

seba.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Jozue, buì statoãný a udatný; ty vovedie‰ ºud do krajiny

Čítanie z Knihy Deuteronómium                                              31, 1-8

Mojžiš odišiel a oznámil všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal

im: „Dnes mám stodvadsaÈ rokov; už nevládzem vychádzaÈ a vchá-

dzaÈ. Aj Pán mi povedal: ,Ty tento Jordán neprekročíš.’ 

Sám Pán, tvoj Boh, pôjde pred tebou; on vyhubí pred tvojimi očami

tieto národy a ty si ich podmaníš. Povedie Èa Jozue, ako povedal Pán.

A Pán s nimi urobí, ako urobil s amorejskými kráºmi Sehonom

a Ogom a s ich krajinou, keì ich zničil. Keì vám vydá aj týchto, uro-

bíte s nimi, ako som vám rozkázal. 

Vzmužte sa a buìte statoční; nebojte sa a nechvejte sa pred nimi.

Veì Èa vedie sám Pán, tvoj Boh. On Èa neopustí a nezanechá.“

Potom Mojžiš zavolal Jozueho a povedal mu pred celým Izraelom:

„Buì statočný a udatný; ty vovedieš tento ºud do krajiny, o ktorej Pán

prisahal ich otcom, že im ju dá, a ty im ju žrebom rozdelíš. A sám Pán,

tvoj vodca, bude s tebou. On Èa neopustí a nezanechá. Preto sa neboj,

ani sa nechvej.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Dt 32, 3-4b. 7. 8. 9+12

R. (porov. 12): Pán je vodcom svojho verného ºudu.                       XVIII

1. VzývaÈ budem meno Pánovo: *

vzdajte ãesÈ ná‰mu Bohu.

2. On je skala, jeho diela sú dokonalé, *

lebo sú spravodlivé v‰etky jeho cesty. —

3. SpomeÀ si na dávne dni, *

rozmý‰ºaj o v‰etkých pokoleniach;

4. opýtaj sa svojho otca a on ti dosvedãí *

i tvojich starcov a povedia ti. —

5. Keì Najvy‰‰í vymedzoval národy, *

keì oddeºoval Adamových synov,
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6. národom urãil hranice *

podºa poãtu synov Izraela; —

7. Pánovým podielom je totiÏ jeho ºud, *

Jakub jeho dediãným údelom.

8. Pán sám bol jeho vodcom *

a nepomáhal mu nijaký cudzí boh. —

ALELUJOVÝ VER·                                                           Mt 11, 29ab

R. Aleluja. — Vezmite na seba moje jarmo a uãte sa odo mÀa,

lebo som tichý a pokorný srdcom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

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

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5. 10. 12-14

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa

teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,

hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do

nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší

v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom

mene, mÀa prijíma.

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

Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hºadia na tvár môjho

Otca, ktorý je na nebesiach.

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila,

nenechá tých deväÈdesiatdeväÈ na vrchoch a nepôjde hºadaÈ tú, čo

zablúdila? 

A keì sa mu ju podarí nájsÈ, veru, hovorím vám: Bude maÈ z nej

väčšiu radosÈ ako z tých deväÈdesiatich deviatich, čo nezablúdili.

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len

jediný z týchto maličkých.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

MojÏi‰ zomrel v moabskej krajine podºa Pánovho rozkazu;
a odvtedy nepovstal taký prorok, ako bol MojÏi‰

Čítanie z Knihy Deuteronómium 34, 1-12

Mojžiš vystúpil z moabských stepí na vrch Nebo, na končiar Fasgy

oproti Jerichu. 

Pán mu ukázal celý kraj Galaád až po Dan, celý Neftalim a krajinu

Efraim i Manasses a celé územie Júdu až po západné more, Nageb

a širokú rovinu od mesta paliem Jericha po Segor. A Pán mu povedal:

„Toto je krajina, o ktorej som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Ja-

kubovi: Dám ju tvojmu potomstvu. Videl si ju na vlastné oči, ale do nej

nevkročíš.“

A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v moabskej krajine podºa

Pánovho rozkazu. On ho pochoval v moabskej krajine v údolí oproti

Betfegoru; a o jeho hrobe nevie nik podnes. 

Mojžiš mal stodvadsaÈ rokov, keì zomrel, ale jeho zrak nebol zaka-

lený a jeho životná sila nebola vyčerpaná. Synovia Izraela ho tridsaÈ

dní oplakávali na moabskej stepi. Potom sa dni smútku a žiaºu za

Mojžišom skončili.

Nunovho syna Jozueho naplnil duch múdrosti, lebo naÀ Mojžiš vlo-

žil svoje ruky; a synovia Izraela ho poslúchali a robili tak, ako Pán pri-

kázal Mojžišovi.

A odvtedy už v Izraeli nepovstal taký prorok, ako bol Mojžiš, s kto-

rým sa Pán stýkal z tváre do tváre, so všetkými znameniami a zázrak-

mi, aké ho poslal robiÈ do egyptskej krajiny na faraónovi, na všetkých

jeho sluhoch a na celej jeho krajine, so všetkou nesmiernou silou a veº-

kými zázrakmi, ktoré Mojžiš robil pred celým Izraelom.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 66, 1-3a. 5+16-17

R. (porov. 20a+9a): Nech je zvelebený Boh;                                       XX

on dal Ïivot mojej du‰i.

1. Jasaj Bohu, celá zem; *

hrajte a spievajte na slávu jeho mena,

2. vzdávajte mu chválu. *

Hovorte Bohu: „Aké úÏasné sú tvoje diela.“ —

3. Poìte a pozrite na BoÏie diela; *

úÏas budia skutky, ktoré koná ºuìom.

4. Poìte sem a poãúvajte, v‰etci ctitelia BoÏí, *

vyrozprávam vám, aké veºké veci mi urobil.

5. Moje ústa ho vzývali *

a môj jazyk velebil. —

ALELUJOVÝ VER·                                                            2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou

a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak Èa poãúvne, získal si svojho brata

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 15-20

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keì sa tvoj brat prehreší proti

tebe, choì a napomeÀ ho medzi štyrmi očami. Ak Èa počúvne, získal si

svojho brata. Ak Èa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby

bola každá výpoveì potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.

Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel

poslúchnuÈ, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo

rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseºne

prosiÈ o čokoºvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som

ja medzi nimi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Archa Pánovej zmluvy pôjde pred vami cez Jordán

Čítanie z Knihy Jozue                                              3, 7-10a.11.13-17

Pán povedal Jozuovi: „Dnes Èa začnem vyvyšovaÈ pred celým

Izraelom, aby vedeli, že ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou.

Rozkáž kÀazom, ktorí nosia archu zmluvy: Až prídete na breh

Jordána, ostaÀte stáÈ.“

A Jozue povedal synom Izraela: „Pristúpte sem a počujte slová

Pána, svojho Boha.“ A pokračoval: „Podºa tohoto poznáte, že je upro-

stred vás živý Boh, ktorý pred vami vyženie Kanaánčanov: Archa

zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán. Len čo sa kÀazi,

ktorí ponesú archu Pána, Boha celej zeme, dotknú nohami vôd

Jordána, vody, čo budú niže nich, odtečú, a tie, čo pritekajú zhora,

ostanú stáÈ ako hrádza.“

ªud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán. KÀazi, čo

niesli archu zmluvy, kráčali pred ním. Keì došli k Jordánu a ich nohy

sa dotkli vody — a koryto Jordána bývalo cez celú žatvu plné až po

okraj —, vody,  ktoré pritekajú zhora, sa zastavili na jednom mieste

ako priehrada veºmi ìaleko pri meste, ktoré sa volá Adam a leží pri

Sartane. Tie, čo boli poniže, odtiekli k moru Araba čiže k Slanému

moru, až úplne zmizli. ªud prechádzal oproti Jerichu a kÀazi, ktorí

niesli archu zmluvy, pevne stáli na suchej zemi uprostred Jordána,

kým neprešiel celý Izrael po suchom riečisku na druhý breh Jordána.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 114, 1-2. 3-4. 5-6

R. Aleluja, aleluja, aleluja.                                                                  7

1. Keì Izrael vy‰iel z Egypta, *

dom Jakubov spomedzi ºudu cudzieho,

2. Judea sa stala jeho svätyÀou, *

Izrael jeho kráºovstvom. —

3. More to videlo a zutekalo, *

Jordán sa naspäÈ obrátil;
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4. vrchy poskakovali ako barance, *

pahorky ako jahÀatá. —

5. âo ti je, more, Ïe uteká‰, *

a tebe, Jordán, Ïe sa naspäÈ obracia‰?

6. Vrchy, preão poskakujete ako barance *

a vy, pahorky, ako jahÀatá? —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Î 119, 135

R. Aleluja. — Pane, vyjasni tvár nad svojím sluÏobníkom

a nauã ma svojim ustanoveniam. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hovorím ti, aby si odpustil nie sedem ráz,
ale sedemdesiatsedem ráz

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 21—19, 1

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koºko ráz mám

odpustiÈ svojmu bratovi, keì sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatse-

dem ráz.

Preto sa nebeské kráºovstvo podobá kráºovi, ktorý sa rozhodol vyúč-

tovaÈ so svojimi sluhami. Keì začal účtovaÈ, priviedli mu jedného,

ktorý bol dlžen desaÈtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaº vrátiÈ,

pán rozkázal predaÈ jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh

splatiÈ. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil:

,Pozhovej mi a všetko ti vrátim.’ A pán sa nad sluhom zºutoval, pre-

pustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu

dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ,VráÈ, čo mi dlhuješ!’

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ,Pozhovej mi a dlžobu

ti splatím.’ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh

nesplatí.

Keì jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veºmi sa zarmútili. Išli

a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ,Zlý sluha, ja som ti odpus-

til celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zºutovaÈ nad

254 DEVÄTNÁSTY TÝÎDE≈



svojím spolusluhom, ako som sa ja zºutoval nad tebou?’ A rozhnevaný

pán ho vydal mučiteºom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý

svojmu bratovi.“

Keì Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského

kraja za Jordán.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Vzal som vá‰ho otca Abraháma z Mezopotámie; 
vyviedol som vás z Egypta; voviedol som vás do krajiny

Čítanie z Knihy Jozue                                                            24, 1-13

Jozue zhromaždil všetky izraelské kmene do Sichemu a zvolal

starších, kniežatá, sudcov a dozorcov. Oni predstúpili pred Boha

a Jozue povedal všetkému ºudu: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela:

Kedysi vaši otcovia, ako Táre, otec Abraháma a Nachora, bývali za rie-

kou a slúžili cudzím bohom. Vzal som teda vášho otca Abraháma

z Mezopotámie, previedol som ho po celej krajine Kanaán a rozmno-

žil som jeho potomstvo. Dal som mu Izáka a jemu zasa som dal Jakuba

a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir; Jakub a jeho

synovia zostúpili do Egypta.

Poslal som Mojžiša a Árona a bil som Egypt znameniami, ktoré som

uprostred neho urobil, a potom som vás vyviedol. Vyviedol som vašich

otcov z Egypta a prišli ste k moru. EgypÈania prenasledovali vašich

otcov na vozoch a koÀoch až po Červené more. Oni volali k Pánovi a on

položil temnotu medzi vás a EgypÈanov a priviedol na nich more, ktoré

ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom

ste dlhý čas bývali na púšti.

Voviedol som vás do krajiny Amorejčanov, čo bývali za Jordánom,

a keì proti vám bojovali, vydal som ich do vašich rúk; zaujali ste ich

krajinu a ich ste pobili. Povstal aj moabský kráº, Seforov syn Balak,

a bojoval proti Izraelu. Poslal poslov a povolal Beorovho syna Baláma,
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aby vám zlorečil. Ja som ho nechcel počúvaÈ, ale on vám musel dobro-

rečiÈ, a tak som vás vyslobodil z jeho rúk.

Potom ste prešli cez Jordán a prišli ste k Jerichu. Tu proti vám bojo-

vali mužovia tohto mesta, Amorejčania, Ferezejčania, Kanaánčania,

Hetejčania, Gergezejčania, Hevejčania a Jebuzejčania, ale ja som ich

vydal do vašich rúk. Poslal som pred vami sršne a oni ich pred vami

vypudili — dvoch amorejských kráºov —, teda nie tvoj meč ani tvoj

luk. A dal som vám zem, s ktorou ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste

nestavali, a bývate v nich, vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali,

a jete z nich.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM              Î 136, 1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 24

R. Lebo jeho milosrdenstvo je veãné. IX

Alebo: Aleluja.

1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * 

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

2. Oslavujte Boha nad bohmi, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

3. Oslavujte Pána nad pánmi, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

4. On previedol svoj ºud cez pú‰È, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

5. On pobil význaãných kráºov, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

6. A pozabíjal mocných kráºov, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné;

7. a ich krajinu dal za dediãstvo, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné;

8. za dediãstvo Izraelovi, svojmu sluÏobníkovi, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.

9. A oslobodil nás od na‰ich nepriateºov, *

R. lebo jeho milosrdenstvo je veãné.
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ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. 1 Sol 2, 13

R. Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo,

ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

MojÏi‰ vám pre tvrdosÈ vá‰ho srdca dovolil prepustiÈ va‰e manÏelky; 
ale od poãiatku to nebolo tak

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiÈ

svoju manželku z akejkoºvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteº ich od počiatku ako muža

a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa

k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele’?

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek

nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal daÈ priepustný list

a prepustiÈ?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosÈ vášho srdca dovolil prepus-

tiÈ vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám:

Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme

si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keì je to takto medzi mužom a ženou,

potom je lepšie neženiÈ sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to

dané. Lebo sú ºudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo

života matky, iných takými urobili ºudia a iní sa takými urobili sami

pre nebeské kráºovstvo. Kto to môže pochopiÈ, nech pochopí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

257PIATOK



SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Dnes si vyberte, komu chcete slúÏiÈ

Čítanie z Knihy Jozue                                                          24, 14-29

Jozue prehovoril k ºudu: „Teraz sa bojte Pána a slúžte mu verne

a úprimne. OdstráÀte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopo-

támii a v Egypte, a slúžte Pánovi. 

Ak sa vám nepáči slúžiÈ Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete

slúžiÈ: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom

Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme

slúžiÈ Pánovi.“

ªud odpovedal: „Nech je ìaleko od nás, že by sme opustili Pána

a slúžili cudzím bohom. Veì Pán je náš Boh. On vyviedol nás a našich

otcov z egyptskej krajiny, z domu otroctva. On robil pred našimi

očami veºké znamenia a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli,

a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali. Pán

vypudil všetky národy i Amorejčanov, obyvateºov krajiny, do ktorej

sme vošli. Aj my teda budeme slúžiÈ Pánovi, lebo on je náš Boh.“

Ale Jozue odvetil ºudu: „Nebudete môcÈ slúžiÈ Pánovi. Veì on je

Boh svätý, Boh žiarlivý. On vám neprepáči zločiny a hriechy. Ak opus-

títe Pána a budete slúžiÈ cudzím bohom, on sa odvráti, pokorí vás

a zničí, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia.“

ªud však odvetil Jozuovi: „Nie, budeme slúžiÈ Pánovi.“ Na to Jozue

povedal ºudu: „Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána,

aby ste mu slúžili.“ Odpovedali mu: „Áno, sme.“ „Potom odstráÀte

cudzích bohov spomedzi seba,“ povedal, „a nakloÀte svoje srdce

k Pánovi, Bohu Izraela.“ A ºud Jozuovi odpovedal: „Budeme slúžiÈ

Pánovi, nášmu Bohu. Budeme zachovávaÈ jeho príkazy.“

V ten deÀ Jozue uzavrel zmluvu s ºudom a dal mu v Sicheme príka-

zy a ustanovenia a tieto slová zapísal do knihy Božieho zákona.

Vzal veºký kameÀ a postavil ho tam pod dub, ktorý bol pri Pánovej

svätyni. Potom povedal všetkému ºudu: „Hºa, tento kameÀ bude sved-

čiÈ proti vám, lebo počul všetky Pánove slová, ktoré hovoril medzi

nami, aby ste ich niekedy nemohli poprieÈ a neklamali Pána, svojho

Boha.“ Potom ºud prepustil, každého do jeho dedičného podielu.

A Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku stodesaÈ rokov.

Počuli sme Božie slovo.

258 DEVÄTNÁSTY TÝÎDE≈



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro.                                     VI

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

NebráÀte deÈom prichádzaÈ ku mne,
lebo takým patrí nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 13-15

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale uče-

níci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráÀte im pri-

chádzaÈ ku mne, lebo takým patrí nebeské kráºovstvo.“

Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaº.

Počuli sme slovo Pánovo.

259SOBOTA
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Pán im vzbudzoval sudcov, lenÏe ani ich nechceli poslúchaÈ

Čítanie z Knihy Sudcov                                                          2, 11-19

Synovia Izraela robili, čo sa Pánovi nepáči, a slúžili Bálom. Opustili

Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, cho-

dili za cudzími bohmi, za božstvami národov, ktoré bývali okolo nich,

a klaÀali sa im. Tak dráždili Pána: opustili ho a slúžili Bálovi a Aštar-

te.

Pán sa rozhneval na Izrael a vydal ich do rúk lupičov, ktorí ich dran-

covali. Predal ich nepriateºom, čo bývali okolo, a oni nevládali odolá-

vaÈ svojim protivníkom. Kamkoºvek sa pohli, bola proti nim Pánova

ruka a stíhalo ich veºké nešÈastie, ako im Pán povedal a prisahal.

A Pán im vzbudzoval sudcov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk plieni-

teºov. Lenže ani ich nechceli poslúchaÈ: smilnili s cudzími bohmi a kla-

Àali sa im. Rýchlo zišli z cesty, po ktorej kráčali ich otcovia, keì poslú-

chali Pánove nariadenia, a robili všetko naopak.

Keì im Pán vzbudzoval sudcov, Pán bol so sudcom a vyslobodzoval

ich z rúk nepriateºov, kým sudca žil, lebo Pánovi ich bolo ºúto a počul

ston sužovaných. Ale keì sudca zomrel, vracali sa späÈ a robili oveºa

horšie, ako robili ich otcovia: behali za cudzími bohmi, slúžili im a kla-

Àali sa im. Nezanechali svoje skutky a tvrdošijne chodili po starej ceste.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM            Î 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab+44

R. (4a): Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu.                           V

1. Nevyhubili národy, *

ako im Pán bol rozkázal.

2. Ale zmie‰ali sa s pohanmi *

a osvojili si ich správanie. —

3. Uctievali so‰ky ich bôÏikov *

a tie sa im stali osídlom.
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4. Synov a dcéry *

obetovali zlým duchom. —

5. Zneãistili sa svojimi skutkami *

a poru‰ovali vernosÈ svojimi zloãinmi.

6. Pán vzplanul hnevom proti svojmu ºudu, *

aÏ sa mu sprotivilo jeho dediãstvo. —

7. âastej‰ie ich vyslobodil; *

no oni ho vÏdy rozãúlili nejakým výmyslom.

8. Ale on zhliadol na ich súÏenie, *

keì poãul ich náreky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                  Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak chce‰ byÈ dokonalý, predaj, ão má‰, a bude‰ maÈ poklad v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 16-22

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteº, čo dobré mám robiÈ,

aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý.

Ale ak chceš vojsÈ do života, zachovávaj prikázania.“

On sa ho opýtal: „Ktoré?“

Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš

krivo svedčiÈ! Cti otca i matku a milovaÈ budeš svojho blížneho ako

seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte

chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byÈ dokonalý, choì, predaj, čo máš, roz-

daj chudobným a budeš maÈ poklad v nebi. Potom príì a nasleduj

ma!“

Keì mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veºký maje-

tok.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Gedeon, vysloboì Izrael; ja Èa posielam

Čítanie z Knihy Sudcov                                     6, 11-24a

Prišiel Pánov anjel a sadol si v Efre pod dub, ktorý patril Abie-

zerovcovi Joasovi. Jeho syn Gedeon práve mlátil a vial obilie na lise,

aby ho zachránil pred Madiánčanmi. Pánov anjel sa mu zjavil a pri-

hovoril sa mu: „Pán s tebou, udatný muž!“

Gedeon mu odpovedal: „Prepáč, pán môj; ak je Pán s nami, prečo

nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho divy, o ktorých rozpráva-

li naši otcovia, keì hovorili: ,Pán nás vyviedol z Egypta?’ Teraz nás

Pán opustil a vydal do rúk Madiánčanov.“

Pán sa obrátil k nemu a povedal: „Choì v tejto svojej sile a vyslo-

bodíš Izrael z rúk Madiánčanov. Ja Èa posielam!“

On mu odvetil: „Prosím, Pane, a čím vyslobodím Izrael? Veì moja

rodina je najbiednejšia v Manassesovi a ja som najmenší v dome svoj-

ho otca.“

A Pán mu povedal: „Ja budem s tebou a Madiánčanov porazíš ako

jediného muža.“

Gedeon vravel: „Ak som našiel milosÈ v tvojich očiach, daj mi zna-

menie, že si to ty, čo so mnou hovoríš. Neodchádzaj odtiaºto, kým sa

nevrátim k tebe; prinesiem obetný dar a predložím ti ho.“ On odvetil:

„Budem čakaÈ, kým neprídeš.“

Gedeon odišiel, pripravil kozliatko a z efy múky nekvasené chleby.

Mäso dal do košíka, mäsovú polievku nalial do hrnca a všetko zaniesol

pod dub a predložil mu to. 

Boží anjel mu povedal: „Vezmi mäso i nekvasené chleby a polož to

na tamtú skalu a polievku vylej na to.“ Keì to urobil, Pánov anjel

vystrel koniec palice, čo držal v ruke, a dotkol sa mäsa a nekvasených

chlebov. Vtom vyšºahol zo skaly oheÀ a strávil mäso i nekvasené chle-

by. Pánov anjel mu však zmizol z očí.

Keì Gedeon videl, že to bol Pánov anjel, zvolal: „Beda mi, Pane,

Bože! Pánovho anjela som videl z tváre do tváre!“ Ale Pán mu pove-

dal: „Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš!“ Gedeon tam teda postavil

Pánovi oltár a nazval ho: „Pán je pokoj.“

Počuli sme Božie slovo.

262 DVADSIATY TÝÎDE≈



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 85, 9. 11-12. 13-14

R. (9ab): Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ºudu

a svojim svätým. II

1. Budem poãúvaÈ, ão povie Pán, Boh; 

on ohlási pokoj svojmu ºudu a svojim svätým *

a tým, ão sa k nemu obracajú úprimne. — R.

2. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *

spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

3. VernosÈ vyrastie zo zeme, *

spravodlivosÈ zhliadne z neba. — R.

4. Veì Pán dá poÏehnanie *

a svoje plody vydá na‰a zem.

5. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ *

a po stopách jeho krokov spása. — R.

ALELUJOVÝ VER·                                                              2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,

aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

ªah‰ie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, 
ako boháãovi vojsÈ do BoÏieho kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 23-30

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý Èažko

vojde do nebeského kráºovstva. Ba hovorím vám: ªahšie je Èave

prejsÈ cez ucho ihly, ako boháčovi vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Keì to učeníci počuli, veºmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže

byÈ spasený?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal im: „ªuìom je to nemožné, ale

Bohu je všetko možné.“

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za

tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì

Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou,

zasadnete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.

A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo
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otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude

dedičom večného života.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Povedali ste: Nech nad nami panuje kráº,
hoci va‰ím kráºom je Pán

Čítanie z Knihy Sudcov                                                           9, 6-15

Zhromaždili sa všetci mužovia Sichemu a celého domu Mello, išli a pri

pamätnom dube, čo stál v Sicheme, ustanovili za kráºa Abimelecha.

Keì to oznámili Joatamovi, on šiel a postavil sa na temene vrchu

Garizim a zvýšeným hlasom volal: „Počujte ma, Sichemčania, a Boh

vypočuje vás.

Raz išli stromy

pomazaÈ kráºa nad sebou.

Povedali olive:

,Kraºuj nad nami.’

Ona odvetila:

,Mám vari zanechaÈ svoj olej,

ktorým sa uctievajú bohovia i ºudia,

a ísÈ sa vynášaÈ nad stromy?’

Potom stromy povedali figovníku:

,Poì ty a kraºuj nad nami.’

Ale figovník im povedal:

,Ako? Môžem azda zanechaÈ svoju sladkosÈ

a svoje výborné ovocie

a ísÈ sa vynášaÈ nad ostatné stromy?’

Povedali teda stromy viniču:

,Poì a kraºuj nad nami.’

On odvetil:

,Vari môžem zanechaÈ svoj mušt,

ktorý rozveseºuje bohov i ºudí,

a vynášaÈ sa nad ostatné stromy?’
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Povedali všetky stromy bodliaku:

,Poì a ty kraºuj nad nami.’

On im odpovedal:

,Ak ma naozaj chcete za kráºa,

poìte a odpočiÀte si v mojej tôni.

Ak nie, vyšºahne oheÀ z bodliaka

a strávi libanonské cédre!’“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 21, 2-3. 4-5. 6-7

R. (2a): Pane, z tvojej sily sa kráº raduje. XIII

1. Pane, z tvojej sily sa kráº raduje *

a veºmi sa te‰í z tvojej spásy.

2. Vyplnil si túÏbu jeho srdca *

a prosbu jeho perí si neodmietol. —

3. Vy‰iel si mu v ústrety s poÏehnaním, *

na jeho hlavu si vloÏil korunu z rýdzeho zlata.

4. Prosil si od teba Ïivot a ty si mu ho daroval, *

Ïivot dlhý, navÏdy, naveky. —

5. Veºká je jeho sláva, lebo mu pomáha‰, *

ozdobuje‰ ho velebou a nádherou.

6. Robí‰ z neho poÏehnanie pre v‰etky veky, *

blaÏí‰ ho radosÈou pred svojou tvárou. —

ALELUJOVÝ VER· Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Preto na mÀa zazerá‰, Ïe som dobrý?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 20, 1-16

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºovstvo sa

podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najaÈ robotníkov do svo-

jej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deÀ a poslal ich do svo-

jej vinice.
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Keì vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaºčivo na

námestí. I povedal im: ,Choìte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo

bude spravodlivé.’ A oni šli.

Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a uro-

bil podobne.

Keì vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávaÈ, povedal

im: ,Čo tu nečinne stojíte celý deÀ?’ Vraveli mu: ,Nik nás nenajal.’

Povedal im: ,Choìte aj vy do mojej vinice!’

Keì sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ,Zavolaj

robotníkov a vyplaÈ im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!’ 

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý

dostal denár. Keì prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni

dostali po denári.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ,Títo poslední pracovali jedinú

hodinu, a ty si ich postavil na roveÀ nám, čo sme znášali bremeno dÀa

a horúčosÈ.’ 

Ale on jednému z nich odpovedal: ,Priateºu, nekrivdím ti. Nezjednal

si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choì! Ja chcem aj tomu-

to poslednému daÈ toºko, koºko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiÈ,

čo chcem? Či na mÀa zazeráš preto, že som dobrý?’

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Obetujem Pánovi toho, kto prvý vyjde z domu

Čítanie z Knihy Sudcov   11, 29-39a

Pánov duch zostúpil na Jefteho a on prešiel cez Galaád a Manassesa,

prišiel do galaádskej Masfy a odtiaº k Amončanom.

A urobil Pánovi takýto sºub: „Ak vydáš Amončanov do mojich rúk,

potom obetujem Pánovi ako zápalnú obetu toho, kto mi prvý vyjde

v ústrety z dverí môjho domu, keì sa budem v pokoji vracaÈ od

Amončanov.“ 

Jefte vytiahol proti Amončanom, bojoval s nimi a Pán ich vydal do

jeho rúk. Bil ich od Aroera až ako sa ide do Monita — dvadsaÈ miest
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— a až po Abelcharmim; bola to veºká porážka. Takto synovia Izraela

pokorili Amončanov.

A keì sa Jefte vracal domov do Masfy, vyšla mu v ústrety s bubien-

kami a tancom jediná dcéra; iné deti ani nemal. 

Keì ju zbadal, roztrhol si šaty a zvolal: „Ach, dcéra moja, ty si ma

zničila! Práve ty ma musíš priviesÈ do nešÈastia. Ja som dal slovo

Pánovi a porušiÈ ho nemôžem.“

Ona mu odpovedala: „Otče môj, keì si dal Pánovi slovo, splÀ, čo si

sºúbil, lebo Pán ti doprial pomstu a víÈazstvo nad tvojimi nepriateºmi

Amončanmi.“ Potom poprosila otca: „Len jedno mi, prosím, dovoº:

nechaj mi ešte dva mesiace; pôjdem na hory a oplačem so svojimi pria-

teºkami svoje panenstvo.“ 

On jej odvetil: „Choì!“ A prepustil ju na dva mesiace.

Potom so svojimi priateºkami odišla a na horách oplakávala svoje

panenstvo. O dva mesiace sa vrátila k svojmu otcovi a on splnil svoj

sºub.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 5. 7-8a. 8b-9. 10

R. (Porov. 8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu.                                           I

1. BlaÏený ãlovek, ão v Pána skladá dôveru *

a nev‰íma si py‰ných ani náchylných klamaÈ. —

2. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

3. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

4. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

5. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

6. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

7. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zavolajte na svadbu v‰etkých, ão nájdete

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 22, 1-14

Ježiš znova hovoril veºkÀazom a starším ºudu v podobenstvách:

„Nebeské kráºovstvo sa podobá kráºovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu

synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale

oni nechceli ísÈ.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ,Povedzte pozvaným: Hostinu

som už prichystal, voly a k⁄mny dobytok sú pozabíjané a všetko je pri-

pravené; poìte na svadbu!’ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na

svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali,

potupili a zabili.

Kráº sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto

podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ,Svadba je pripravená, ale pozvaní

jej neboli hodni. Choìte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete,

zavolajte na svadbu.’ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých,

ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieÀ sa naplnila hosÈami.

Keì kráº vošiel pozrieÈ si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol

oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ,Priateºu, ako si sem

mohol vojsÈ bez svadobného odevu?’ On onemel. 

Tu kráº povedal sluhom: ,Zviažte mu nohy i ruky a vyhoìte ho von

do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.’

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Počuli sme slovo Pánovo.

268 DVADSIATY TÝÎDE≈



PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Noemi so svojou nevestou Moabkou Rút sa vrátila a pri‰la do Betlehema

Začiatok Knihy Rút 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22

V dÀoch, keì vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Preto sa istý člo-

vek vysÈahoval z judejského Betlehema a žil so svojou manželkou

a dvoma deÈmi ako cudzinec v moabskej krajine. Muž sa volal

Elimelech a jeho manželka Noemi.

Ale Noemin manžel Elimelech zomrel a ona zostala sama so svojimi

synmi, ktorí sa oženili s Moabkami. Jedna sa volala Orfa a druhá Rút.

Takto tam žili asi desaÈ rokov. Potom obaja, Mahalon i Chelion,

zomreli a žena ostala olúpená o obe deti i o muža.

Vstala teda a s oboma nevestami sa vydala na cestu z moabskej kra-

jiny do vlasti. Dopočula sa totiž, že Pán milostivo zhliadol na svoj ºud

a dal mu chleba.

Orfa pobozkala svokru a vrátila sa, ale Rút ostala pri svokre. 

Noemi jej povedala: „Pozri, tvoja švagriná sa vrátila k svojmu náro-

du a k svojim bohom. Choì aj ty s Àou.“

No ona odvetila: „NenúÈ ma, aby som Èa opustila a odišla; kam pôj-

deš ty, tam pôjdem aj ja, kde budeš bývaÈ ty, tam budem bývaÈ aj ja;

tvoj národ bude i mojím národom a tvoj Boh mojím Bohom.“

Tak sa Noemi so svojou nevestou Moabkou Rút vrátila z krajiny, do

ktorej sa bola vysÈahovala, a prišla do Betlehema, keì začínali žaÈ jač-

meÀ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 146, 5-6. 7. 8-9a. 9b-10

R. (porov.1.2): Chváº, du‰a moja, Pána cez celý môj Ïivot. XV

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený, komu pomáha Boh Jakubov, *

kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

2. On stvoril nebo i zem, 

more a v‰etko, ão je v Àom. *

On zachováva vernosÈ naveky, — R.
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3. utláãaným prisudzuje právo, 

hladujúcim dáva chlieb. *

Pán vyslobodzuje väzÀov, —

4. Pán otvára oãi slepým, *

Pán dvíha skºúãených,

5. Pán miluje spravodlivých. *

Pán ochraÀuje cudzincov, —

6. ujíma sa siroty a vdovy, *

ale hatí cesty hrie‰nikov.

7. Pán bude kraºovaÈ naveky; *

tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER·                     Î 25, 4b. 5a

R. Aleluja. — Pouã ma, Pane, o svojich chodníkoch,

veì ma vo svojej pravde. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, a svojho blíÏneho ako seba samého

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 22, 34-40

Keì sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden

z nich, učiteº zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteº, ktoré pri-

kázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, celým svojím

srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysºou! To je najväčšie

a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: MilovaÈ budeš svojho blíž-

neho ako seba samého! 

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Nech je zvelebený Pán, ktorý nedovolil, aby tvoja rodina
bola bez zástancu. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca

Čítanie z Knihy Rút 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17

Noemi mala z manželovej strany príbuzného. Bol to zámožný

a vplyvný človek menom Bóz.

Moabka Rút povedala svokre: „Ak mi dovolíš, pôjdem na pole zbie-

raÈ klásky, čo ostali po žencoch, tam, kde nájdem láskavú priazeÀ hos-

podára.“ Ona jej odpovedala: „Choì, dcéra moja.“

Išla teda a zbierala klásky za žencami. Náhodou sa dostala na pole,

ktoré patrilo Bózovi, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva.

Bóz povedal Rút: „Počuj, dcéra moja: nechodievaj zbieraÈ na iné

pole, ani neodchádzaj odtiaºto, drž sa mojich služobníc. Všimni si, kam

idú žaÈ, a choì za nimi. Svojim sluhom som prikázal, aby Èa neznepo-

kojovali. Ak budeš smädná, choì k nádobám a napi sa z vody, čo

načerpali sluhovia.“

Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa k zemi a povedala mu:

„Ako to, že som našla priazeÀ v tvojich očiach a že sa ma ujímaš, hoci

som cudzinka?“

On jej odpovedal: „Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru

po smrti svojho manžela; ako si opustila rodičov a rodnú krajinu

a prišla si medzi ºud, ktorý si predtým nepoznala.“ 

A Bóz si Rút vzal a stala sa jeho manželkou. Vošiel k nej a Pán jej

doprial, že počala a porodila syna.

Tu hovorili ženy Noemi: „Nech je zvelebený Pán, ktorý nedovolil,

aby tvoja rodina bola bez zástancu. Nech sa jeho meno spomína

v Izraeli. Nech Èa potešuje a živí v starobe. Narodil sa z tvojej nevesty,

ktorá Èa miluje, a je ti oveºa lepšia než sedem synov.“

Noemi chlapca vzala, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou.

Susedky jej blahoželali a hovorili si: „Noemi sa narodil syn!“ A pome-

novali ho Obed. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 128, 1-2. 3. 4. 5

R. (4): Tak bude poÏehnaný muÏ, ktorý sa bojí Pána. III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *

a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *

bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *

vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *

okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *

ktorý sa bojí Pána. —

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona, 

aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *

po v‰etky dni svojho Ïivota. —

ALELUJOVÝ VER·   Mt 23, 9b.10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.

Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hovoria, a nekonajú

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 1-12

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji

zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo

vám povedia, ale podºa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. 

Viažu Èažké až neúnosné bremená a kladú ich ºuìom na plecia, ale

sami ich nechcú ani prstom pohnúÈ. 

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ºudia videli: rozširujú si

modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popred-

né miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uli-

ciach a keì ich ºudia oslovujú Rabbi.
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Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteº, vy všetci

ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš

Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je

váš Učiteº, Kristus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povy-

šuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY PRVÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Obrátili ste sa od modiel k Bohu, 
aby ste oãakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z m⁄tvych

Začiatok Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 1, 1-5. 8-10

Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu

Ježišovi Kristovi: MilosÈ vám a pokoj.

Ustavične vzdávame vìaky Bohu za vás všetkých, keì si na vás spo-

míname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom

a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosÈ nádeje

v nášho Pána Ježiša Krista.

Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanje-

lium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom

a v celej plnosti; veì viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám.

Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku

a Achájsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste,

takže už nemusíme nič hovoriÈ. Veì oni sami rozprávajú o nás, ako

sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili

Bohu živému a pravému a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkrie-

sil z m⁄tvych; Ježiša, ktorý nás zachraÀuje od budúceho hnevu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R: (4a): Pán Boh miluje svoj ºud. X

Alebo: Aleluja.

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; *

jeho chvála nech znie v zhromaÏdení svätých.

2. Nech sa te‰í Izrael zo svojho Stvoriteºa, *

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráºom. —

3. Nech oslavujú jeho meno tancom, *

nech mu hrajú na bubne a na citare.
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4. Lebo Pán miluje svoj ºud *

a tichých venãí víÈazstvom. —

5. Nech svätí jasajú v sláve, *

nech sa veselia na svojich lôÏkach.

6. Oslavu Boha nech majú na perách; *

v‰etkým jeho svätým to bude na slávu. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Beda vám, slepí vodcovia!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša                  23, 13. 15-22

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a fari-

zeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráºovstvo pred ºuìmi! Sami

doÀ nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsÈ nedovolíte.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more

i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keì sa ním stane, urobíte

z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!

Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ,Kto by prisahal na chrám, to

nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.’ 

Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcu-

je? 

Alebo: ,Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na

dar, čo je na Àom, to ho už viaže.’ 

Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?

Kto teda prisahá na oltár, prisahá naÀ i na všetko, čo je na Àom;

a kto prisahá na chrám, prisahá naÀ i na toho, ktorý v Àom býva. A kto

prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na Àom sedí.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Boli by sme vám odovzdali nielen BoÏie evanjelium, ale aj vlastný Ïivot

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 1-8

Bratia, sami viete, že sme k vám neprišli nadarmo. Ale po toºkom

utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli

odvahu hlásaÈ vám Božie evanjelium uprostred mnohých Èažkostí. 

Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých

pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno

zveriÈ evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ºuìom páčili, ale

Bohu, ktorý skúma naše srdcia.

Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakom-

stvo, Boh je svedok, ani sme nehºadali slávu u ºudí, ani u vás ani

u iných. Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiÈ, boli sme medzi

vami malí, ako keì matka k⁄mi a láska svoje deti. Tak sme vás milo-

vali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium,

ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 139, 1-3. 4-6

R. (1b): Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko.                               XV

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *

ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.

2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky: 

ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *

A v‰etky moje cesty sú ti známe. —

3. Hoci e‰te slovo nemám ani na jazyku, *

ty, Pane, uÏ vie‰, ão chcem povedaÈ.

4. Obklopuje‰ ma spredu i zozadu *

a kladie‰ na mÀa svoju ruku.

5. Obdivuhodná pre mÀa je tvoja múdrosÈ; *

je taká veºká, Ïe ju nemôÏem pochopiÈ. —
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ALELUJOVÝ VER· Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Toto bolo treba robiÈ, a tamto nezanedbávaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 23-26

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a fari-

zeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali

ste, čo je v zákone dôležitejšie — spravodlivosÈ, milosrdenstvo a ver-

nosÈ! Toto bolo treba robiÈ, a tamto nezanedbávaÈ. Slepí vodcovia!

Komára preciedzate a Èavu prehætate.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu

zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu

najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Vo dne v noci sme pracovali, a tak sme vám hlásali BoÏie evanjelium

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 9-13

Bratia, pamätáte sa na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme

pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na Èarchu, a tak sme vám hlá-

sali Božie evanjelium. 

Sami ste svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme

sa správali voči vám veriacim. Viete predsa, že sme každého z vás, ako

otec svoje deti, prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako

sa patrí vzhºadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráºovstva

a slávy.
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Preto aj my neprestajne vzdávame vìaky Bohu za to, že keì ste od

nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ºudské

slovo, ale — aké naozaj je — ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás

veriacich.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM  Î 139, 7-8. 9-10. 11-12b

R. (1b): Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko. XV

1. Kam môÏem ujsÈ pred tvojím duchom *

a kam utiecÈ pred tvojou tvárou?

2. Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; *

ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. —

3. I keby som si pripäl krídla zorniãky *

a ocitol sa na najvzdialenej‰om mori,

4. e‰te aj tam ma tvoja ruka povedie *

a podchytí ma tvoja pravica. —

5. Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje *

a namiesto svetla ma zahalí noc,“

6. pre teba ani tmy tmavé nebudú *

a noc sa rozjasní ako deÀ. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 2, 5

R. Aleluja. — Kto zachováva Kristovo slovo,

v tom je BoÏia láska naozaj dokonalá. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ste synmi tých, ão zabíjali prorokov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 27-32

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a fari-

zeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyze-

rajú pekne, ale vnútri sú plné m⁄tvolných kostí a všelijakej nečistoty!

Tak sa aj vy navonok zdáte ºuìom spravodliví, no vnútri ste plní

pokrytectva a neprávosti.
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Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky

a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: ,Keby sme boli žili za čias

našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.’ A tak si

sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dov⁄šte

mieru svojich otcov!“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Pán nech rozhojní va‰u lásku navzájom i voãi v‰etkým

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 3, 7-13

Potešili sme sa z vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení, pre

vašu vieru. Lebo teraz akoby sme ožili, keì vy stojíte pevne v Pánovi. 

Ale akú vìaku môžeme vzdaÈ Bohu za vás, za všetku tú radosÈ,

ktorú z vás máme pred svojím Bohom? Vo dne v noci sa vrúcne mod-

líme, aby sme mohli uzrieÈ vašu tvár a doplniÈ to, čo ešte chýba vašej

viere.

Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. 

A Pán nech zveºadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým

tak, ako ju my máme voči vám. 

Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred

Bohom a naším Otcom, keì príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi

svätými. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 90, 3-4. 12-13. 14+17

R. (14): NaplÀ nás, Pane, svojou milosÈou a budeme jasaÈ.                  XV

1. âloveka vracia‰ do prachu  *

a hovorí‰: „VráÈte sa, synovia ãloveka!“

2. Veì tisíc rokov je u teba ako deÀ vãeraj‰í, ão sa pominul, *

a ako jedna noãná stráÏ. —
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3. Nauã nás rátaÈ na‰e dni, *

aby sme na‰li múdrosÈ srdca.

4. ObráÈ sa k nám, Pane; dokedy bude‰ me‰kaÈ? *

Zºutuj sa nad svojimi sluÏobníkmi. —

5. Hneì zrána nás naplÀ svojou milosÈou *

a budeme jasaÈ a radovaÈ sa po v‰etky dni Ïivota.

6. Nech je nad nami dobrotivosÈ Pána, ná‰ho Boha; 

upevÀuj dielo na‰ich rúk, *

dielo na‰ich rúk upevÀuj! —

ALELUJOVÝ VER· Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení,

lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Buìte pripravení

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 24, 42-51

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deÀ

príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú

hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúÈ do svoj-

ho domu. Preto aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodi-

nu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou

čeºaìou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán

pri svojom príchode nájde tak robiÈ. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho

nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ,Môj pán voºajako nejde’

a začal by biÈ svojich spolusluhov, jesÈ a piÈ s opilcami, pán toho sluhu

príde v deÀ, keì to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,

oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípa-

nie zubami.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

To je BoÏia vôºa, va‰e posvätenie

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 4, 1-8

Bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz

viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiÈ a páčiÈ sa Bohu, ako

aj žijete. Veì viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.

Lebo to je Božia vôºa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva

a aby každý z vás vedel maÈ svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie

v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nik

v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa

za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veì Boh

nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto poh⁄da,

nepoh⁄da človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého

Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 97, 1+2b. 5-6. 10. 11-12

R. (porov. 12a): Radujte sa, spravodliví, te‰te sa v Pánovi.                   III

1. Pán kraºuje, jasaj, zem; 

radujte sa, v‰etky ostrovy. *

SpravodlivosÈ a právo sú základom jeho trónu. —

2. Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *

pred Pánom celej zeme.

3. Jeho spravodlivosÈ ohlasujú nebesia *

a jeho slávu vidia v‰etky národy. —

4. Vy, ão milujete Pána, majte zlo v nenávisti, 

veì on ochraÀuje svojich svätých *

a vyslobodzuje ich z rúk hrie‰nika. —

5. Vychádza svetlo spravodlivému *

a radosÈ tým, ão majú srdcia úprimné.

6. Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *

a oslavujte jeho sväté meno. —
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ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. —R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hºa, Ïeních prichádza, vyjdite mu v ústrety

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-

stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli

naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali

s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.

O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!’

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja,

lebo naše lampy hasnú.’

Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!’

No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’

Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Sám Boh vás pouãil, aby ste sa milovali navzájom

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 4, 9-11

Bratia, o bratskej láske vám netreba písaÈ, veì vás sám Boh poučil,

aby ste sa milovali navzájom. A vy to aj robíte všetkým bratom po

celom Macedónsku. 
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Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa

žiÈ pokojne, plniÈ si povinnosti a pracovaÈ vlastnými rukami, ako sme

vám prikázali.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM    Î 98, 1. 7-9a. 9bc

R. (porov. 9): Pán príde súdiÈ Ïivých i m⁄tvych. XX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. —

3. Zahuã, more a v‰etko, ão ho napæÀa, *

zemekruh a v‰etci, ão na Àom bývajú.

4. Tlieskajte, rieky, rukami, 

jasajte s nimi, vrchy, pred tvárou Pánovou, *

lebo prichádza súdiÈ zem. —

5. Spravodlivo bude súdiÈ zemekruh *

a podºa práva národy. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bol si verný nad málom: vojdi do radosti svojho pána

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 14-30

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa

chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému

dal päÈ talentov, druhému dva a ìalšiemu jeden, každému podºa jeho

schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päÈ talentov, hneì šiel, obchodoval s nimi a získal

ìalších päÈ. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ìalšie dva. Ale ten, čo

dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
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Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovaÈ.

Predstúpil ten, čo dostal päÈ talentov, priniesol ìalších päÈ talentov

a vravel: ,Pane, päÈ talentov si mi odovzal a hºa, ìalších päÈ som zís-

kal.’ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný

nad málom, ustanovím Èa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si

mi odovzdal a hºa, získal som ìalšie dva.’ Jeho pán mu povedal:

,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím Èa

nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ,Pane, viem, že si

tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som

sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hºa, tu máš, čo je tvoje.’

Jeho pán mu povedal: ,Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som

nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze daÈ

peÀazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj

s úrokmi. 

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desaÈ talentov. Lebo kaž-

dému, kto má, ešte sa pridá a bude maÈ hojne. Ale kto nemá, tomu sa

vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoìte von do tmy; tam bude plač a škrípa-

nie zubami.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY DRUHÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh tých, ão zosnuli, skrze JeÏi‰a privedie s ním

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 4, 13-17

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa

nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z m⁄tvych, tak Boh aj tých,

čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

Toto vám hovoríme podºa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostane-

me až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na

povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poºnice sám Pán zostúpi z neba

a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostane-

me, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety

Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1+3. 4-5. 11-12a. 12b-13

R. (porov. 13ab): Pán príde súdiÈ v‰etky národy.                                  III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; *

spievaj Pánovi, celá zem!

2. Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Lebo veºký je Pán a veºkej chvály hoden, *

viac ako v‰etkých bohov treba sa ho báÈ.

4. Lebo niãoty sú v‰etci bohovia pohanov, *

ale Pán stvoril nebesia. —

5. Te‰te sa, nebesia, plesaj, zem; 

nech more zahuãí a ão ho napæÀa, *

nech plesá pole a v‰etko, ão je na Àom. —
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6. I zajasajú v‰etky stromy lesa 

pred tvárou Pána, Ïe prichádza, *

Ïe prichádza súdiÈ zem.

7. Spravodlivo bude súdiÈ zemekruh *

a národy podºa svojej pravdy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Duch Pána je nado mnou;

poslal ma hlásaÈ evanjelium chudobným. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poslal ma hlásaÈ evanjelium chudobným.
Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 4, 16-30

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podºa svojho zvyku vošiel

v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka

Izaiáša. Keì knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

„Duch Pána je nado mnou,

lebo ma pomazal,

aby som hlásal evanjelium chudobným.

Poslal ma oznámiÈ zajatým, že budú prepustení,

a slepým, že budú vidieÈ;

utláčaných prepustiÈ na slobodu

a ohlásiÈ Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v syna-

góge sa upreli na neho.

A on im začal hovoriÈ: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve

počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho

úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám

seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo

svojej vlasti.“
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A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo

svojej vlasti. 

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša,

keì sa zavrelo nebo na tri roky a šesÈ mesiacov a nastal veºký hlad po

celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej

vdove do Sarepty v Sidone. 

A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden

z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keì to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho

z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto posta-

vené, a odtiaº ho chceli zhodiÈ. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Kristus za nás zomrel, aby sme Ïili spolu s ním

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 5, 1-6. 9-11

O časoch a chvíºach vám netreba, bratia, písaÈ, lebo sami veºmi

dobre viete, že Pánov deÀ príde ako zlodej v noci.

Keì budú hovoriÈ: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na

nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 

Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deÀ prekvapil ako zlodej.

Veì vy všetci ste synmi svetla a synmi dÀa. Nepatríme noci ani tme.

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buìme triezvi!

Veì Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho

Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už

bdieme, alebo spíme. 

Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to

aj robíte.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 27, 1. 4. 13-14

R. (13): Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove

v krajine Ïijúcich. XIV

1. Pán je moje svetlo a moja spása, *

koho sa mám báÈ?

2. Pán je ochranca môjho Ïivota, *

pred kým sa mám strachovaÈ? —

3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *

aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom

po v‰etky dni svojho Ïivota,

4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *

a obdivoval jeho chrám. —

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *

v krajine Ïijúcich.

6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *

srdce maj silné a drÏ sa Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami

a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Viem, kto si: BoÏí Svätý

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 4, 31-37

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil

a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.

V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten

vykríkol veºkým hlasom: „Nechaj nás! Čo Èa do nás, Ježiš Nazaret-

ský?! Prišiel si nás zničiÈ? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi

nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že

mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

A chýr o Àom sa rozšíril po celom kraji.

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Pri‰lo k vám pravdivé slovo evanjelia;
priná‰a ovocie na celom svete

Začiatok Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom                      1, 1-8

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej tým svätým

a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách: MilosÈ vám a pokoj od

Boha, nášho Otca.

Vzdávame vìaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keì

sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša

a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú

v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. Ono k vám pri-

šlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho

dÀa, keì ste počuli a spoznali Božiu milosÈ v pravde. Tak ste sa to

naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto

nás verne slúži Kristovi; on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 52, 10. 11

R. (porov. 10b): V tvoje milosrdenstvo, Pane,

úfam naveky.   XX

1. Ja som ako zelená oliva v BoÏom dome. 

Úfam v BoÏie milosrdenstvo *

navÏdy a naveky. —

2. Ustaviãne Èa chcem velebiÈ za to, ão si urobil, 

a s tvojimi svätými sa chcem spoliehaÈ *

na tvoje meno, lebo je dobré. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným,

oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

289STREDA



EVANJELIUM

Aj iným mestám musím ohlasovaÈ evanjelium, lebo na to som poslaný

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 4, 38-44

Keì Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu

testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za Àu. Postavil sa nad

Àu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneì vstala a obsluhovala ich.

Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privá-

dzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.

Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On

im pohrozil a nedovolil im hovoriÈ, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

Keì sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástu-

py ho hºadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchá-

dzal.

On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovaÈ Božie

kráºovstvo, lebo na to som poslaný.“

A kázal po judejských synagógach.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Vytrhol nás z moci tmy
a preniesol do kráºovstva svojho milovaného Syna

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom                   1, 9-14

Bratia, odo dÀa, keì sme o vás počuli, neprestávame sa za vás mod-

liÈ a prosiÈ, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múd-

rosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhºadom na

Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášaÈ ovocie všet-

kých dobrých skutkov a rásÈ v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho

slávy upevnení všetkou silou boli veºmi trpezliví a vytrvalí a s radosÈou

vzdávali vìaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi maÈ účasÈ na podiele

svätých vo svetle.

On nás vytrhol z moci tmy

a preniesol do kráºovstva svojho milovaného Syna,
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v ktorom máme vykúpenie,

odpustenie hriechov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 2-3b. 3c-4. 5-6

R. (3cd): Uzreli v‰etky konãiny zeme spásu ná‰ho Boha.                      III

1. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

2. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

3. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

4. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. —

5. Hrajte Pánovi na citare, *

na citare a na harfe zunivej.

6. Za hlaholu trúb a poºníc *

jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 4, 19

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;

a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Opustili v‰etko a i‰li za ním

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 5, 1-11

Keì raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naÀ zástup,

lebo chcel počuÈ Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári

z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila

Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol

a z loìky učil zástupy.

Keì prestal hovoriÈ, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spus-

tite siete na lov!“ 
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Šimon mu odpovedal: „Učiteº, celú noc sme sa namáhali, a nič sme

nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ 

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.

Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli

pomôcÈ. Oni prišli a obidve loìky naplnili tak, že sa potápali.

Keì to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane,

odíì odo mÀa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho

i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj

Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločník-

mi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviÈ už ºudí.“

A keì pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V‰etko je stvorené skrze neho a pre neho

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom                 1, 15-20

Ježiš Kristus je obraz neviditeºného Boha,

prvorodený zo všetkého stvorenia,

lebo v Àom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,

viditeºné i neviditeºné,

tróny aj panstvá,

kniežatstvá aj mocnosti.

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

On je pred všetkým

a všetko v Àom spočíva.

On je hlavou tela, Cirkvi.

On je počiatok, prvorodený z m⁄tvych,

aby on mal vo všetkom prvenstvo.

Lebo Boh chcel, aby v Àom prebývala všetka plnosÈ

a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,

keì pre jeho krv na kríži priniesol pokoj

všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 100, 2. 3. 4. 5

R. (porov. 2c): S plesaním vstupujte

pred tvár ná‰ho Pána. XVIII

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, 

s radosÈou slúÏte Pánovi. *

S plesaním vstupujte pred jeho tvár. —

2. Vedzte, Ïe ná‰ Pán je Boh;  

on je ná‰ stvoriteº a jemu patríme, *

sme jeho ºud a ovce z jeho stáda. —

3. Vstupujte do jeho brán s piesÀou chvály  

a do jeho nádvorí s piesÀami oslavnými; *

chváºte ho a velebte jeho meno. —

4. Lebo Pán je dobrý;  

jeho milosrdenstvo trvá naveky *

a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER·       Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Keì im Ïenícha vezmú, potom sa budú postiÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 5, 33-39

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často pos-

tia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“

Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadaÈ od svadobných hostí, aby sa

postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keì im ženícha vezmú;

potom, v tých dÀoch, sa budú postiÈ.“

Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového

odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý

sa nehodí záplata z nového.

A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy

roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliaÈ
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do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie:

,Staré je lepšie.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Boh vás zmieril so sebou, aby ste boli svätí a nepo‰kvrnení

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 1, 21-23

Bratia, kedysi ste boli odcudzení a znepriatelení zmýšºaním a zlými

skutkami, teraz vás Boh skrze smrÈ v Kristovom ºudskom tele zmieril

so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených

a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloni-

teºní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému

stvoreniu, čo je pod nebom; a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 54, 3-4. 6+8

R. (6): Pán mi pomáha a udrÏiava môj Ïivot.      VI

1. Pane, zachráÀ ma pre svoje meno *

a svojou mocou obráÀ moje právo.

2. BoÏe, vysly‰ moju modlitbu *

a vypoãuj slová mojich úst. —

3. Mne Boh pomáha *

a môj Ïivot udrÏiava Pán.

4. S radosÈou ti prinesiem obetu; *

meno tvoje, Pane, budem velebiÈ, lebo si dobrý. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Preão robíte, ão v sobotu neslobodno?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 1-5

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy,

mrvili ich rukami a jedli.

Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobod-

no?“

Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keì bol hladný on

i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované

chleby, ktoré nesmel jesÈ nik, iba kÀazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY TRETÍ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Stal som sa sluÏobníkom Cirkvi, 
aby som naplnil tajomstvo skryté od vekov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 1, 24 — 2, 3

Bratia, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele

dopæÀam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je

Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podºa 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

daÈ poznaÈ bohatstvo slávy tohoto 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 pri-

viedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím, jeho mocou,

ktorá vo mne mohutne pôsobí.

Chcem, aby ste vedeli, akú starosÈ mám o vás aj o Laodicejčanov

i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srd-

cia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápa-

nia a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky

poklady múdrosti a poznania.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                                  Î 62, 6-7. 9

R. (8a): V Bohu je moja spása i moja sláva. XIII

1. Iba v Bohu spoãiÀ, du‰a moja, *

lebo len on mi dáva nádej.

2. Iba on je moje útoãi‰te a moja spása, *

moja opora, nezakolí‰em sa. —

3. Dúfajte v neho, ºudia, v kaÏdom ãase, 

pred ním si srdce otvorte; *

Boh je na‰e útoãi‰te. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Striehli na JeÏi‰a, ãi v sobotu uzdraví

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 6-11

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý

mal vyschnutú pravú ruku.

A zákonníci s farizejmi naÀ striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali

z čoho obžalovaÈ.

Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal

vyschnutú ruku: „VstaÀ a postav sa do prostriedku!“ On vstal a posta-

vil sa.

A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiÈ

dobre, alebo zle, zachrániÈ život, alebo zničiÈ?“

Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to uro-

bil a ruka mu ozdravela.

Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiÈ s Ježišom.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Boh vás oÏivil s Kristom. Odpustil nám v‰etky hriechy

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom                  2, 6-15

Bratia, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Àom žite — v Àom za-

korenení a na Àom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa nauči-

li —, a vynikajte vo vzdávaní vìaky!

Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym

mámením, založeným na ºudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie

na Kristovi!
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Veì v Àom telesne prebýva celá plnosÈ božstva. V Àom ste aj vy napl-

není. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V Àom ste boli

obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou,

vyzlečením hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v Àom ste

boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z m⁄t-

vych.

Aj vás, čo ste boli m⁄tvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil

s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol

svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že

ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich pred-

viedol a v Àom triumfoval nad nimi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                   Î 145, 1-2. 8-9. 10-11

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                                          XIX

1. OslavovaÈ Èa chcem, BoÏe, môj kráº, *

a tvoje meno velebiÈ navÏdy a naveky.

2. Budem Èa velebiÈ kaÏdý deÀ *

a tvoje meno chváliÈ navÏdy a naveky. —

3. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a veºmi láskavý.

4. Dobrý je Pán ku kaÏdému *

a milostivý ku v‰etkým svojim stvoreniam. —

5. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

6. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Strávil celú noc v modlitbe.
Vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apo‰tolmi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 12-19

V tých dÀoch vyšiel Ježiš na vrch modliÈ sa a strávil celú noc v mod-

litbe s Bohom. 

Keì sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich,

ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho

brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša,

Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho

a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veºký zástup jeho učeníkov

a veºké množstvo ºudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho

a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvaÈ a daÈ sa uzdraviÈ zo svojich

neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúÈ sa ho, lebo vychádzala z neho

sila a uzdravovala všetkých.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Zomreli ste s Kristom; um⁄tvujte teda svoje pozemské údy

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom                   3, 1-11

Bratia, ak ste s Kristom vstali z m⁄tvych, hºadajte, čo je hore, kde

Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je

na zemi! Veì ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keì

sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

Um⁄tvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeÀ, zlú

žiadostivosÈ a lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza

Boží hnev na odbojných synov. Kedysi ste aj vy boli takí, keì ste v nich

žili.

Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie

i mrzké reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli
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starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa

obnovuje, aby mal pravé poznanie podºa obrazu toho, ktorý ho stvoril.

Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara,

Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 145, 2-3. 10-11. 12-13b

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Budem Èa velebiÈ kaÏdý deÀ *

a tvoje meno chváliÈ navÏdy a naveky.

2. Veºký si, Pane, a veºkej chvály hoden, *

tvoju veºkosÈ nemoÏno preskúmaÈ. —

3. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

4. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria; —

5. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *

i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

6. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *

a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 6, 23ab

R. Aleluja. — Radujte sa a jasajte,

lebo máte veºkú odmenu v nebi! — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháãi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 20-26

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril:

„Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráºovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiaÈ.

Blahoslavení budete, keì vás budú ºudia nenávidieÈ, keì vás vylúčia
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spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna člove-

ka. Radujte sa v ten deÀ a jasajte, lebo máte veºkú odmenu v nebi! Veì

to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovaÈ!

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiÈ a plakaÈ!

Beda, ak vás budú všetci ºudia chváliÈ, lebo to isté robili ich otcovia

falošným prorokom!“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Nad v‰etko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom                 3, 12-17

Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milo-

srdenstvo, láskavosÈ, pokoru, miernosÈ a trpezlivosÈ. Znášajte sa

navzájom a odpúšÈajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako

Pán odpustil vám, tak aj vy! 

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo

vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. PreÀ ste aj povolaní v jed-

nom tele. A buìte vìační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa

navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte

Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. 

A všetko, čokoºvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána

Ježiša a skrze neho vzdávajte vìaky Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 150, 1-2. 3-4. 5

R. (5c): V‰etko, ão dýcha, nech chváli Pána.                                       XX

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána v jeho svätyni, *

chváºte ho na jeho vzne‰enej oblohe.
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2. Chváºte ho za jeho ãiny mohutné, *

chváºte ho za jeho nesmiernu velebnosÈ. —

3. Chváºte ho zvukom poºnice, *

chváºte ho harfou a citarou.

4. Chváºte ho bubnom a tancom, *

chváºte ho lýrou a flautou. —

5. Chváºte ho ºubozvuãnými cimbalmi, 

chváºte ho jasavými cimbalmi; *

v‰etko, ão dýcha, nech chváli Pána. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 4, 12

R. Aleluja. — Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

a jeho láska v nás je dokonalá. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Buìte milosrdní, ako je milosrdný vá‰ Otec!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 27-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:

Milujte svojich nepriateºov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žeh-

najte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 

Tomu, kto Èa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie

plášÈ, neodopri ani šaty. Každému, kto Èa prosí, daj a ak ti niekto niečo

vezme, nežiadaj to naspäÈ. Ako chcete, aby ºudia robili vám, tak robte

aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veì aj

hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám

dobre robia, akúže máte zásluhu? Veì to isté robia aj hriešnici. A ak

požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostaÈ naspäÈ, akúže máte záslu-

hu? Veì aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäÈ to isté.

Ale milujte svojich nepriateºov, dobre robte, požičiavajte a nič za to

nečakajte! Tak bude vaša odmena veºká a budete synmi Najvyššieho,

lebo on je dobrý aj k nevìačným a zlým.

Buìte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 
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Nesúìte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!

OdpúšÈajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,

natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou

budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Predtým som bol rúhaã, no dosiahol som milosrdenstvo

Začiatok Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 1-2. 12-14

Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho spasiteºa,

a Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi, pravému synovi vo viere:

MilosÈ, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho

Pána.

ëakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi,

že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým

rúhač, prenasledovateº a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo

som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila mi-

losÈ nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —
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5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;

posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

MôÏe viesÈ slepý slepého?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 39-42

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesÈ slepý sle-

pého? Nepadnú obaja do jamy?

Žiak nie je nad učiteºa. Aj keì sa všetko naučí, bude ako jeho učiteº.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno

nezbadáš? 

Ako môžeš povedaÈ svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoº, vyberiem ti

smietku, čo máš v oku,’ keì vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? 

Pokrytec, vyhoì najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieÈ

a budeš môcÈ vybraÈ smietku, čo je v oku tvojho brata.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Kristus pri‰iel na svet zachrániÈ hrie‰nikov

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 15-17

Milovaný, toto slovo je spoºahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš

prišiel na svet zachrániÈ hriešnikov; a ja som prvý z nich. Ale dosiahol

som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku

zhovievavosÈ ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
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Kráºovi vekov, nesmrteºnému, neviditeºnému, jedinému Bohu česÈ

a sláva na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R. (2): Nech je velebené meno Pánovo

odteraz aÏ naveky. XIX

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *

chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *

odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *

nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *

a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, 

ão dbá o v‰etko nepatrné *

na nebi i na zemi?

6. Z prachu dvíha chudobného *

a zo smetiska povy‰uje bedára. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo ma oslovujete: Pane, Pane, keì nerobíte, ão hovorím

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 43-49

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé

ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom
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možno poznaÈ po ovocí. Z t⁄nia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín

neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý

človek zo zlého vynáša zlo. Veì z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

Čo ma oslovujete: ,Pane, Pane,’ keì nerobíte, čo hovorím?

Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počú-

va moje slová a uskutočÀuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval

dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keì potom prišla povo-

deÀ, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúÈ, lebo bol dobre

postavený.

Ale kto ich počúva, a neuskutočÀuje, podobá sa človekovi, ktorý si

postavil dom na zemi bez základu. Keì naÀ narazila voda, hneì sa

zrútil a z domu zostalo veºké rumovisko.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Nech sa konajú modlitby k Bohu za v‰etkých ºudí;
on chce, aby boli v‰etci ºudia spasení

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 2, 1-8

Milovaný, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby

a orodovania a vzdávali sa vìaky za všetkých ºudí, za kráºov i za všet-

kých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiÈ tichým a pokojným

životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 

Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteºom, ktorý chce, aby

boli všetci ºudia spasení a poznali pravdu.

Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ºuìmi — člo-

vek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých,

ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za jeho hlásateºa

a apoštola — hovorím pravdu, neklamem—, za učiteºa pohanov vo

viere a pravde.

Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté

ruky bez hnevu a hádok.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 28, 2. 7. 8-9

R. (6): Nech je velebený Pán, Ïe vysly‰al moju prosbu. XV

1. âuj moju úpenlivú prosbu, keì volám k tebe *

a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. —

2. Pán je moja pomoc a môj ochranca. *

V neho dúfalo moje srdce a pri‰la mi pomoc;

3. zaplesalo moje srdce *

a za to mu spevom ìakujem. —

4. Pán je sila svojho ºudu *

a útoãi‰te spásy pre svojho pomazaného.
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5. Spas svoj ºud a poÏehnaj svojich dediãov *

a spravuj ich a dvíhaj ich aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 3, 16

R. Aleluja. — Boh tak miloval svet, Ïe dal svojho jednorodeného Syna;

kaÏdý, kto v neho verí, má veãný Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Takú vieru som nena‰iel ani v Izraeli

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 7, 1-10

Keì Ježiš skončil všetky svoje slová ºudu, ktorý ho počúval, vošiel do

Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veºmi cenil, a ten

bol na smrÈ chorý. Keì sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu

židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.

Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to

urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“

Ježiš teda išiel s nimi. A keì už nebol ìaleko od domu, stotník poslal

k nemu priateºov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden,

aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hod-

ného ísÈ k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! 

Veì aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou voja-

kov. Ak daktorému poviem: ,Choì!’ — ide; inému: ,Poì sem!’ — tak

príde; a svojmu sluhovi: ,Urob toto!’ — on to urobí.“

Keì to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho spre-

vádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Iz-

raeli!“

A keì sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Počuli sme slovo Pánovo.

308 DVADSIATY ·TVRTÝ TÝÎDE≈



UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Biskup musí byÈ bez úhony; takisto diakoni
v ãistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 3, 1-13

Milovaný, toto slovo je spoºahlivé: Kto sa usiluje byÈ biskupom, túži

po dobrom diele. 

Ale biskup musí byÈ bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny,

slušný, pohostinný, schopný učiÈ; nie pijan, ani bitkár, ale skromný,

nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesÈ svoj dom a deti držaÈ

v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veì kto nevie viesÈ svoj

dom, ako sa bude staraÈ o Božiu cirkev?! Nemá to byÈ novoobrátenec,

aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Musí maÈ aj dobré

svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do

diablovho osídla.

Takisto diakoni majú byÈ cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní

vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, ale v čistom svedomí nech uchová-

vajú tajomstvo viery. Aj ich treba najprv vyskúšaÈ; až potom, keì sa

ukážu bez úhony, nech konajú službu.

Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všet-

kom. 

Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti

a svoje domy. Lebo tí, čo budú dobre konaÈ svoju službu, získajú si

dôstojné postavenie a veºkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 101, 1-2b. 2c-3b. 5. 6

R. (2c): Ja chcem kráãaÈ v nevinnosti srdca.                                         VI

1. Milosrdenstvo a spravodlivosÈ chcem ospievaÈ, *

zahraÈ ti, Pane, na harfe.

2. Múdro a bez úhony chcem kráãaÈ cestou Ïivota; *

kedyÏe príde‰ ku mne? —
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3. Chcem kráãaÈ v nevinnosti srdca *

uprostred svojej ãeºade.

4. Nesprávne predsavzatia si nerobím, *

podvodníka mám v nenávisti. —

5. Kto tajnostkársky ohovára blíÏneho, *

toho umlãím.

6. Kto má oko py‰né a srdce naduté, *

toho neznesiem. —

7. Moje oãi hºadajú verných v krajine, *

aby prebývali so mnou.

8. Kto kráãa cestou poctivou, *

ten mi smie slúÏiÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami

a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Mládenec, hovorím ti, vstaÀ!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 7, 11-17

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci

a veºký zástup ºudu. Keì sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali

m⁄tveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veºký

zástup z mesta.

Keì ju Pán uvidel, bolo mu jej ºúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom

pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec,

hovorím ti, vstaÀ!“ 

M⁄tvy sa posadil a začal hovoriÈ. A Ježiš ho vrátil jeho matke.

Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veºký pro-

rok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ºud.“

A táto zvesÈ o Àom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Veºké je tajomstvo náboÏnosti

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 3, 14-16

Milovaný, toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa

omeškám, aby si vedel, ako si máš počínaÈ v Božom dome, ktorým je

Cirkev živého Boha, stæp a opora pravdy. 

A všetci vyznávajú, že veºké je tajomstvo nábožnosti:

On sa zjavil v tele,

bol ospravedlnený v Duchu,

ukázal sa anjelom,

zvestovali ho národom,

na svete v neho uverili,

vzatý bol do slávy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 111, 1-2. 3-4. 5-6

R. (porov. 1 Tim 3, 16a): Veºké je tajomstvo tvojej lásky, Pane.          XX

Alebo: Aleluja.

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *

v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.

2. Veºké sú diela Pánove; *

nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. —

3. Nádherné a vzne‰ené sú jeho diela, *

jeho spravodlivosÈ platí naveky.

4. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *

Pán je milosrdný a milostivý. —

5. Pokrm dal tým, ão sa ho boja; *

svoju zmluvu má stále na mysli.

6. Svoje mocné skutky oznámil svojmu ºudu *

a dal im dediãstvo pohanov. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.

Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pískali sme vám, a netancovali ste;
nariekali sme, a neplakali ste

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 7, 31-35

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ºudí tohto pokolenia?

Komu sú podobní? 

Podobajú sa deÈom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na

druhé:

,Pískali sme vám, a netancovali ste;

nariekali sme, a neplakali ste.’

Prišiel Ján Krstiteº, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ,Je posad-

nutý zlým duchom.’

Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ,Hºa, pažravec a pijan, pria-

teº mýtnikov a hriešnikov!’

No múdrosÈ ospravedlÀujú všetky jej deti.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Dávaj pozor na seba a na uãenie;
tak zachráni‰ seba aj tých, ão Èa poãúvajú

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 12-16

Milovaný, nech nik tebou nepoh⁄da preto, že si mladý; ale buì vzo-

rom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. 
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Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu.

Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo,

vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj

pokrok bol všetkým zrejmý.

Dávaj pozor na seba a na učenie; buì v tom vytrvalý. Lebo ak si

budeš takto počínaÈ, zachrániš seba aj tých, čo Èa počúvajú.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 111, 7-8. 9. 10

R. (porov. 1 Tim 3, 16a): Veºké je tajomstvo tvojej lásky, Pane.           XX

Alebo: Aleluja.

1. Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. *

Nezru‰iteºné sú v‰etky jeho príkazy,

2. upevnené naveky, *

zaloÏené na pravde a spravodlivosti. —

3. Vykúpenie poslal svojmu ºudu, 

zmluvu uzavrel naveky. *

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; —

4. bohabojnosÈ je poãiatok múdrosti 

a múdro robia v‰etci, ão ju pestujú; *

jeho chvála ostáva naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Odpú‰Èajú sa jej mnohé hriechy, lebo veºmi miluje

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 7, 36-50

Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farize-

jovho domu a sadol si k stolu. 

V meste bola istá žena, hriešnica. Keì sa dozvedela, že je hosÈom vo

farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voÀavým olejom,

s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčaÈ
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nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala

voÀavým olejom.

Keì to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby

tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že

je to hriešnica.“

Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedaÈ.“

On odvetil: „Povedz, Učiteº!“

„Istý veriteº mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päÈsto denárov,

druhý päÈdesiat. Keìže nemali skadiaº dlžobu splatiÈ, odpustil ju obi-

dvom. Ktorý z nich ho bude maÈ radšej?“

Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“

On mu povedal: „Správne usudzuješ.“

Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu?

Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slza-

mi zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. 

Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi

nohy bozkávaÈ. 

Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voÀavým olejom nohy natre-

la. 

Preto ti hovorím: OdpúšÈajú sa jej mnohé hriechy, lebo veºmi milu-

je. Komu sa menej odpúšÈa, menej miluje.“

A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ 

Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriÈ: „Ktože je to, že aj hrie-

chy odpúšÈa?“

On však povedal žene: „Tvoja viera Èa zachránila. Choì v pokoji!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Ty, BoÏí ãlovek, usiluj sa o spravodlivosÈ

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 6, 2c-12

Milovaný, takto uč a povzbudzuj! Kto učí ináč a neprid⁄ža sa

zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá
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nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová.

Z toho vzniká závisÈ, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ºudí,

ktorí majú skazenú myseº a sú pozbavení pravdy a nábožnosÈ pokla-

dajú za zdroj zisku.

A nábožnosÈ so spokojnosÈou je naozaj veºkým ziskom. Veì nič sme

si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesÈ. Uspokojíme sa

s tým, že máme čo jesÈ a čo si obliecÈ. Lebo tí, čo chcú zbohatnúÈ, upa-

dajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých

žiadostí, ktoré ºudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

Lebo koreÀom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich

pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosÈ, ná-

božnosÈ, vieru, lásku, trpezlivosÈ, miernosÈ. Bojuj dobrý boj viery

a zmocni sa večného života; veì doÀ si povolaný a zložil si pred mno-

hými svedkami dobré vyznanie.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Î 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R. (Mt 5, 3): Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. IV

1. Preão by som sa mal strachovaÈ v dÀoch ne‰Èastných, *

keì ma obkºuãuje zloba tých, ão mi chcú nohy podraziÈ?

2. Pred tými, ão sa spoliehajú na svoju silu *

a chvastajú sa nadmerným bohatstvom? —

3. Veì sám seba nevykúpi nik, *

ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

4. Cena za vykúpenie Ïivota je príli‰ vysoká; 

nikdy nebude staãiÈ, *

aby ãlovek Ïil naveky a zánik neuzrel. —

5. Netráp sa, ak niekto bohatne *

a ak sa poklad jeho domu zväã‰uje.

6. Lebo keì zomrie, niã si nevezme so sebou, *

jeho poklad s ním nepôjde. —

7. Aj keì si blahoÏelal za Ïiva: *

„Budú Èa chváliÈ, Ïe si si dobre poãínal,“
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8. predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiÈ *

a tí uÏ nikdy svetlo neuzrú. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Niektoré Ïeny im vypomáhali zo svojich prostriedkov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 8, 1-3

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium

o Božom kráºovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil

od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo

sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana

a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Zachovaj prikázanie aÏ do príchodu ná‰ho Pána

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 6, 13-16

Milovaný, prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život,

a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom

Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až

do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže

blahoslavený a jediný vládca, Kráº kráºov a Pán pánov. 

On jediný má nesmrteºnosÈ a prebýva v neprístupnom svetle; jeho

nik z ºudí nevidel, ani vidieÈ nemôže. Jemu česÈ a večná vláda. Amen.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 100, 2. 3. 4. 5

R. (porov. 2c): S plesaním vstupujte

pred tvár ná‰ho Pána. XVIII

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, 

s radosÈou slúÏte Pánovi. *

S plesaním vstupujte pred jeho tvár. —

2. Vedzte, Ïe ná‰ Pán je Boh; 

on je ná‰ stvoriteº a jemu patríme, *

sme jeho ºud a ovce z jeho stáda. —

3. Vstupujte do jeho brán s piesÀou chvály 

a do jeho nádvorí s piesÀami oslavnými; *

chváºte ho a velebte jeho meno. —

4. Lebo Pán je dobrý; 

jeho milosrdenstvo trvá naveky *

a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo

v dobrom a ‰ºachetnom srdci

a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ktoré padlo do dobrej zeme, 
to sú tí, ão zachovávajú slovo a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 8, 4-15

Keì sa k Ježišovi zišiel veºký zástup a prichádzali k nemu ºudia zo

všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievaÈ

semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali

a nebeské vtáky pozobali.

Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy.

Iné zasa padlo do t⁄nia, ale t⁄nie rástlo s ním a udusilo ho.

Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú

úrodu.“

317SOBOTA



Keì to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“

Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.

On im povedal: „Vám je dané poznaÈ tajomstvá Božieho kráºovstva.

Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hºadeli, ale nevideli, aby

počúvali, ale nechápali.

Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 

Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol

a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.

Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosÈou prijímajú slovo, ale

nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.

Ktoré padlo do t⁄nia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo

a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.

A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachová-

vajú ho v dobrom a šºachetnom srdci a s vytrvalosÈou prinášajú

úrodu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

318 DVADSIATY ·TVRTÝ TÝÎDE≈



DVADSIATY PIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Kto patrí k Pánovmu ºudu, nech vystúpi do Jeruzalema
a nech buduje dom Pána

Začiatok knihy Ezdrášovej 1, 1-6

V prvom roku perzského kráºa Kýra — aby sa vyplnilo Pánovo

slovo z úst Jeremiáša — Pán pohol ducha perzského kráºa Kýra a on

vydal pre celé svoje kráºovstvo aj písomne toto nariadenie:

„Hovorí Kýros, kráº Peržanov: Pán, Boh nebies mi dal všetky

kráºovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei,

postavil dom. Nech teda každého z vás, kto akýmkoºvek spôsobom

patrí k jeho ºudu, sprevádza Boh, nech vystúpi do Jeruzalema v Judei

a buduje dom Pána, Boha Izraela: to je ten Boh, ktorý býva v Jeru-

zaleme. A všetkých, čo zostali na mnohých miestach — a bývajú kde-

koºvek —, nech obyvatelia toho miesta podporia striebrom, zlatom,

majetkom a dobytkom i dobrovoºnými darmi na Boží chrám, čo je

v Jeruzaleme.“

Tak sa vybrali kniežatá Júdových a Benjamínových rodín i kÀazi

a leviti a vôbec každý, komu Boh pohol ducha, a išli budovaÈ Pánov

chrám v Jeruzaleme. A všetci, čo bývali vôkol nich, naplnili im ruky

striebornými a zlatými nádobami, majetkom, dobytkom a vzácnymi

predmetmi, okrem toho, čo im darovali dobrovoºne.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (3): Veºké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosÈ.                    II

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veºké veci urobil s nimi Pán.“
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4. Veºké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *

s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 16

R. Aleluja. — Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,

aby videli va‰e dobré skutky a oslavovali vá‰ho Otca. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Sviecu postavia na svietnik, aby tí, ão vchádzajú, videli svetlo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 8, 16-18

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádo-

bou, ani ju nepostaví pod posteº, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo

vchádzajú, videli svetlo.

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa

neprezvedelo a nedostalo na verejnosÈ.

Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto

nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Dohotovili BoÏí dom a slávili Veºkú noc

Čítanie z Knihy Ezdrášovej 6, 7-8. 12b. 14-20

Kráº Dárius napísal náčelníkom za riekou: „NehaÈte prácu na

Božom chráme! Nech židovský vladár a ich starší postavia Boží dom
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na pôvodnom mieste. Ba vydávam rozkaz, ako máte pomáhaÈ židov-

ským starším, čo stavajú Boží dom: Týmto mužom treba ochotne a bez

prieÈahov dávaÈ príspevky z kráºovskej pokladnice, teda z daní, ktoré

sa vyberajú na území za riekou. Toto nariadenie som vydal ja, Dárius,

a chcem, aby sa prísne dodržiavalo.“

A židovskí starší úspešne pokračovali v stavbe podºa predpovede

proroka Aggea i Addovho syna Zachariáša, až stavbu z rozkazu Boha

Izraela a z rozkazu perzských kráºov Kýra, Dária a Artaxerxa dokon-

čili. Tento Boží dom dohotovili v tretí deÀ mesiaca Adar v šiestom roku

panovania kráºa Dária.

Potom Izraeliti, kÀazi, leviti a ostatní, čo prišli zo zajatia, natešení

slávili posviacku tohoto Božieho domu. Pri posviacke tohoto Božieho

domu obetovali sto býkov, dvesto baranov, štyristo jahniat a dvanásÈ

capov na obetu za hriech za celý Izrael, podºa počtu izraelských

kmeÀov. Potom ustanovili kÀazov podºa ich tried i levitov podºa ich

zadelenia do Božej služby v Jeruzaleme, ako to predpisuje Mojžišova

kniha.

Synovia Izraela, čo prišli zo zajatia, slávili štrnásteho dÀa v prvom

mesiaci Veºkú noc. Leviti sa všetci očistili a očistení zabíjali veºkonoč-

ného baránka pre všetkých, čo prišli zo zajatia, aj pre svojich bratov

kÀazov aj pre seba.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R. (porov.1): S radosÈou pôjdeme do domu Pánovho. III

1. Zaradoval som sa, keì mi povedali: *

„Pôjdeme do domu Pánovho.“

2. Na‰e nohy uÏ stoja *

v tvojich bránach, Jeruzalem. —

3. Jeruzalem je vystavaný ako mesto *

spojené v jeden celok.

4. Tam prichádzajú kmene, *

kmene Pánove, —

5. aby podºa obyãaje Izraela *

velebili meno Pánovo.
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6. Lebo sú tam súdne stolice, *

stolice domu Dávidovho. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí,
ão poãúvajú BoÏie slovo a uskutoãÀujú ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 8, 19-21

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli

k nemu dostaÈ.

Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú Èa

vidieÈ.“

On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú

Božie slovo a uskutočÀujú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Hoci sme otroci, Boh nás neopustil v na‰ej porobe

Čítanie z Knihy Ezdrášovej 9, 5-9

Ja, Ezdráš, som pri večernej obete premohol svoju skºúčenosÈ, roz-

trhol som si rúcho a plášÈ, hodil som sa na kolená, rozprestrel som

svoje ruky k Pánovi, môjmu Bohu, a povedal som: „Bože môj, som

zmätený a hanbím sa pozdvihnúÈ k tebe svoju tvár, lebo nám naše

neprávosti prerástli cez hlavu a naše hriechy sa od čias našich otcov

nakopili až po nebo. Veºmi sme hrešili až po dnešný deÀ. Pre naše

neprávosti sme my, i naši králi a naši kÀazi, vydaní do rúk cudzích

kráºov pod meč, do zajatia, za korisÈ a na verejnú hanbu, ako je to

v tento deÀ.
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Teraz sme na chvíºočku našli milosÈ u Pána, nášho Boha. Náš Boh

zachránil naše zvyšky a postavil nám stan na svojom svätom mieste,

osvietil naše oči a dal nám trocha pookriaÈ z našej poroby. Lebo sme

otroci, ale náš Boh nás neopustil v našej porobe. Naklonil nám priazeÀ

perzských kráºov a oni nám dali pookriaÈ, aby sme mohli postaviÈ dom

nášmu Bohu a obnoviÈ ho z jeho rozvalín, a dal nám útočište v Judei

a v Jeruzaleme.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R. (2a): Nech je zvelebený Boh, ktorý Ïije naveky.                            XX

1. PretoÏe on trestá aj sa zmilúva, *

on zvrhne aÏ na dno podsvetia

2. a svojou velebnosÈou vyvádza zo záhuby; *

a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. —

3. Oslavujte ho, synovia Izraela, pred oãami národov, 

lebo on vás roztrúsil medzi ne *

a tam ukázal svoju slávu.

4. Velebte ho pred v‰etkým, ão Ïije, 

lebo ná‰ Pán je aj na‰ím otcom, *

on je na‰ím Bohom po v‰etky veky. —

5. A teraz pozrite, ão s vami urobil, *

a oslavujte ho celým svojím hlasom.

6. Velebte Pána spravodlivosti *

a chváºte Kráºa vekov. —

7. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *

a ohlasujem jeho silu a vzne‰enosÈ hrie‰nemu národu. —

8. ObráÈte sa, hrie‰nici, 

a Ïite spravodlivo pred ním. *

MoÏno si vás obºúbi a preukáÏe vám milosrdenstvo. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;

kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Poslal ich hlásaÈ BoÏie kráºovstvo a uzdravovaÈ chorých

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 1-6

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duch-

mi a liečiÈ neduhy.

Potom ich poslal hlásaÈ Božie kráºovstvo a uzdravovaÈ chorých.

A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb

ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. 

Keì vojdete do niektorého domu, ostaÀte tam a odtiaº vychádzajte.

Ale keby vás niekde neprijali, odíìte z toho mesta a straste si prach

z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Stavajte dom, v ktorom budem maÈ záºubu

Začiatok Knihy proroka Aggea 1, 1-8

V druhom roku kráºa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deÀ mesiaca,

zaznelo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Aggea judejskému

miestodržiteºovi Zorobábelovi, Salatielovmu synovi, a veºkÀazovi

Jozuemu, Jozedekovmu synovi: „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ºud

vraví: ,Ešte neprišiel čas stavaÈ Pánov dom.’“

Ale Pán prehovoril prostredníctvom proroka Aggea: „Vám už

prišiel čas bývaÈ vo vykladaných domoch, a tento dom bude pustý? 

Preto teraz hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste pri-

šli! Veºa ste siali, zvážate málo; jedli ste, a nenasýtili ste sa; pili ste,

a neopojili ste sa; obliekali ste sa, ale teplo vám nebolo; a kto pracoval

za mzdu, dával ju do deravého vrecka.

Toto hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli!

Choìte do hory, dovezte drevo a stavajte dom, v ktorom budem maÈ

záºubu a slávu, hovorí Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

324 DVADSIATY PIATY TÝÎDE≈



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R. (4a): Pán Boh miluje svoj ºud.       X

Alebo: Aleluja.

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; *

jeho chvála nech znie v zhromaÏdení svätých.

2. Nech sa te‰í Izrael zo svojho Stvoriteºa, *

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráºom. —

3. Nech oslavujú jeho meno tancom, *

nech mu hrajú na bubne a na citare.

4. Lebo Pán miluje svoj ºud *

a tichých venãí víÈazstvom. —

5. Nech svätí jasajú v sláve, *

nech sa veselia na svojich lôÏkach.

6. Oslavu Boha nech majú na perách; *

v‰etkým jeho svätým to bude na slávu. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Jána som dal ja sÈaÈ.
Kto je teda ten, ão o Àom poãúvam také veci?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 7-9

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch,

lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z m⁄tvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“

zasa iní: „Vstal z m⁄tvych jeden z dávnych prorokov.“

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sÈaÈ. Kto teda je ten, čo o Àom

počúvam také veci?“ A chcel ho vidieÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

325·TVRTOK



PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

E‰te chvíºku a naplním tento dom slávou

Čítanie z Knihy proroka Aggea 1, 15b  — 2, 9

V druhom roku kráºa Dária, v siedmom mesiaci, v dvadsiaty prvý

deÀ mesiaca, zaznelo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Aggea:

„Povedz judejskému miestodržiteºovi Zorobábelovi, Salatielovmu

synovi, veºkÀazovi Jozuemu, Jozedekovmu synovi, a zvyškom ºudu

toto: Kto ešte ostal medzi vami, čo videl tento dom v jeho prvej sláve?

A ako naÀ hºadíte teraz? Nezdá sa vám, akoby bol ničím? 

Ale teraz sa vzchop, Zorobábel, hovorí Pán, vzchop sa, veºkÀaz

Jozue, Jozedekov syn, vzchop sa všetok ºud krajiny, hovorí Pán zástu-

pov, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. Slovo, ktoré

som vám dal, keì ste vychádzali z egyptskej krajiny, i môj duch osta-

nú medzi vami; nebojte sa!

Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte chvíºku a ja pohnem nebesia

i zem, more i súš. Pohnem všetky národy; prídu skvosty všetkých náro-

dov a naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. 

Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. Budúca sláva

tohoto domu bude väčšia ako sláva toho prvého, hovorí Pán zástupov;

a na tomto mieste nastolím pokoj, hovorí Pán zástupov.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 43, 1. 2. 3. 4

R. (porov. 5bc): Dúfam v Pána, môjho Boha,

v spásu mojej tváre. XV

1. Súì ma, BoÏe, 

a rozhodni môj spor s neverným ºudom; *

zachráÀ ma pred zloãincom a úskoãným ãlovekom. —

2. Veì ty, BoÏe, si moje útoãi‰te. 

Preão si ma odohnal *

a preão mám chodiÈ smutný, keì ma suÏuje nepriateº? —

3. Zo‰li svoje svetlo a svoju pravdu; 

ony nech ma sprevádzajú *

a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. —
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4. I pristúpim k BoÏiemu oltáru, 

k Bohu, ktorý ma napæÀa radosÈou i plesaním, *

a citarou Èa, BoÏe, môj BoÏe, zvelebím. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil

a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si BoÏí Mesiá‰. Syn ãloveka musí mnoho trpieÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 18-22

Keì sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za

koho ma pokladajú zástupy?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní hovoria,

že vstal z m⁄tvych jeden z dávnych prorokov.“

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“

Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedaÈ, a dodal:

„Syn človeka musí mnoho trpieÈ, starší, veºkÀazi a zákonníci ho zavrh-

nú, zabijú ho, ale on tretieho dÀa vstane z m⁄tvych.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, ja prichádzam a budem bývaÈ uprostred teba

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 5-9. 14-15d

Dvihol som oči, pozrel som sa a videl som muža, ktorý mal v ruke

merací povraz. Spýtal som sa: „Kam ideš?“ Odpovedal mi: „Idem

meraÈ Jeruzalem, aby som videl, aký je široký a aký je dlhý.“
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Tu anjel, čo so mnou hovoril, vyšiel a oproti nemu vyšiel iný anjel;

a ten mu povedal: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Pre množstvo ºudí

a zvierat, čo budú v Àom bývaÈ, Jeruzalem bude bez hradieb. A ja mu

budem ohnivým múrom dookola, hovorí Pán. A budem slávou upro-

stred neho.

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,

lebo hºa, ja prichádzam

a budem bývaÈ uprostred teba,

hovorí Pán.

V ten deÀ sa mnohé národy

pripoja k Pánovi

a budú jeho ºudom.

Budem bývaÈ uprostred teba.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jer 31, 10. 11-12b. 13

R. (10d): Pán nás bude stráÏiÈ

ako pastier svoje stádo. XX

1. âujte, národy, slovo Pánovo, *

ohlasujte ho na ostrovoch v diaºavách a hovorte:

2. „ZhromaÏdí Izraela ten, ão ho rozptýlil, *

bude ho stráÏiÈ ako pastier svoje stádo.“ —

3. Lebo Pán vykúpil Jakuba *

a vyslobodil ho z ruky mocnej‰ieho.

4. Prídu a budú jasaÈ na vrchu Sion, *

budú sa hrnúÈ k darom Pánovým. —

5. Vtedy sa panna radosÈou roztanãí, *

mládenci i starci zároveÀ.

6. „Ich smútok zmením na radosÈ, *

pote‰ím ich a rozveselím po Ïiali.“ —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Syn ãloveka bude vydaný do rúk ºudí.
Báli sa ho opýtaÈ na to slovo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 43b-45

Keì sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učení-

kom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka

bude vydaný do rúk ºudí.“

Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozu-

meli, ale báli sa ho opýtaÈ na to slovo.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Vyslobodím svoj ºud z východnej i západnej krajiny

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 8, 1-8

Zaznelo slovo Pána zástupov:

„Toto hovorí Pán zástupov:

Veºmi som sa rozhorlil za Sion,

vášnivo zaÀ horlím.

Toto hovorí Pán: Vrátil som sa na Sion a budem bývaÈ uprostred

Jeruzalema. Jeruzalem sa bude volaÈ Verné mesto a vrch Pána zástu-

pov Svätá hora.

Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú sedávaÈ v uliciach Jeruzalema

starci a starenky a všetci budú maÈ pre vysoký vek v ruke palicu.

Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, čo sa budú hraÈ na jeho

uliciach.

Toto hovorí Pán zástupov: A ak sa to v tých dÀoch bude zdaÈ Èažké

zvyškom tohoto ºudu, vari to bude Èažké aj v mojich očiach?! — hovo-

rí Pán zástupov.

Toto hovorí Pán zástupov:

Hºa, ja vyslobodím svoj ºud z východnej krajiny

i z krajiny, kde slnko zapadá;

privediem ich sem

a budú bývaÈ v Jeruzaleme;

oni budú mojím ºudom

a ja budem ich Bohom

v pravde a spravodlivosti.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R. (17): Pán vystavil Sion

a zjavil sa vo svojej sláve.   VI

1. Tvojho mena, Pane, budú sa báÈ pohania *

a tvojej slávy v‰etci zemskí králi;

2. lebo Pán vystaví Sion *

a zjaví sa vo svojej sláve.

3. Zhliadne na modlitbu núdznych *

a nepohrdne ich prosbami. —

4. Nech sa to zaznaãí pre pokolenie budúce *

a obnovený ºud oslávi Pána.

5. Veì Pán hºadí zo svojej vzne‰enej svätyne *

a z nebies pozerá na zem;

6. ãuje nárek zajatých *

a odsúdeným na smrÈ vracia slobodu. —

7. Deti tvojich sluÏobníkov budú bývaÈ v bezpeãí *

a ich potomstvo bude pevné pred tebou,

8. aby na Sione hlásali meno Pánovo *

a v Jeruzaleme jeho slávu,

9. keì sa tam zídu vospolok národy *

a kráºovstvá, aby slúÏili Pánovi. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil

a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto je medzi vami najmen‰í, ten je veºký

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 46-50

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal

zmýšºanie ich srdca, vzal dieÈa, postavil ho vedºa seba a povedal im:

„Kto prijme toto dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma. A kto prijíma

mÀa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší,

ten je veºký.“
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Vtedy povedal Ján: „Učiteº, videli sme kohosi, ako v tvojom mene

vyháÀa zlých duchov. Bránili sme mu to, veì nechodí s nami.“

Ježiš mu vravel: „NebráÀte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Mnohé národy prídu do Jeruzalema hºadaÈ Pána

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša  8, 20-23

Toto hovorí Pán zástupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veºkých

miest; a obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateºom druhého

a povedia: „Poìme a budeme prosiÈ Pána o priazeÀ, vyhºadáme Pána

zástupov; pôjdem aj ja!“ A prídu mnohé národy a mocné kmene do

Jeruzalema hºadaÈ Pána zástupov a prosiÈ Pána o priazeÀ.

Toto hovorí Pán zástupov: V tých dÀoch desaÈ ºudí zo všetkých

národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rúcha

a povie: „Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 87, 1-3. 4-5. 6-7

R. (porov. Zach 8, 23): S nami je Boh, Pán, Boh ná‰. X

1. Základy má na posvätných vrchoch; 

brány Siona miluje Pán *

nad v‰etky stany Jakuba.

2. Slávne veci sa hovoria o tebe, *

mesto BoÏie. —

3. Rahab a Babylon pripoãítam k tým, ão ma poznajú; 

Fili‰tínci, Týrãania a Etiópãania: *

tí v‰etci sa tam zrodili.

4. A o Sione sa bude hovoriÈ: „Ten i tamten sa na Àom narodil *

a sám Najvy‰‰í mu dal pevné základy.“ —

5. Pán zaznaãí do knihy národov: *

„Títo sa tam zrodili.“
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6. A spievajú ako pri tanci: *

„V tebe sú v‰etky moje pramene.“ —

ALELUJOVÝ VER· Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil

a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Rozhodol sa ísÈ do Jeruzalema

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 51-56

Keì sa napæÀali dni, v ktoré mal byÈ Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa

rozhodol ísÈ do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali

na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocºah.

Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.

Keì to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedaÈ,

aby zostúpil oheÀ z neba a zničil ich?“

On sa obrátil a pokarhal ich. 

A odišli do inej dediny.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ak uzná kráº za dobré, po‰li ma do mesta mojich otcov 
a ja ho znova postavím

Čítanie z Knihy Nehemiášovej 2, 1-8

Stalo sa to v mesiaci Nisan, v dvadsiatom roku kráºa Artaxerxa. Keì

kráº pil, ja som vzal víno a podal kráºovi; nebol som totiž v jeho nemi-

losti.

Kráº mi povedal: „Čo si taký smutný? Vidím, že chorý nie si. Akiste

ti smútok zviera srdce.“
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Veºmi som sa zºakol a povedal som: „Kráº môj, ži naveky. Ako by

som nebol smutný, keì je mesto, v ktorom sú hroby mojich otcov,

spustnuté a jeho brány vypálené ohÀom?“

Kráº sa ma opýtal: „Čo si teda želáš?“

Ja som sa pomodlil k Bohu v nebi a kráºovi som povedal: „Ak uzná

kráº za dobré a ak ti je tvoj sluha milý, pošli ma do Judey, do mesta,

v ktorom sú hroby mojich otcov, a ja ho znova postavím.“

Tu sa ma kráº opýtal — kráºovná sedela vedºa neho —: „Ako dlho

ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš?“

A kráº sa rozhodol, že ma pustí, keì som mu uviedol čas. 

Potom som povedal kráºovi: „Ak uzná kráº za dobré, nech mi dajú

listy pre vládcov území za riekou, aby mi dovolili prejsÈ do Judey; aj

list Azafovi, dozorcovi kráºových lesov, aby mi dal drevo na brány

chrámovej veže, na mestské múry a na dom, v ktorom budem bývaÈ.“

A kráº mi to dal, lebo nado mnou bola dobrotivá ruka môjho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R. (porov. 6): Pane, chcem stále pamätaÈ na teba. VI

1. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, *

keì sme si spomínali na Sion.

2. Na v⁄by tejto krajiny *

ve‰ali sme svoje citary. —

3. Lebo tí, ão nás zajali, *

Ïiadali od nás spevy

4. a tí, ão nás trápili, Ïiadali veselosÈ: *

„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ — 

5. AkoÏe môÏeme spievaÈ pieseÀ Pánovu *

v cudzej krajine?

6. Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, *

nech mi odumrie pravica. — 

7. Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, *

keby som nepamätal na teba,

8. keby som Jeruzalem nepový‰il *

za vrchol svojej radosti. — 
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Flp 3, 8-9

R. Aleluja. — V‰etko pokladám za stratu a za odpadky,

aby som získal Krista a na‰iel sa v Àom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za

tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“

On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“

Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Ezdrá‰ otvoril knihu zákona, velebil Pána 
a v‰etok ºud hovoril: Amen, amen

Čítanie z Knihy Nehemiášovej 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Všetok ºud sa ako jeden muž zhromaždil na námestí pred Vodnou

bránou. Zákonníkovi Ezdrášovi rozkázali priniesÈ knihu Mojžišovho

zákona, ktorý dal Pán Izraelu. 

KÀaz Ezdráš teda v prvý deÀ siedmeho mesiaca priniesol Zákon

pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápaÈ,

a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred Vodnou

335·TVRTOK



bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieÈ. A po-

zornosÈ všetkého ºudu bola upretá ku knihe zákona.

Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na

túto príležitosÈ. Ezdráš otvoril pred očami všetkého ºudu knihu — stál

totiž vyššie než ostatní ºudia — a keì ju otvoril, všetok ºud povstal.

Potom Ezdráš velebil Pána, veºkého Boha, a všetok ºud dvíhal ruky

a hovoril: „Amen, amen.“ Padli na kolená, skláÀali sa k zemi a klaÀa-

li sa Bohu.

Leviti vyučovali ºud v Zákone a ºud stál na svojom mieste. Čítali

z knihy Božieho zákona, staÈ za staÈou, vykladali zmysel a vysvetºova-

li, čo sa čítalo. Miestodržiteº Nehemiáš, kÀaz a zákonník Ezdráš a levi-

ti, čo poúčali ºud, povedali všetkému ºudu: „Dnešný deÀ je zasvätený

Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaºte a neplačte!“ Lebo všetok ºud plakal,

keì počul slová Zákona.

Ezdráš im povedal: „Choìte, jedzte tučné mäso a pite medovinu;

a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviÈ. Lebo tento

deÀ je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúÈte sa, veì radosÈ z Pána je

vaša sila!“

Leviti utišovali všetok ºud a hovorili: „Utíšte sa, lebo tento deÀ je

svätý; nebuìte smutní.“ A tak všetok ºud išiel jesÈ, piÈ, deliÈ pokrmy

a sláviÈ veºký radostný sviatok, lebo pochopili slová, ktoré im oznámil.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 8. 9. 10. 11

R. (9a): Rozhodnutia Pánove sú správne,

pote‰ujú srdce. XIII

1. Zákon Pánov je dokonalý, *

osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *

dáva múdrosÈ maliãkým. — 

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. — 

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.
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6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. — 

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *

neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *

neÏ medové kvapky z plástu. — 

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;

kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vá‰ pokoj na Àom spoãinie

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-12

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred

sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste

Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 

Choìte! Hºa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste

mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto

domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,

vráti sa k vám. V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo

robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!

A keì prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám pred-

ložia, uzdravujte chorých, čo sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa

k vám Božie kráºovstvo.’

Keì prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho

ulíc a povedzte: ,Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste

prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráºovstvo!’

Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deÀ ºahšie ako takému

mestu.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Zhre‰ili sme pred Pánom a nepoãúvali sme jeho hlas

Čítanie z Knihy proroka Barucha 1, 15-22

Pánovi, nášmu Bohu, pristane spravodlivosÈ a nám zahanbená tvár,

akú majú dnes mužovia Judey a obyvatelia Jeruzalema, naši králi,

naše kniežatá, naši kÀazi, naši proroci i naši otcovia; lebo sme zhrešili

pred Pánom, neverili sme mu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho

Boha, a nekráčali sme podºa nariadení Pána, ktoré nám predložil.

Odo dÀa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po

tento deÀ sme sa vzpierali Pánovi, svojmu Bohu, konali sme neuváže-

ne a nechceli sme počuÈ jeho hlas. Preto nás, ako to dnes vidíme, pre-

nasleduje nešÈastie a kliatba, ktorou Pán pohrozil prostredníctvom

svojho sluhu Mojžiša v deÀ, keì vyviedol našich otcov z egyptskej kra-

jiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 

Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, nepočúvali sme slová pro-

rokov, ktorých nám posielal; všetci sme išli za hlasom svojho zlého

srdca, slúžili sme cudzím bohom a páchali sme zlo pred očami nášho

Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R. (9ab): Pre slávu svojho mena

vysloboì nás, Pane. V

1. BoÏe, pohania vtrhli do tvojho dediãstva,

po‰kvrnili tvoj svätý chrám *

a Jeruzalem obrátili na rumy.

2. M⁄tvoly tvojich sluÏobníkov

dali za pokrm vtákom lietavým *

a divej zveri dávali telá tvojich svätých. —

3. Rozlievali ich krv ako vodu vôkol Jeruzalema *

a nemal ich kto pochovaÈ.

4. Susedia nás zaãali potupovaÈ *

a okolití ºudia haniÈ a vysmievaÈ.

338 DVADSIATY ·IESTY TÝÎDE≈



5. Dokedy e‰te, Pane? Chce‰ sa hnevaÈ naveky? *

âi tvoje rozhorãenie bude blãaÈ sÈa oheÀ? — 

6. Zabudni na hriechy na‰ich otcov; 

príì nám ãím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *

lebo sme veºmi úbohí. —

7. Pre slávu svojho mena nám pomôÏ, BoÏe, na‰a spása, 

a vysloboì nás; *

a pre svoje meno odpusÈ nám hriechy. — 

ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto poh⁄da mnou, poh⁄da tým, ktorý ma poslal

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 13-16

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa

v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli

v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude

na súde ºahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovaÈ až do neba? Do pekla sa

prepadneš!

Kto vás počúva, mÀa počúva, a kto vami poh⁄da, mnou poh⁄da. Kto

však poh⁄da mnou, poh⁄da tým, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Ten, ão vás postihol pohromou, vovedie vás aj do veãnej blaÏenosti

Čítanie z Knihy proroka Barucha 4, 5-12. 27-29

Dôveruj, ºud môj,

veì nesieš meno Izraela;
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boli ste predaní pohanom,

ale nie na zahynutie;

pretože ste rozhnevali Boha, 

dostali ste sa do rúk nepriateºov.

Roztrpčovali ste toho, čo vás stvoril,

obetovali ste démonom, nie Bohu.

Zabudli ste na Boha, čo vás živil, na večného Boha, 

a zarmútili ste Jeruzalem, ktorý vás vychoval.

On videl, ako na vás prichádza Boží hnev,

a povedal: „Počujte, susedia Siona,

Boh na mÀa priviedol veºký smútok,

lebo som videl zajatie svojich synov a dcér,

ktoré na nich priviedol Večný.

Vychovával som ich s radosÈou, 

prepúšÈal som ich s nárekom a žiaºom.

Nech sa nik neraduje nado mnou,

nad vdovou, ktorú opustili mnohí;

osamel som pre hriech svojich detí,

lebo sa odklonili od Božieho zákona.“

Dôverujte, deti, a volajte k Bohu;

ten, čo to dopustil, spomenie si na vás.

Ako sa vaša myseº odklonila od Boha,

tak sa obráÈte a desaÈkrát usilovnejšie ho hºadajte.

Veì ten, čo vás postihol touto pohromou,

vás aj zachráni a vovedie do večnej blaženosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 69, 33-35. 36-37

R. (porov. 14c): Vo svojej veºkej láske vysly‰ ma, Pane. VI

1. Nech zvedia o tom poníÏení a nech sa pote‰ia; *

hºadajte Boha a srdce vám oÏivne.

2. Lebo Pán vypoãuje chudobných *

a nepoh⁄da svojimi, keì sú v zajatí.

3. Nech ho chvália nebesia i zem, *

moria a v‰etko, ão sa hýbe v nich. — 
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4. Lebo Boh zachráni Sion 

a vybuduje mestá Júdove; *

usadia sa tam a budú ich majetkom.

5. A zdedia ho potomci jeho sluÏobníkov *

a tí, ão milujú jeho meno, budú v Àom prebývaÈ. — 

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa z toho, Ïe sú va‰e mená zapísané v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 17-24

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí ducho-

via sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padaÈ z neba ako blesk. Hºa, dal

som vám moc šliapaÈ po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepria-

teºa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú

duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem

Èa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum-

nými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani

kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieÈ zjaviÈ.

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči,

ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi

chceli vidieÈ, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuÈ, čo vy počúvate, ale

nepočuli.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Joná‰ vstal a chcel Pánovi ujsÈ

Začiatok Knihy proroka Jonáša 1, 1— 2, 1. 11

Jonášovi, Amatiho synovi, zaznelo Pánovo slovo: „VstaÀ, choì do

veºkého mesta Ninive a ohlás im, že ich zloba vystúpila až ku mne.“ 

Ale Jonáš vstal a chcel Pánovi ujsÈ do Taršišu. Išiel do Joppe, našiel

si loì, čo šla do Taršišu, zaplatil plavné a nasadol na Àu, aby s nimi

ušiel Pánovi do Taršišu.

Ale Pán poslal na more silný vietor, na mori sa strhla veºká búrka

a lodi hrozilo, že stroskotá. Námorníci sa báli, každý volal k svojmu

bohu a hádzali do mora náradie, čo bolo na lodi, aby ju odºahčili. Ale

Jonáš zišiel do vnútra lode, ºahol si tam a tvrdo zaspal.

Tu prišiel k nemu kapitán a povedal mu: „Čože, ty spíš? VstaÀ, volaj

k svojmu Bohu, možno si spomenie na nás a nezahynieme.“

A jeden druhému vraveli: „Poìte, hodíme lós a dozvieme sa, prečo

nás stihlo toto nešÈastie.“ Hodili teda lós a lós padol na Jonáša.

Preto naÀ naliehali: „Povedz nám, prečo nás stihlo toto nešÈastie?

Aké máš poslanie a odkiaº ideš? Kde je tvoja vlasÈ a z ktorého národa

pochádzaš?“

On im odpovedal: „Hebrej som a ctiteº Pána, Boha nebies, ktorý

stvoril more i súš.“

Mužov pojal veºký strach a povedali mu: „Čo si to urobil?“

Chlapi totiž vedeli, že uteká pred Pánom, lebo im to povedal. Tu sa

ho pýtali: „Čo máme s tebou urobiÈ, aby sa more pod nami utíšilo?“

Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi.

On im odvetil: „ChyÈte ma a hoìte do mora a more sa pod vami

utíši. Veì ja viem, že vás pre mÀa stihla táto veºká búrka.“

A muži veslovali; chceli sa vrátiÈ k pevnine, ale nemohli, lebo more

sa stále viac proti nim búrilo.

Preto volali k Pánovi: „Pane, prosíme, nech nezahynieme pre život

tohoto človeka a nepočítaj nám to za vraždu, lebo ty, Pane, si urobil,

ako si chcel.“ Chytili Jonáša a hodili ho do mora; a more sa prestalo

búriÈ. A muži sa veºmi báli Pána, priniesli Pánovi obetu a urobili sºuby.
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Pán priviedol veºkú rybu a ona Jonáša zhltla. Tak bol Jonáš tri dni

a tri noci v útrobách ryby.

Potom Pán rybe rozkázal a ona Jonáša vyvrhla na súš.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jon 2, 3. 4. 5. 8

R. (7c): Vytrhol si ma zo struhy, Pane, BoÏe môj. VI

1. Vo svojom súÏení som volal k Pánovi *

a on mi odpovedal;

2. z útrob podsvetia som kriãal *

a vysly‰al si môj hlas. — 

3. Vrhol si ma do hlbiny uprostred mora 

a obkºúãili ma prúdy, *

prevalili sa cezo mÀa v‰etky tvoje prívaly a vlny. — 

4. A ja som povedal: 

„Odvrhnutý som spred tvojich oãí; *

no znova uvidím tvoj svätý chrám.“ — 

5. Keì sa úzkosÈou chvela vo mne moja du‰a, *

spomenul som si na Pána.

6. K tebe do‰la moja modlitba, *

do tvojho svätého chrámu. — 

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto je môj blíÏny?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 25-37

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša:

„Učiteº, čo mám robiÈ, aby som bol dedičom večného života?“
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Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“

On odpovedal: „MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho

srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle

a svojho blížneho ako seba samého!“

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiÈ!“

Ale on sa chcel ospravedlniÈ, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj

blížny?“

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha

a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráÀali, nechali ho polom⁄t-

veho a odišli. 

Náhodou šiel tou cestou istý kÀaz a keì ho uvidel, obišiel ho. 

Takisto aj levita: keì prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ìalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keì ho uvidel, bolo mu

ho ºúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu

ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oÀ.

Na druhý deÀ vyÀal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ,Staraj

sa oÀ a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keì sa budem vracaÈ.’

Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk

zbojníkov?“

On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“

A Ježiš mu povedal: „Choì a rob aj ty podobne!“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Ninivãania sa odvrátili od svojej zlej cesty

Čítanie z Knihy proroka Jonáša 3, 1-10

Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi: „VstaÀ, choì do veºkého

mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“

Jonáš vstal a podºa Pánovho rozkazu šiel do Ninive. 

Ninive bolo veºké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeÀ.

Jonáš začal prechádzaÈ mestom v prvý deÀ a volal: „Ešte štyridsaÈ dní

a Ninive bude rozvrátené.“
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Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po

najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. 

ZvesÈ sa dostala až k ninivskému kráºovi. Vstal zo svojho trónu, zho-

dil zo seba plášÈ, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. Potom

dal rozhlásiÈ po Ninive rozhodnutie kráºa a jeho veºmožov: „Nech nič

neokúsia ºudia ani zvieratá, dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu

nech nepijú! ªudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno

volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia,

ktoré pácha. Ktovie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí

nám, odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme.“

A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval

sa a nepostihol ich nešÈastím, ktorým im hrozil.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 130, 1-2. 3-4. 7b-8

R. (7): U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. VII

1. Z hlbín volám k tebe, Pane; *

Pane, poãuj môj hlas.

2. NakloÀ svoj sluch *

k mojej úpenlivej prosbe. — 

3. Ak si bude‰, Pane, v pamäti uchovávaÈ neprávosÈ, *

Pane, kto obstojí?

4. Ale ty si milostivý *

a my ti chceme v bázni slúÏiÈ. — 

5. Lebo u Pána je milosrdenstvo *

a hojné vykúpenie.

6. On sám vykúpi Izraela *

zo v‰etkých jeho neprávostí. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Marta ho prijala do domu; Mária si vybrala lep‰í podiel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,

menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, 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 obslu-

hovaÈ? 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.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Îiali‰ nad breãtanom a mne nemá byÈ ºúto veºkého mesta Ninive?

Čítanie z Knihy proroka Jonáša 4, 1-11

Jonáš bol veºmi skormútený a hneval sa; modlil sa k Pánovi a vra-

vel: „Prosím, Pane, a nesplnilo sa, čo som povedal ešte vo svojej kraji-

ne? Preto som chcel vtedy ujsÈ do Taršišu. Ja som vedel, že ty si Boh

láskavý a milosrdný, zhovievavý a veºmi milostivý a zºutúvaš sa v ne-

šÈastí. A teraz, Pane, prosím, vezmi si môj život, lebo mi lepšie zomrieÈ

ako žiÈ.“

Pán povedal: „A myslíš si, že sa právom hneváš?“

Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od mesta: urobil si tam

striešku, sedel v jej tôni a čakal, čo sa bude diaÈ v meste. Pán Boh dal

vyrásÈ brečtanu; ten sa zdvihol nad Jonáša, robil mu tieÀ nad hlavou

a zbavil ho útrap. A Jonáš sa brečtanu veºmi potešil.

Keì na druhý deÀ vychádzala ranná zora, Boh poslal červa, ktorý

poranil brečtan, a ten vyschol. A keì vyšlo slnko, Boh rozkázal horú-

cemu východnému vetru a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, až omdlie-

val; žiadal si zomrieÈ a vravel: „Lepšie mi zomrieÈ ako žiÈ.“
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Vtedy povedal Boh Jonášovi: „Myslíš si, že sa právom hneváš na

brečtan?“

On odvetil: „Právom sa hnevám až na smrÈ.“

A Pán povedal: „Ty žiališ nad brečtanom, okolo ktorého si nepraco-

val ani si mu nedal rásÈ; ktorý za jednu noc vyrástol a za jednu noc

zahynul. A mne nemá byÈ ºúto veºkého mesta Ninive, v ktorom je viac

než stodvadsaÈtisíc ºudí, ktorí nevedia rozlíšiÈ pravú ruku od ºavej —

a okrem toho množstvo dobytka?“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 86, 3-4. 5-6. 9-10

R. (15b): Ty, Pane, si zhovievavý a veºmi milosrdný.                           VI

1. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, *

veì k tebe volám deÀ ão deÀ.

2. Obveseº, Pane, svojho sluhu, *

veì k tebe dvíham svoju du‰u. —

3. Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý *

a veºmi milostivý voãi v‰etkým, ão Èa vzývajú.

4. Pane, poãuj moju modlitbu, *

v‰imni si hlas mojej úpenlivej prosby. —

5. V‰etky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe 

a budú sa ti klaÀaÈ, Pane, *

a tvoje meno oslavovaÈ.

6. Lebo si veºký a robí‰ zázraky, *

iba ty si Boh. —

ALELUJOVÝ VER· Rim 8, 15bc

R. Aleluja. — Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva,

v ktorom voláme: Abba, Otãe. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Pane, nauã nás modliÈ sa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 1-4

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keì skončil, povedal mu

jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliÈ sa, ako Ján naučil svo-

jich učeníkov.“

Povedal im: „Keì sa modlíte, hovorte:

Otče, posväÈ sa tvoje meno,

príì tvoje kráºovstvo.

Chlieb náš každodenný daj nám každý deÀ

a odpusÈ nám naše hriechy,

lebo aj my odpúšÈame každému svojmu dlžníkovi.

A neuveì nás do pokušenia.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, blíÏi sa deÀ, ktorý planie ako pec

Čítanie z Knihy proroka Malachiáša 3, 13-20a

Silné sú vaše reči proti mne, hovorí Pán, a pýtate sa: „Čože sme

povedali proti tebe?“ Hovoríte: „Je zbytočné slúžiÈ Bohu. Čo máme

z toho, že zachovávame jeho prikázania a smutní chodíme pred Pánom

zástupov? Preto teraz vyhlasujeme za blažených ºudí spupných, lebo

sa darí tým, čo páchajú zlo; pokúšajú Boha a nič sa im nestane.“

Vtedy sa rozprávali tí, čo sa boja Pána, medzi sebou a Pán si ich vši-

mol a počul. A bola pred ním napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa

boja Pána a ctia si jeho meno. 

Oni budú v deÀ, keì budem konaÈ, mojím zvláštnym vlastníctvom,

hovorí Pán zástupov, a budem k nim láskavý ako otec k svojmu syno-

vi, ktorý mu slúži. Potom budete znova vidieÈ rozdiel medzi spravodli-

vým a bezbožným, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži.
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Lebo hºa, blíži sa deÀ, ktorý planie ako pec, a všetci namyslenci a tí,

čo páchajú neprávosÈ, budú ako plevy. DeÀ, ktorý prichádza, ich spáli,

hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreÀ ani výhonok. 

Ale vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (Î 40, 5a): BlaÏený ãlovek, ão v Pána skladá dôveru. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných 

a nechodí cestou hrie‰nikov, *

ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *

a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *

ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *

darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie; *

tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *

ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Proste a dostanete

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 5-13

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateºa. Pôjde k nemu

o polnoci a povie mu: ,Priateºu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku

mne priateº z cesty a nemám mu čo ponúknuÈ.’ A on znútra odpovie:

,NeobÈažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli.

Nemôžem vstaÈ a daÈ ti.’

349·TVRTOK



Hovorím vám: Aj keì nevstane a nedá mu preto, že mu je priateºom,

pre jeho neodbytnosÈ vstane a dá mu, čo potrebuje.

Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hºadajte a nájdete! Klopte

a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hºadá, nájde, a kto

klope, tomu otvoria.

Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto

ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?

Keì teda vy, hoci ste zlí, viete dávaÈ dobré dary svojim deÈom, o čo

skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

DeÀ Pána, deÀ temnoty a mrákavy

Čítanie z Knihy proroka Joela 1, 13-15; 2, 1-2

Opášte sa a nariekajte, kÀazi,

kvíºte, služobníci oltára.

Poìte, nocujte vo vrecovine,

sluhovia môjho Boha,

lebo v dome vášho Boha zanikla

krvavá i nekrvavá obeta.

Vyhláste pôst,

zvolajte pospolitosÈ,

zhromaždite starcov,

všetkých obyvateºov krajiny

do domu vášho Boha

a volajte k Pánovi:

„Ach, aký to deÀ!

Pretože je blízo deÀ Pána

a príde ako pohroma od Všemohúceho.“

Trúbte na Sione,

kričte na mojom svätom vrchu;

nech sa chvejú všetci obyvatelia krajiny,

lebo prichádza deÀ Pána,
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už je blízko.

DeÀ temnoty a mrákavy,

deÀ oblaku a víchrice!

Ako ranná zora na vrchoch

rozprestiera sa ºud početný a mocný;

jemu podobný nebol od prvopočiatku

a po Àom už nebude

až do čias najvzdialenejších pokolení.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 9, 2-3. 6+16. 8-9

R. (9a): Pán bude spravodlivo súdiÈ celý svet. VI

1. OslavovaÈ Èa budem, Pane, celým svojím srdcom *

a vyrozprávam v‰etky tvoje diela zázraãné.

2. V tebe sa budem te‰iÈ a radovaÈ, *

ospevovaÈ budem tvoje meno, Najvy‰‰í. —

3. Zahriakol si pohanov a vyniãil si rod bezboÏný, *

ich meno si vyhladil navÏdy, naveky.

4. Pohania padli do jamy, ktorú kopali, 

a v tom osídle, ão nastrojili, *

chytila sa im vlastná noha. —

5. Pán tróni naveky, *

uÏ si pripravil stolec sudcovský.

6. A spravodlivo bude súdiÈ svet, *

podºa práva bude súdiÈ národy. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 12, 31b-32

R. Aleluja. — Teraz bude knieÏa tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán.

A ja, aÏ budem vyzdvihnutý od zeme,

v‰etkých pritiahnem k sebe. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Ak ja BoÏím prstom vyháÀam zlých duchov,
potom k vám pri‰lo BoÏie kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 15-26

Keì Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou

Belzebula, kniežaÈa zlých duchov, vyháÀa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráºovstvo vnú-

torne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútor-

ne rozdelený, akože obstojí jeho kráºovstvo? 

Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháÀam zlých duchov. No ak ja

vyháÀam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháÀajú vaši

synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom

vyháÀam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráºovstvo.

Keì silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bez-

pečí. Ale keì ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu

zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisÈ rozdelí.

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažìuje so mnou, roz-

hadzuje.

Keì nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach

a hºadá odpočinok. Ale keì nenájde, povie si: ,Vrátim sa do svojho

domu, odkiaº som vyšiel.’ Keì ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobe-

ný. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú

dnu a usídlia sa tam.

A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

PriloÏte kosáky, pretoÏe dozrela Ïatva

Čítanie z Knihy proroka Joela 4, 12-21

Toto hovorí Pán:

„Nech vstanú a prídu národy

do údolia Jozafat,

lebo tam zasadnem a budem súdiÈ
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všetky okolité národy.

Priložte kosáky,

pretože dozrela žatva;

poìte a šliapte,

lis je už plný:

pretekajú kade,

lebo ich zloba je veºká.

Zástupy za zástupmi

v Údolí rozhodnutia,

pretože je blízo deÀ Pána

v Údolí rozhodnutia.

Slnko a mesiac sa zatmejú

a hviezdy stratia svoj lesk.

A Pán zo Siona zahrmí

a z Jeruzalema vydá svoj hlas.

Nebo a zem sa budú chvieÈ,

ale Pán je útočišÈom svojho ºudu

a pevnosÈou synov Izraela.

Vtedy poznáte, že ja som Pán, váš Boh,

a bývam na svojom svätom vrchu Sione.

Jeruzalem bude svätým miestom,

cudzinci už cezeÀ neprejdú.

V ten deÀ

bude z vrchov kvapkaÈ mušt

a z pahorkov bude vytekaÈ mlieko;

vo všetkých judejských potokoch bude prúdiÈ voda

a z Pánovho domu vyrazí prameÀ

a zavlaží Údolie agátov.

Egypt bude pustinou

a Idumea púšÈou vyschnutou,

pretože páchali násilie na synoch Júdu

a prelievali nevinnú krv v ich krajine.

Júda ostane naveky

a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie.

Ja pomstím ich krv, nenechám ju nepomstenú,

lebo Pán býva na Sione.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 97, 1-2. 5-6. 11-12

R. (porov. 12a): Radujte sa, spravodliví, te‰te sa v Pánovi. III

1. Pán kraºuje, jasaj, zem; *

radujte sa, v‰etky ostrovy.

2. Vôkol neho oblaky a mrákavy, *

spravodlivosÈ a právo sú základom jeho trónu. —

3. Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *

pred Pánom celej zeme.

4. Jeho spravodlivosÈ ohlasujú nebesia *

a jeho slávu vidia v‰etky národy. —

5. Vychádza svetlo spravodlivému *

a radosÈ tým, ão majú srdcia úprimné.

6. Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *

a oslavujte jeho sväté meno. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil.
Skôr sú blahoslavení tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj

hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré

si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY ÔSMY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Skrze Krista sme dostali milosÈ a apo‰tolský úrad,
aby poslu‰ne uverili v‰etky národy

Začiatok Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                       1, 1-7

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásaÈ

Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisºúbil vo Svätých písmach

skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podºa tela pochádza

z Dávidovho rodu a podºa Ducha svätosti od vzkriesenia z m⁄tvych je

ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Skrze neho sme dostali milosÈ a apoštolský úrad, aby na slávu jeho

mena poslušne uverili všetky národy; k nim patríte aj vy, povolaní

Ježišom Kristom.

Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým:

MilosÈ vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 1. 2-3b. 3c-4

R. (porov. 2a): Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. XX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Joná‰ovo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 29-32

Keì sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriÈ: „Toto pokolenie je zlé

pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie

Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj

Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráºovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia

a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvaÈ Šalamúnovu múd-

rosÈ — a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsú-

dia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie — a tu je predsa niekto

väčší ako Jonáš.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 1, 16-25

Bratia, ja sa za evanjelium nehanbím; veì ono je Božou mocou na

spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V Àom sa

totiž zjavuje Božia spravodlivosÈ z viery pre vieru, ako je napísané:

„Spravodlivý bude žiÈ z viery.“

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti

ºudí, ktorí neprávosÈou prekážajú pravde.

Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieÈ; Boh im to zjavil. Veì

to, čo je v Àom neviditeºné — jeho večnú moc a božstvo —, možno od
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stvorenia sveta rozumom poznávaÈ zo stvorených vecí; takže nemajú

výhovorky. 

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali

vìaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa

zatemnilo. 

Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteºného Boha

zamenili za podoby zobrazujúce smrteºného človeka, vtáky, štvornož-

ce a plazy.

Preto ich Boh vydal nečistote podºa žiadostí ich srdca; a tak hanobi-

li svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvo-

renia a slúžili radšej im ako Stvoriteºovi, ktorý je zvelebený naveky.

Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (2a): Nebesia rozprávajú o sláve Boha.                                          XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *

a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *

a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *

ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER·      Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dajte almuÏnu a v‰etko vám bude ãisté

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 37-41

Keì Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uÀho obedoval.

On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keì videl, že sa pred

obedom neumyl.
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Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše

vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril von-

kajšok, nestvoril aj vnútro? 

Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Boh odplatí kaÏdému podºa jeho skutkov;
najprv Îidovi, potom Grékovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 2, 1-11

Človeče, nemáš výhovorky, keì súdiš, nech si ktokoºvek. Lebo v čom

súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veì aj ty, čo súdiš, robíš to isté.

A vieme, že Boží súd podºa pravdy postihne tých, čo robia také veci.

Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám

ich robíš, unikneš Božiemu súdu?! Alebo poh⁄daš bohatstvom jeho lás-

kavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosÈ Èa chce

priviesÈ k pokániu?

Ale ty si svojou zaÈatosÈou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na

deÀ hnevu, keì sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému

podºa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosÈou v dobrých

skutkoch hºadajú slávu, česÈ a nesmrteºnosÈ, hnevom a rozhorčením

tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti.

Súženie a úzkosÈ doºahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, naj-

prv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, česÈ a pokoj čakajú každého,

kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. Veì Boh nikomu nena-

d⁄ža.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 62, 2-3. 6-7. 9

R. (13b): Ty, Pane, kaÏdému odpláca‰ podºa jeho skutkov. VI

1. Iba v Bohu spoãiÀ, du‰a moja, *

lebo od neho mi prichádza spása.
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2. Iba on je moje útoãi‰te a moja spása, *

moja opora, nezakolí‰em sa nikdy viac. —

3. Iba v Bohu spoãiÀ, du‰a moja, *

lebo len on mi dáva nádej.

4. Iba on je moje útoãi‰te a moja spása, *

moja opora, nezakolí‰em sa. —

5. Dúfajte v neho, ºudia, v kaÏdom ãase, 

pred ním si srdce otvorte; *

Boh je na‰e útoãi‰te. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Beda vám, farizeji! Aj vám, zákonníkom, beda!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 42-46

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty

a z každej zeleniny, ale spravodlivosÈ a Božiu lásku obchádzate! Toto

bolo treba robiÈ a tamto nezanedbávaÈ!

Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a po-

zdravy na uliciach!

Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ºudia ani nevedia, po

čom chodia!“

Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteº, keì takto hovoríš, aj

nás urážaš.“

On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaÈažujete ºudí

bremenami, ktoré nemožno uniesÈ, ale sami sa tých bremien ani jedi-

ným prstom nedotknete.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

âlovek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podºa zákona

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 3, 21-30a

Bratia, teraz sa zjavila Božia spravodlivosÈ bez zákona a dosvedču-

jú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosÈ skrze vieru v Ježiša Krista

pre všetkých, čo veria. 

Lebo niet rozdielu: veì všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú

ospravedlnení zadarmo jeho milosÈou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 

Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv pro-

stredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosÈ, lebo v minulosti

prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby

v tomto čase ukázal svoju spravodlivosÈ: že sám je spravodlivý a že

ospravedlÀuje toho, kto verí v Ježiša.

Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie,

ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze

vieru bez skutkov podºa zákona. 

Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov;

lebo je len jeden Boh.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 130, 1-2. 3-4. 5-6a

R. (7): U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. VII

1. Z hlbín volám k tebe, Pane; *

Pane, poãuj môj hlas.

2. NakloÀ svoj sluch *

k mojej úpenlivej prosbe. —

3. Ak si bude‰, Pane, v pamäti uchovávaÈ neprávosÈ, *

Pane, kto obstojí?

4. Ale ty si milostivý *

a my ti chceme v bázni slúÏiÈ. —

5. Spolieham sa na teba, Pane, 

moja du‰a sa spolieha na tvoje slovo; *

moja du‰a oãakáva Pána. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bude sa zodpovedaÈ za krv prorokov, 
poãnúc krvou Ábela aÏ po krv Zachariá‰a

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 47-54

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých

zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaºujete činy svojich otcov,

lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.

Preto aj Božia múdrosÈ povedala: Pošlem k nim prorokov a apošto-

lov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovaÈ; a toto

pokolenie sa bude zodpovedaÈ za krv všetkých prorokov vyliatu od

stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahy-

nul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa

bude zodpovedaÈ.

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kºúč poznania! Sami ste nevošli,

a tým, čo chceli vojsÈ, ste zabránili.“

Keì stade odchádzal, začali naÀho zákonníci a farizeji prudko

dorážaÈ a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby

niečo podchytili z jeho úst.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Abrahám uveril Bohu a poãítalo sa mu to za spravodlivosÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 4, 1-8

Bratia, čo dosiahol Abrahám, náš praotec podºa tela? Ak bol

Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliÈ, ale nie pred

Bohom. Veì čo hovorí Písmo?

„Abrahám uveril Bohu

a počítalo sa mu to za spravodlivosÈ.“
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Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti.

Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlÀuje bezbož-

ného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosÈ. Veì aj Dávid blaho-

slaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosÈ bez skutkov:

„Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti 

a sú oslobodení od hriechov.

Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 32, 1-2. 5. 11

R. (porov. 7): Ty, Pane, si moje útoãi‰te;

zah⁄Àa‰ ma radosÈou zo spásy.                                     XX

1. BlaÏený, komu sa odpustila neprávosÈ *

a je oslobodený od hriechu.

2. BlaÏený ãlovek, ktorému Pán vinu nepripoãíta *

a v ktorého mysli niet podvodu. —

3. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *

a nezatajil som svoj priestupok.

4. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosÈ.“ *

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. —

5. Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, *

jasajte v‰etci, ão máte srdce úprimné. —

ALELUJOVÝ VER· Î 33, 22

R. Aleluja. — Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,

ako dúfame v teba. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy máte aj v‰etky vlasy na hlave spoãítané

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 1-7

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali.

On začal hovoriÈ najprv svojim učeníkom: „ChráÀte sa kvasu farize-

jov, čiže pokrytectva. Veì nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič
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utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude

počuÈ na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovaÈ

zo striech.

Vám, svojim priateºom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo,

a potom už nemajú čo urobiÈ! Ukážem vám, koho sa máte báÈ. Bojte

sa toho, ktorý keì zabije, má moc uvrhnúÈ do pekla! Áno, hovorím

vám: Tohoto sa bojte!

Nepredáva sa päÈ vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného

z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

On proti nádeji v nádeji uveril

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 4, 13. 16-18

Bratia, Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisºúbenie, že budú

dedičmi sveta, skrze zákon, ale skrze spravodlivosÈ z viery.

Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisºúbenie 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 Èa za otca mnohých národov“ — pred Bohom, ktoré-

mu uveril a ktorý oživuje m⁄tvych a volá k bytiu to, čoho niet.

On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov,

podºa slova: „Také bude tvoje potomstvo.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 105, 6-7. 8-9. 42-43

R. (8a): Pán veãne pamätá na svoju zmluvu. VI

Alebo: Aleluja.

1. Vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *

synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

2. On, Pán, je ná‰ Boh; *

jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

363SOBOTA



3. Veãne pamätá na svoju zmluvu, *

na sºub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

4. na zmluvu, ão s Abrahámom uzavrel, *

na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. —

5. Lebo pamätal na slová svojho záväzku, *

ktoré dal Abrahámovi, svojmu sluÏobníkovi.

6. Vyviedol teda svoj ºud v radosti, *

vyvolených svojich s plesaním. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 26b. 27a

R. Aleluja. — Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; 

aj vy vydávate svedectvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Duch Svätý vás pouãí, ão treba hovoriÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mÀa

vyzná pred ºuìmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto

mÀa zaprie pred ºuìmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by

sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.

Keì vás budú vodiÈ do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte

sa, ako a čím sa budete brániÈ alebo čo budete hovoriÈ, lebo Duch

Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY DEVIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Aj kvôli nám je to napísané.
Bude sa to poãítaÈ aj nám, ão veríme v neho

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                   4, 20-25

Bratia, Abrahám nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisºúbení,

ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má

moc aj splniÈ, čo prisºúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosÈ.

A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu to,“ ale aj kvôli

nám. Bude sa to počítaÈ aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil

z m⁄tvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkriese-

ného pre naše ospravedlnenie.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R. (68): Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, 

lebo nav‰tívil svoj ºud.                       XX

1. A vzbudil nám mocného Spasiteºa *

z rodu Dávida, svojho sluÏobníka,

2. ako odpradávna hovoril *

ústami svojich svätých prorokov, —

3. Ïe nás oslobodí od na‰ich nepriateºov *

a z rúk v‰etkých, ão nás nenávidia.

4. Preukázal milosrdenstvo na‰im otcom *

a pamätá na svoju svätú zmluvu, —

5. na prísahu, ktorou sa zaviazal ná‰mu otcovi Abrahámovi, *

Ïe nás vyslobodí z rúk nepriateºov,

6. aby sme mu bez strachu slúÏili *

vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou

po v‰etky dni ná‰ho Ïivota. —
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ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

A ão si nahonobil, ãie bude?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 13-21

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteº, povedz môjmu bratovi,

aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“

On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeºo-

vača medzi vami?“

A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráÀte sa všetkej chamti-

vosti! Lebo aj keì má človek hojnosÈ všetkého, jeho život nezávisí od

toho, čo má.“

A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veºkú

úrodu. Premýšºal a hovoril si: ,Čo budem robiÈ? Veì nemám kde ulo-

žiÈ svoju úrodu.’ Potom si povedal: ,Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky

a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.

Potom si poviem: Duša, máš veºké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj,

jedz, pi a veselo hoduj!’

Ale Boh mu povedal: ,Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj

život a čo si si nahonobil, čie bude?’

Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Ak previnením jedného zavládla smrÈ, 
tým skôr skrze jedného budú v Ïivote kraºovaÈ

Čítanie z Listu

svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech

a skrze hriech smrÈ, tak aj smrÈ prešla na všetkých ºudí, lebo všetci

zhrešili.
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Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosÈou

jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosÈ

a dar.

Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrÈ, tým skôr

skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraºovaÈ tí, čo dostávajú

hojnosÈ milosti a darovanej spravodlivosti.

Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ºuìom,

tak spravodlivosÈ jedného priniesla všetkým ºuìom ospravedlnenie

a život. Lebo ako sa neposlušnosÈou jedného človeka mnohí stali hrieš-

nikmi, tak zasa poslušnosÈou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosÈ,

aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosÈ vládla spravodlivosÈou pre

večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R. (porov. 8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu. XIV

1. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

2. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

3. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

4. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

5. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ vo veºkom zhromaÏdení; *

svojim perám hovoriÈ nebránim, Pane, ty to vie‰. —

6. Nech jasajú a nech sa v tebe te‰ia v‰etci, *

ão Èa hºadajú.

7. A tí, ão túÏia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: *

„Nech je zvelebený Pán!“ —
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ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa, 

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 35-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy

zažaté! Buìte podobní ºuìom, ktorí očakávajú svojho pána, keì sa má

vrátiÈ zo svadby, aby mu otvorili hneì, ako príde a zaklope. 

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ.

Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluho-

vaÈ. A keì príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieÈ,

budú blahoslavení.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Oddajte sa Bohu ako Ïiví, ão vstali z m⁄tvych

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 6, 12-18

Bratia, nech nevládne hriech vo vašom smrteºnom tele, žeby ste sa

poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za

nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z m⁄tvych,

a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. A hriech už nebude

panovaÈ nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosÈou.

Čo teda? Budeme hrešiÈ, pretože nie sme pod zákonom, ale pod

milosÈou? Vonkoncom nie! Neviete, že komu sa dávate za otrokov

a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrÈ,

alebo poslušnosti pre spravodlivosÈ?

No vìaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa pod-

riadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení, a oslobodení od hrie-

chu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 1-3. 4-6. 7-8

R. (8): Na‰a pomoc v mene Pánovom,

ktorý stvoril nebo i zem. VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

nech to povie Izrael,

2. keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

3. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

4. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

5. Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody.

6. Nech je velebený Pán, *

Ïe nás nevydal ich zubom za korisÈ. —

7. Na‰a du‰a unikla ako vtáãa *

zo siete poºovníkov.

8. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

9. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení,

lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho poÏadovaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 39-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár

vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúÈ do svojho

domu. Aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o kto-

rej sa nenazdáte.“
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Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo

všetkým?“

Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán usta-

noví nad svojou čeºaìou, aby jej načas dával určený pokrm? 

Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak

robiÈ. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.

Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ,Môj pán voºajako nejde,’

a začal by biÈ sluhov a slúžky, jesÈ, piÈ a opíjaÈ sa, pán toho sluhu príde

v deÀ, keì to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá

mu podiel medzi nevernými.

Toho sluhu, ktorý poznal vôºu svojho pána, no nepripravil sa

a nesplnil jeho vôºu, veºmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil

niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovaÈ, a komu veºa

zverili, od toho budú viac žiadaÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Teraz, keì ste oslobodení od hriechu, stali ste sa BoÏími sluÏobníkmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 6, 19-23

Bratia, hovorím po ºudsky s ohºadom na slabosÈ vášho tela. Ako ste

vydávali svoje údy na neprávosÈ, keì slúžili nečistote a neprávosti, tak

teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti.

Lebo keì ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravod-

livosti. A aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veì

koniec toho všetkého je smrÈ!

Ale teraz, keì ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služob-

níkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. Lebo

mzdou hriechu je smrÈ, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi,

našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (Î 40, 5a): BlaÏený ãlovek, ão v Pána skladá dôveru. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných 

a nechodí cestou hrie‰nikov, *

ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *

a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *

ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *

darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie; *

tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *

ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Flp 3, 8-9

R. Aleluja. — V‰etko pokladám za stratu a za odpadky,

aby som získal Krista a na‰iel sa v Àom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nepri‰iel som darovaÈ pokoj, ale rozdelenie

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 49-53

Ježiš povedal svojim učeníkom: „OheÀ som prišiel vrhnúÈ na zem;

a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byÈ pokrstený

a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovaÈ pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale

rozdelenie. Lebo odteraz sa päÈ ºudí v jednom dome rozdelí: traja

proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti

otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste

a nevesta proti svokre.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti?

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                  7, 18-25a

Bratia, viem, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo

chcieÈ dobro, to mi je blízko, ale robiÈ dobro nie. Veì nerobím dobro,

ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo

nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli.

Badám teda taký zákon, že keì chcem robiÈ dobro, je mi blízko zlo.

Podºa vnútorného človeka s radosÈou súhlasím s Božím zákonom; ale

vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej

mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch.

Ja nešÈastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Ale nech

je Bohu vìaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94

R. (68b): Daj mi poznaÈ, Pane, tvoju spravodlivosÈ. VI

1. Nauã ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu, *

veì verím tvojej náuke. —

2. Dobrotivý si a preukazuje‰ dobrodenia, *

daj mi poznaÈ tvoju spravodlivosÈ. —

3. Buì ku mne milosrdný a pote‰ ma, *

ako si prisºúbil svojmu sluÏobníkovi. —

4. Nech zostúpi na mÀa tvoje zºutovanie a budem ÏiÈ, *

lebo tvoj zákon je mojím pote‰ením. —

5. Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, *

lebo nimi ma oÏivuje‰. —

6. Tvoj som: zachráÀ ma, *

veì dbám na tvoje príkazy. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vzhºad zeme a neba viete posúdiÈ.
Ako to, Ïe teraj‰í ãas posúdiÈ neviete?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 54-59

Ježiš povedal zástupom: „Keì zbadáte, že na západe vystupuje

oblak, hneì hovoríte: ,Dážì príde,’ a býva tak. A keì veje južný vie-

tor, hovoríte: ,Bude horúco,’ a býva.

Pokrytci, vzhºad zeme a neba viete posúdiÈ. Ako to, že terajší čas

posúdiÈ neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?

Keì ideš so svojím protivníkom pred vrchnosÈ, usiluj sa s ním ces-

tou vyrovnaÈ, aby Èa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca Èa vydá drábo-

vi a dráb Èa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaº, kým neza-

platíš do ostatného haliera.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil JeÏi‰a z m⁄tvych

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 1-11

Bratia, teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi;

veì zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil Èa od

zákona hriechu a smrti.

Čo bolo nemožné zákonu pre slabosÈ ºudskej prirodzenosti, to usku-

točnil Boh, keì pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hrieš-

nemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás,

čo nežijeme podºa tela, ale podºa Ducha.
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Lebo tí, čo žijú podºa tela, zmýšºajú telesne, ale tí, čo žijú podºa

Ducha, zmýšºajú duchovne. A zmýšºaÈ podºa tela je smrÈ, kým zmýšºaÈ

podºa Ducha je život a pokoj. Veì zmýšºaÈ podºa tela je nepriateº-

stvom voči Bohu, lebo sa nepodriaìuje Božiemu zákonu — a ani sa

nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiÈ Bohu.

Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva

Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je

vo vás Kristus, telo je síce pre hriech m⁄tve, no duch je život pre spra-

vodlivosÈ.

A keì vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z m⁄tvych,

potom ten, čo vzkriesil z m⁄tvych Krista, oživí aj vaše smrteºné telá

skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R. (porov. 6): S úprimným srdcom hºadáme

tvoju tvár, Pane. III

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *

okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.

2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *

a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *

kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *

ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *

a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *

ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

ALELUJOVÝ VER· Ez 33, 11

R. Aleluja. — Nechcem smrÈ bezboÏného, hovorí Pán;

ale aby sa odvrátil od svojej cesty a Ïil. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Ak nebudete robiÈ pokánie, v‰etci zahyniete podobne

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 13, 1-9

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Ga-

lilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. 

On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici

ako ostatní Galilejčania, keì tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak

nebudete robiÈ pokánie, všetci podobne zahyniete. 

Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabi-

la ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovo-

rím vám, ale ak nebudete robiÈ pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník

a prišiel hºadaÈ na Àom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradní-

kovi: ,Pozri, už tri roky chodím hºadaÈ ovocie na tomto figovníku, a nič

nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?’

On mu odvetil: ,Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohno-

jím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Dostali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otãe

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 12-17

Bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiÈ podºa tela.

Lebo ak budete žiÈ podºa tela, zomriete. Ale ak Duchom um⁄tvujete

skutky tela, budete žiÈ.

Veì všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste

nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báÈ, ale dostali ste

Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“

Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale

ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; prav-

da, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 68, 2+4. 6-7b. 20-21

R. (porov. 21a): Ná‰ Boh je Boh spásy, on je ná‰ Pán. XI

1. Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, *

spred jeho tváre utekajú tí, ão ho nenávidia.

2. Ale spravodliví sa môÏu te‰iÈ a jasaÈ pred BoÏou tvárou *

a v radosti sa veseliÈ. —

3. On je otec sirôt a záchranca vdov, *

on je Boh vo svojom svätom príbytku.

4. On je Boh, ão opusteným dáva prebývaÈ v domoch, *

väzÀov privádza k ‰Èastiu. —

5. Nech je velebený Pán deÀ ão deÀ; *

nesie nás Boh, na‰a spása.

6. Ná‰ Boh je Boh spásy, *

on je Pán, ão zo smrti dáva uniknúÈ. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;

posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nebolo treba túto Abrahámovu dcéru vyslobodiÈ
z tohoto puta hoci aj v sobotu?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 13, 10-17

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásÈ

rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu

narovnaÈ.

Keì ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobode-

ná od svojej choroby,“ a vložil na Àu ruky. Ona sa hneì vzpriamila

a oslavovala Boha.

Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje,

i povedal zástupu: „Je šesÈ dní, keì treba pracovaÈ; v tieto dni prichá-

dzajte a dávajte sa uzdravovaÈ, a nie v sobotu!“

Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu

svojho vola alebo osla od jasieº a nevodí ho napájaÈ? 

A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásÈ rokov spú-

tanú, nebolo treba vyslobodiÈ z tohoto puta hoci aj v sobotu?“

Keì to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ºudia sa rado-

vali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Stvorenie túÏobne oãakáva, Ïe sa zjavia BoÏí synovia

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 18-25

Bratia, myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania

s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviÈ.
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Veì stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvo-

renie bolo podrobené márnosti — nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho,

ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobo-

dené z otroctva skazy, aby malo účasÈ na slobode a sláve Božích detí.

Veì vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných

bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny

Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne

synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. 

Ale nádej, ktorú možno vidieÈ, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo,

čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (3): Veºké veci urobil s nami Pán

a máme z toho radosÈ. II

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *

s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Zrnko vyrástlo a bol z neho strom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 13, 18-21

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráºovstvo, k čomu ho pri-

rovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo

svojej záhrade. Keì vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniez-

dili na jeho konároch.“

A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráºovstvo? Podobá sa

kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko

prekvasí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Tým, ão milujú Boha, v‰etko slúÏi na dobré

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 26-30

Bratia, Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to,

za čo sa máme modliÈ, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás

nevysloviteºnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom

Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú

povolaní podºa jeho rozhodnutia. 

Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými

obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospra-

vedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 13, 4-5. 6

R. (6a): Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo. I

1. Zhliadni na mÀa a vysly‰ ma, Pane, BoÏe môj, *

daj svetlo mojim oãiam, aby som v smrti nezaspal,
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2. aby nemohol povedaÈ môj nepriateº: „Premohol som ho;“ *

aby tí, ão ma suÏujú, nezajasali, Ïe som upadol. —

3. LenÏe ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, 

moje srdce sa te‰í z tvojej pomoci. *

Budem spievaÈ Pánovi, Ïe ma zah⁄Àa dobrodeniami. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,

aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Prídu od východu i západu
a budú stolovaÈ v BoÏom kráºovstve

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 13, 22-30

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.

Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

On im povedal: „Usilujte sa vojsÈ tesnou bránou, lebo hovorím vám:

Mnohí sa budú pokúšaÈ vojsÈ, a nebudú môcÈ. 

Keì hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete

klopaÈ na dvere a volaÈ: ,Pane, otvor nám!’ A on vám povie: ,Ja

neviem, odkiaº ste!’ 

Vtedy začnete hovoriÈ: ,Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si

učil.’  Ale on vám povie: ,Ja neviem, odkiaº ste; odíìte odo mÀa všetci,

čo pášete neprávosÈ!’

Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák,

Jakub a všetci proroci sú v Božom kráºovstve, a vy ste vyhodení von.

A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovaÈ

v Božom kráºovstve.

A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú posled-

nými.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Nijaké stvorenie nás nebude môcÈ odlúãiÈ
od BoÏej lásky, ktorá je v Kristovi JeÏi‰ovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,

ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Keì on vlastného Syna neušetril,

ale vydal ho za nás všetkých,

akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?

Boh, ktorý ospravedlÀuje?

A kto ich odsúdi?

Kristus Ježiš,

ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený,

je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?

Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,

hlad alebo nahota,

nebezpečenstvo alebo meč?

Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,

ktorý nás miluje.

A som si istý, že ani smrÈ ani život

ani anjeli ani kniežatstvá

ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ

ani mocnosti

ani výška ani hæbka

ani nijaké iné stvorenie

nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,

ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

381·TVRTOK



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 109, 21-22. 26-27. 30-31

R. (26b): ZachráÀ ma, Pane, podºa svojho milosrdenstva. VI

1. Ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaÀ, *

veì tvoje milosrdenstvo je láskavé;

2. zachráÀ ma, lebo ja som úbohý a chudobný  *

a moje srdce je vo mne ranené. —

3. PomôÏ mi, Pane, BoÏe môj, *

zachráÀ ma podºa svojho milosrdenstva.

4. Nech poznajú, Ïe to tvoja ruka, *

Ïe si to ty, Pane, urobil. —

5. Veºmi budem oslavovaÈ Pána svojimi ústami, *

budem ho chváliÈ uprostred zástupov,

6. lebo on stojí po pravom boku chudáka, *

aby ho zachránil pred jeho sudcami. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 19, 38

R. Aleluja. — PoÏehnaný kráº, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie je moÏné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 13, 31-35

K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíì odtiaºto, lebo

Herodes Èa chce zabiÈ.“

On im povedal: „Choìte a povedzte tej líške: ,Hºa, vyháÀam zlých

duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dÀa dokončím. Ale dnes,

zajtra a pozajtre musím ísÈ ìalej, lebo nie je možné, aby prorok zahy-

nul mimo Jeruzalema.’

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameÀuješ tých, čo

boli k tebe poslaní, koºko ráz som chcel zhromaždiÈ tvoje deti ako

sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
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Hºa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte,

kým nepríde čas, keì budete hovoriÈ:

,Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Rad‰ej by som bol ja zavrhnutý namiesto svojich bratov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 9, 1-5

Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi

v Duchu Svätom dosvedčuje, že mám v srdci veºký žiaº a neprestajnú

bolesÈ.

Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov,

mojich príbuzných podºa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synov-

stvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisºúbenia. Ich sú

praotcovia a z nich podºa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým

Boh, zvelebený naveky. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 147, 12-13. 14-15. 19-20

R. (12): Chváº, Jeruzalem, Pána,

oslavuj, Sion, svojho Boha.                                                 XX

1. Chváº, Jeruzalem, Pána, *

oslavuj, Sion, svojho Boha.

2. Lebo upevnil závory tvojich brán *

a poÏehnal tvojich synov v tebe. —

3. ZaisÈuje pokoj tvojim hraniciam, *

sýti Èa najlep‰ou p‰enicou.

4. Svoj rozkaz na zem zosiela; *

rýchlo sa ‰íri jeho slovo. —

5. On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *

svoje zákony a prikázania Izraelovi.
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6. Neurobil tak iným národom, *

nezjavil im svoje zámery. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl,
nevytiahne ho hoc aj v sobotu?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 1-6

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja

stolovaÈ a oni ho pozorovali. A hºa, bol pred ním akýsi človek, ktorý

mal vodnatieºku. 

Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno

v sobotu uzdravovaÈ, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho

a prepustil.

A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo

vôl, nevytiahne ho hneì hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpo-

vedaÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Keì strata Îidov je zmierením sveta,
ãím bude ich prijatie, ak nie Ïivot z m⁄tvych?!

Čítanie z Listu

svätého apoštola Pavla Rimanom 11, 1-2a. 11-12. 25-29

Bratia, pýtam sa: Vari Boh odvrhol svoj ºud? Určite nie. Veì aj ja

som Izraelita, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeÀa. Boh

neodvrhol svoj ºud, ktorý predpoznal.
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A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich

pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili. Lenže ak je

ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov,

o koºko viac ich plnosÈ?!

Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami

pre seba, že na časÈ Izraela zaºahla slepota dovtedy, kým nevojde plný

počet pohanov, a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané:

„Zo Siona príde vysloboditeº

a odvráti od Jakuba bezbožnosÈ.

A to bude moja zmluva s nimi,

keì odstránim ich hriechy.“

Vzhºadom na evanjelium sú nepriateºmi kvôli vám, ale vzhºadom na

vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. Lebo Božie dary a povolanie sú

neodvolateºné.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 94, 12-13a. 14-15. 17-18

R. (porov. 14): Pán neodvrhne a neopustí svoj ºud. VI

1. BlaÏený ãlovek, ktorého ty, Pane, vzdeláva‰ 

a poúãa‰ o svojom zákone, *

aby si mu uºavil v dÀoch ne‰Èastných. —

2. Lebo Pán neodvrhne svoj ºud *

a neopustí svoje dediãstvo.

3. Súd sa zasa navráti k spravodlivosti *

a spravodlivosÈou sa budú riadiÈ v‰etci statoãní. —

4. Keby mi Pán nebol pomohol, *

uÏ by som bol býval v rí‰i mlãania.

5. Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ *

hneì ma, Pane, podopiera tvoja dobrota. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 29ab

R. Aleluja. — Vezmite na seba moje jarmo a uãte sa odo mÀa,

lebo som tichý a pokorný srdcom. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Kto sa povy‰uje, bude poníÏený, a kto sa poniÏuje, bude pový‰ený

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 1. 7-11

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja

stolovaÈ a oni ho pozorovali.

Keì zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im

toto podobenstvo: „Ak Èa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé

miesto, lebo mohol pozvaÈ niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by

ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ,Uvoºni miesto tomuto.’

Vtedy by si musel s hanbou zaujaÈ posledné miesto. 

Ale keì Èa pozvú, choì, sadni si na posledné miesto. Potom príde

ten, čo Èa pozval, a povie ti: ,Priateºu, postúp vyššie!’ Vtedy sa ti dosta-

ne pocty pred všetkými spolustolujúcimi.

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude

povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY PRVÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh v‰etkých uzavrel do nevery, aby sa nad v‰etkými zmiloval

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 11, 29-36

Bratia, Božie dary a povolanie sú neodvolateºné. 

Ako ste vy voºakedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo

pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa

vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všet-

kých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval.

Aká hæbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepocho-

piteºné sú jeho súdy a nevyspytateºné jeho cesty!

Veì kto poznal Pánovo zmýšºanie?

Alebo kto bol jeho radcom?

A kto mu dal niečo prvý,

aby mu bolo treba vrátiÈ?

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky.

Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 69, 30-31. 33-34. 36-37

R. (porov. 14c): Vo svojej veºkej láske vysly‰ ma, Pane. VI

1. Som úboÏiak, plný bolesti; *

tvoja pomoc, BoÏe, ma pozdvihne.

2. PiesÀou chcem BoÏie meno osláviÈ *

a velebiÈ ho chválospevmi. —

3. Nech zvedia o tom poníÏení a nech sa pote‰ia; *

hºadajte Boha a srdce vám oÏivne.

4. Lebo Pán vypoãuje chudobných *

a nepoh⁄da svojimi, keì sú v zajatí. —

5. Lebo Boh zachráni Sion 

a vybuduje mestá Júdove; *

usadia sa tam a budú ich majetkom.
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6. A zdedia ho potomci jeho sluÏobníkov *

a tí, ão milujú jeho meno, budú v Àom prebývaÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,

budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nevolaj svojich priateºov, ale chudobných a mrzákov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 12-14

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosÈa:

„Keì dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateºov ani svojich

bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba

a mal by si odplatu. Ale keì chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzá-

kov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú

čím odplatiÈ. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Navzájom sme si údmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 5-16a

Bratia, my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si

navzájom údmi.

Máme rozličné dary podºa milosti, ktorú sme dostali: či už dar pro-

rokovaÈ v súlade s vierou, alebo dar slúžiÈ v službe, alebo učiÈ pri

vyučovaní, či povzbudzovaÈ pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech

dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje

milosrdenstvo, nech to robí radostne.

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru. Milujte

sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,

v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. 
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V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

Majte účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní. Žehnajte tých, čo

vás prenasledujú — žehnajte a nepreklínajte! 

Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako

zmýšºajte; a nezmýšºajte vysoko, ale prikláÀajte sa k nízkym.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vyjdi na cesty a k ohradám a donúÈ vojsÈ v‰etkých, aby sa mi naplnil dom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 15-24

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude

jesÈ chlieb v Božom kráºovstve.“

On mu povedal: „Istý človek pripravil veºkú večeru a pozval mnoho

ºudí. Keì nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal

pozvaným: ,Poìte, už je všetko pripravené.’ A naraz sa začali všetci
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vyhováraÈ. Prvý mu povedal: ,Kúpil som pole a musím si ho ísÈ pozrieÈ.

Prosím Èa, ospravedlÀ ma!’ Druhý povedal: ,Kúpil som päÈ záprahov

volov a idem ich vyskúšaÈ. Prosím Èa, ospravedlÀ ma!’ A ìalší povedal:

,Oženil som sa, a preto nemôžem prísÈ.’

Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár roz-

hneval a povedal svojmu sluhovi: ,Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc

mesta a priveì sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!’ 

A sluha hlásil: ,Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.’ 

Tu pán povedal sluhovi: ,Vyjdi na cesty a k ohradám a donúÈ vojsÈ

všetkých, aby sa mi naplnil dom.

Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní,

neokúsi moju večeru.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Naplnením zákona je láska

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

Bratia, nebuìte nikomu nič dlžni okrem toho, aby ste sa navzájom

milovali: veì kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktoré-

koºvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: MilovaÈ budeš svojho

blížneho ako seba samého!

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

Počuli sme slovo Pánovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 4-5. 9

R. (5a): V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha.                    XX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —
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3. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý.

4. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *

ão svoj majetok ãestne spravuje. —

5. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,

lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto

prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,

bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom. 

A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.

Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ

a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:

,Tento človek začal stavaÈ, a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-

ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,

ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,

kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ

mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

âi Ïijeme alebo umierame, patríme Pánovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 14, 7-12

Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo či žije-

me, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme

alebo umierame, patríme Pánovi.

Veì Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad m⁄tvymi aj

nad živými.

Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom poh⁄daš?

Veì všetci budeme stáÈ pred Božou súdnou stolicou. Lebo je napísané:

„Ako že žijem, hovorí Pán,

predo mnou sa zohne každé koleno

a každý jazyk sa bude vyznávaÈ Bohu.“

A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedaÈ za seba.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 27, 1. 4. 13-14

R. (13): Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove

v krajine Ïijúcich. XIV

1. Pán je moje svetlo a moja spása, *

koho sa mám báÈ?

2. Pán je ochranca môjho Ïivota, *

pred kým sa mám strachovaÈ? —

3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *

aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom

po v‰etky dni svojho Ïivota,

4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *

a obdivoval jeho chrám. —

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *

v krajine Ïijúcich.
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6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *

srdce maj silné a drÏ sa Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V nebi bude radosÈ nad hrie‰nikom, ktorý robí pokánie

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 15, 1-10

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. 

Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva

s nimi.“

Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec

a jednu z nich stratí, nenechá tých deväÈdesiatdeväÈ na púšti a nepôjde

za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? 

A keì ju nájde, vezme ju s radosÈou na plecia, a len čo príde domov,

zvolá priateºov a susedov a povie im: ,Radujte sa so mnou, lebo som

našiel ovcu, čo sa mi stratila.’

Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosÈ nad jedným hrieš-

nikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväÈdesiatimi deviatimi spravod-

livými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Alebo ak má žena desaÈ drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne

lampu, nevymetie dom a nehºadá starostlivo, kým ju nenájde? 

A keì ju nájde, zvolá priateºky a susedky a povie: ,Radujte sa so

mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.’

Hovorím vám: Takú radosÈ majú Boží anjeli z jedného hriešnika,

ktorý robí pokánie.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Som sluÏobníkom Krista JeÏi‰a medzi pohanmi,
aby sa pohania stali príjemnou obetou

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                  15, 14-21

Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty,

naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínaÈ. 

Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som

vám pripomenul pre milosÈ, ktorú som dostal od Boha, aby som bol

služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu

Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou

v Duchu Svätom.

Mám sa teda čím chváliÈ v Kristovi Ježišovi pred Bohom. Veì sa

neodvážim hovoriÈ niečo, čo prostredníctvom mÀa neurobil Kristus,

pre poslušnosÈ pohanov, slovom i skutkom, mocou znamení a divov,

v sile Ducha.

Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil

Kristovým evanjeliom. A usiloval som sa hlásaÈ evanjelium nie tam,

kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom zákla-

de, ale ako je napísané:

„Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali,

a pochopia tí, čo nič nepočuli.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 1. 2-3b. 3c-4

R. (porov. 2b): Pred oãami pohanov

vyjavil Pán svoju spásu. III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.
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4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 2, 5

R. Aleluja. — Kto zachováva Kristovo slovo,

v tom je BoÏia láska naozaj dokonalá. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Synovia tohto sveta sú voãi sebe navzájom
predvídavej‰í ako synovia svetla

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 16, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal

správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. 

Zavolal si ho a povedal mu: ,Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo

svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ìalej šafáriÈ.’

Správca si povedal: ,Čo budem robiÈ, keì ma môj pán zbavuje

správcovstva? KopaÈ nevládzem, žobraÈ sa hanbím. Viem, čo urobím,

aby ma niekde prijali do domu, keì ma zbavia správcovstva.’

Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ,Koºko

dlhuješ môjmu pánovi?’ On povedal: ,Sto kadí oleja.’ Vravel mu: ,Tu

máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päÈdesiat.’ Potom povedal inému:

,A ty koºko dlhuješ?’ On vravel: ,Sto meríc pšenice.’ Vravel mu: ,Tu

máš svoj úpis a napíš osemdesiat.’

A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo

synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia

svetla.

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Pozdravte sa navzájom svätým bozkom

Čítanie z Listu

svätého apoštola Pavla Rimanom 16, 3-9. 16. 22-27

Bratia, pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov

v Kristovi Ježišovi. Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nie-

len ja zaviazaný vìakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte aj

cirkev v ich dome.

Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi.

Pozdravte Máriu, ktorá veºa pracovala pre vás. Pozdravte Andronika

a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzÀov, ktorí sú známi medzi

apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. Pozdravujte Ampliáta,

môjho milovaného v Pánovi. Pozdravte Urbana, nášho spolupracovní-

ka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa.

Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky

Kristove cirkvi.

Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. Pozdra-

vuje vás Gájus, hostiteº môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus,

správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus.

A tomu, ktorý má moc utvrdiÈ vás podºa môjho evanjelia a hlásania

Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti

skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu več-

ného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru,

jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky.

Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 2-3. 4-5. 10-11

R. (1): OslavovaÈ Èa chcem naveky, BoÏe, môj kráº. XX

1. Budem Èa velebiÈ kaÏdý deÀ 

a tvoje meno chváliÈ *

navÏdy a naveky.

396 TRIDSIATY PRVÝ TÝÎDE≈



2. Veºký si, Pane, a veºkej chvály hoden, *

tvoju veºkosÈ nemoÏno preskúmaÈ. —

3. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov *

a v‰etky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

4. Hovoria o vzne‰enosti tvojej slávy a veleby *

a rozprávajú o tvojich zázrakoch. —

5. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

6. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria. —

ALELUJOVÝ VER· 2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,

aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone,
kto vám zverí pravé bohatstvo?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 16, 9-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateºov z nespravodlivej

mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veºkom, a kto je nepocti-

vý v malom, je nepoctivý aj vo veºkom. 

Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí

pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je

vaše?

Nijaký sluha nemôže slúžiÈ dvom pánom; pretože buì jedného bude

nenávidieÈ a druhého milovaÈ, alebo jedného sa bude prid⁄žaÈ a dru-

hým bude opovrhovaÈ.

Nemôžete slúžiÈ aj Bohu aj mamone.“

Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmieva-

li sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ºuìmi spravodlivými,

ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ºudí vznešené, pred Bohom je

ohavné.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY DRUHÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

MúdrosÈ je duch, ão miluje ãloveka; Pánov duch napæÀa zemekruh

Začiatok Knihy Múdrosti 1, 1-7

Milujte spravodlivosÈ, vy, čo súdite zem,

dobromyseºne premýšºajte o Pánovi

a hºadajte ho s úprimným srdcom,

lebo sa dáva nájsÈ tým, čo ho nepokúšajú,

a zjaví sa tým, čo v neho veria.

Veì prevrátené myšlienky vzìaºujú od Boha

a pokúšaná Moc odvrhuje hlupákov.

Do zlovoºnej duše múdrosÈ nevkročí,

ani v tele oddanom hriechu bývaÈ nebude.

Veì svätý duch, učiteº, uteká od pretvárky,

vyhýba nerozumným myšlienkam

a blížiaca sa neprávosÈ ho odháÀa.

MúdrosÈ je duch, čo miluje človeka,

ale nenechá bez trestu rúhača, čo sa previnil perami,

lebo Boh je svedkom jeho vnútra,

neklamne skúma jeho srdce

a počúva, čo hovorí.

Veì Pánov duch napæÀa zemekruh

a ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 139, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

R. (24b): Veì ma, Pane, po ceste k veãnosti.                                        VI

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *

ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.

2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky: 

ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *

A v‰etky moje cesty sú ti známe. —
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3. Hoci e‰te slovo nemám ani na jazyku, *

ty, Pane, uÏ vie‰, ão chcem povedaÈ.

4. Obklopuje‰ ma spredu i zozadu *

a kladie‰ na mÀa svoju ruku.

5. Obdivuhodná pre mÀa je tvoja múdrosÈ; *

je taká veºká, Ïe ju nemôÏem pochopiÈ. —

6. Kam môÏem ujsÈ pred tvojím duchom *

a kam utiecÈ pred tvojou tvárou?

7. Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; *

ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. —

8. I keby som si pripäl krídla zorniãky *

a ocitol sa na najvzdialenej‰om mori,

9. e‰te aj tam ma tvoja ruka povedie *

a podchytí ma tvoja pravica. —

ALELUJOVÝ VER·                    Porov. Flp 2, 15d-16a

R. Aleluja. — SvieÈte ako svetlá na svete

a drÏte sa pevne slova Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Keì sa sedem ráz vráti k tebe a povie: ªutujem, odpusÈ mu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 17, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohor-

šenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie,

keby mu zavesili mlynský kameÀ na krk a hodili ho do mora, akoby

mal pohoršiÈ jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!

Keì sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusÈ mu!

A keì sa aj sedem ráz za deÀ prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti

k tebe a povie: ,ªutujem,’ odpusÈ mu!“

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 

Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by

ste tejto moruši: ,Vytrhni sa aj s koreÀom a presaì sa do mora,’

poslúchla by vás.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Nemúdri sa nazdávali, Ïe sú m⁄tvi, ale oni sú v pokoji

Čítanie z Knihy Múdrosti 2, 23 — 3, 9

Boh stvoril človeka pre neporušiteºosÈ;

utvoril ho ako obraz svojej podstaty.

SmrÈ prišla na svet zo závisti diabla:

preto ju okúsia všetci, čo mu patria.

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;

za nešÈastie pokladali ich smrÈ

a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ ich súdu zažiaria,

prebehnú sÈa iskry cez trstinu,

súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ

a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v láske pri Àom,

lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 16-17. 18-19

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Pánove oãi hºadia na spravodlivých *

a k ich volaniu sa nakláÀa jeho sluch.

4. Tvár Pánova sa odvracia od tých, ão robia zlo, *

a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. —

5. Spravodliví volali a Pán ich vysly‰al *

a vyslobodil ich zo v‰etkých tiesní.

6. Pán je pri tých, ão majú srdce skrú‰ené, *

a zachraÀuje zlomených na duchu. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Sme neuÏitoãní sluhovia; 
urobili sme, ão sme boli povinní urobiÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 17, 7-10

Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie

mu, keì sa vráti z poºa: ,Hneì si poì sadnúÈ k stolu’? Vari mu nepo-

vie skôr: ,Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem

a nenapijem; ty budeš jesÈ a piÈ až potom’? Je azda povinný ìakovaÈ

sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?

Tak aj vy, keì urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ,Sme

neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiÈ.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Poãúvajte, králi, aby ste sa nauãili múdrosti

Čítanie z Knihy Múdrosti 6, 1-11

Počúvajte, králi, a buìte chápaví;

učte sa, panovníci celého sveta.

Napnite sluch, vy, čo vládnete nad masami,

čo si zakladáte na zástupoch národov.

Svoju moc máte od Pána

a vládu od Najvyššieho.

On sa vás bude pýtaÈ na vaše skutky

a skúmaÈ bude vaše myšlienky.

Lebo ste boli služobníkmi jeho kráºovstva,

a nesúdili ste spravodlivo,

nezachovávali ste zákon,

ani ste nekonali podºa Božej vôle.

S hrôzou a rýchle na vás príde,

lebo tých, čo vládnu, postihne prísny súd.

Veì malému človeku sa priznáva zºutovanie,

ale mocní budú neúprosne vypočúvaní.

Lebo Boh neustúpi pred nijakou osobou,

ani sa nezºakne ničej veºkosti;

veì on stvoril malého i veºkého

a rovnako sa stará o všetkých.

Ale na mocných čaká prísny súd.

Teda vám, králi, sú určené tieto moje slová,

aby ste sa naučili múdrosti a nepadli.

Lebo tí, čo sväto strážia sväté veci, budú uznaní za svätých,

a tí, čo sa to naučia, nájdu obrancu.

Dychtite teda po mojich slovách,

milujte ich a poučíte sa.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 82, 3-4. 6-7

R. (porov. 8a): Boh bude súdiÈ malých i mocných. VI

1. „Prisúìte právo bedárom a sirotám, *

spravodlivosÈ vymáhajte poníÏeným a chudobným.

2. Ratujte chudobného *

a núdzneho vysloboìte z rúk hrie‰nika.“ —

3. Povedal som: „Ste bohmi, *

v‰etci ste synmi Najvy‰‰ieho.“

4. Ale aj vy, ako kaÏdý ãlovek, umriete, *

padnete ako kaÏdý veliká‰. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Sol 5, 18

R. Aleluja. — Pri v‰etkom vzdávajte vìaky,

lebo to je BoÏia vôºa v Kristovi JeÏi‰ovi pre vás. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nena‰iel sa nik okrem tohoto cudzinca,
ão by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 17, 11-19

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu

a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desaÈ

malomocných mužov. Zìaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteº,

zmiluj sa nad nami!“

Keì ich uvidel, povedal: „Choìte, ukážte sa kÀazom!“ A ako šli, boli

očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veºkým

hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ìakoval mu;

a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desaÈ? A tí deviati sú kde?

Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu

slávu?“

A jemu povedal: „VstaÀ a choì, tvoja viera Èa uzdravila.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

MúdrosÈ je odblesk veãného svetla a zrkadlo BoÏej moci bez ‰kvrny

Čítanie z Knihy Múdrosti 7, 22 — 8, 1

V múdrosti je duch chápavý a svätý,

jediný a mnohonásobný, jemný,

bystrý, prenikavý, nepoškvrnený,

jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý,

nezadržateºný, dobročinný, ºudský, dobrotivý,

pevný, istý, pokojný,

všemohúci, vševidiaci,

prenikajúci všetkých duchov,

rozumných, čistých, najjemnejších.

Veì múdrosÈ je pohyblivejšia než akýkoºvek pohyb;

je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko.

Ona je dychom Božej sily

a čistý výron slávy Všemohúceho,

preto nič nečisté sa jej dotknúÈ nemôže.

Ona je odblesk večného svetla,

zrkadlo Božej moci bez škvrny

a obraz jeho dobroty.

A hoci je len jedna, môže všetko;

zostáva sama v sebe a všetko obnovuje.

V každom pokolení prechádza do svätých duší

a robí z nich Božích priateºov a prorokov.

Veì Boh miluje len toho,

kto býva s múdrosÈou.

Ona je krajšia než slnko

a prevyšuje všetky súhvezdia;

v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie,

lebo po svetle nasleduje noc,

ale múdrosÈ zloba nezmôže.

Jej sila siaha od jedného konca k druhému

a všetko riadi lahodne.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                   Î 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175

R. (89): Pane, tvoje slovo trvá naveky. XIII

1. Pane, tvoje slovo *

trvá naveky ako nebesia. —

2. Tvoja vernosÈ z pokolenia na pokolenie; *

upevnil si zem a ona trvá. —

3. Podºa tvojho rozhodnutia v‰etko trvá podnes, *

lebo v‰etko slúÏi tebe. —

4. Výklad tvojich slov osvecuje, *

maliãkým dáva chápavosÈ. —

5. Vyjasni tvár nad svojím sluÏobníkom *

a nauã ma svojim ustanoveniam. —

6. Ja budem ÏiÈ a teba chváliÈ *

a tvoje rozhodnutia mi pomôÏu. —

ALELUJOVÝ VER·    Jn 15, 5

R. Aleluja. — Ja som viniã, vy ste ratolesti, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

BoÏie kráºovstvo je medzi vami

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 17, 20-25

Keì sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde Božie kráºovstvo, on im

povedal: „Božie kráºovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozoro-

vaÈ. Ani nepovedia: ,Aha, tu je!’ alebo: ,Tamto je!’, lebo Božie kráºov-

stvo je medzi vami.“

A učeníkom povedal: „Prídu dni, keì si budete žiadaÈ uvidieÈ jeden

z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ,Hºa, tu je!’, ,Hºa,

tamto je!’ Nechoìte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keì sa

zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn

človeka v svoj deÀ.

Ale najprv musí mnoho trpieÈ a toto pokolenie ho zavrhne.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Keì vedeli svet preskúmaÈ, ako to, Ïe nena‰li Pána toho v‰etkého?

Čítanie z Knihy Múdrosti 13, 1-9

Prázdni sú od prírody všetci ºudia,

ktorí nepoznajú Boha

a z viditeºných dobier

nie sú schopní poznaÈ toho, ktorý je,

čo hºadia na diela a nechcú uznaÈ tvorcu,

ale oheÀ, vietor alebo ºahký vzduch,

hviezdnu klenbu, vodu rozbúrenú a svetlá na nebi

pokladajú za bohov, čo riadia svet.

Keì už ich krásou uchvátení ich pokladali za bohov,

mali by vedieÈ, o koºko lepší je ich pán;

lebo ich vytvoril prapôvodca krásy.

A keì ich moc a činnosÈ budila v nich úžas,

mali by poznaÈ, o koºko silnejší je ten, čo ich stvoril;

veì z veºkosti a krásy tvorov

možno poznaÈ ich stvoriteºa.

No títo si zasluhujú menšiu výčitku,

lebo sa vari pritom mýlia,

keì hºadajú Boha a chcú ho nájsÈ.

Zapodievajú sa jeho dielami,

skúmajú ich a veria svojim očiam,

lebo to, čo vidia, je také pekné.

Hoci ani ich nemožno ospravedlniÈ.

Keì boli takí múdri, že vedeli svet preskúmaÈ,

ako to, že nenašli skôr Pána toho všetkého?

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (2a): Nebesia rozprávajú o sláve Boha. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *

a obloha hlása dielo jeho rúk.
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2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *

a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *

ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,

lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V deÀ, keì sa zjaví Syn ãloveka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 17, 26-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude

aj za dní Syna človeka. ªudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dÀa,

keì Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

Podobne ako to bolo za dní Lota: ºudia jedli, pili, kupovali, predá-

vali, sadili, stavali, ale v deÀ, keì Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheÀ

a síra z neba a všetkých zahubili.

Priam tak bude aj v deÀ, keì sa zjaví Syn človeka. 

Kto bude v ten deÀ na streche a veci bude maÈ v dome, nech nezo-

stupuje vziaÈ si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad.

SpomeÀte si na Lotovu ženu.

Kto sa bude usilovaÈ zachrániÈ si život, stratí ho, a kto ho stratí,

získa ho.

Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude

vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieÈ: jedna bude vzatá,

druhá sa ponechá.“

Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“

On im povedal: „Kde bude m⁄tvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Z âerveného mora sa vynorila nehatená cesta
a poskakovali ako barance

Čítanie z Knihy Múdrosti 18, 14-16; 19, 6-9

Keì všade vládlo hlboké ticho

a noc v svojom behu prešla polovicu cesty,

tvoje všemohúce slovo zoskočilo z neba,

z kráºovského trónu,

ako tvrdý bojovník doprostred zeme odsúdenej na skazu.

Nieslo tvoj nezvratný rozkaz ako ostrý meč,

zastalo a všetko naplnilo smrÈou;

stálo na zemi a siahalo až po nebo.

Všetko tvorstvo sa znova od základu pretvorilo

a poslúchalo tvoje príkazy,

aby sa tvoje deti zachránili od škody.

Ich tábor zahalil oblak,

kde bola predtým voda, vynorila sa suchá zem:

z Červeného mora nehatená cesta,

zelená pažiÈ z prúdu dravého.

Keì po nej prešli, celý národ, pod ochranou tvojej ruky,

videli tvoje divy zázračné.

Pásli sa ako paripy,

poskakovali ako barance

a velebili teba, Pane, svojho záchrancu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 105, 2-3. 36-37. 42-43

R. (porov. 5a): Pamätáme, Pane, na divy, ão si uãinil. VI

Alebo: Aleluja.

1. Spievajte mu a hrajte, *

rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.
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2. Jeho svätým menom sa honoste; *

nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána. —

3. Pobil v‰etko prvorodené v Egypte, *

prvotiny v‰etkej ich muÏnej sily.

4. Potom ich vyviedol so striebrom a zlatom *

a v ich kmeÀoch nebol nik nevládny. —

5. Lebo pamätal na slová svojho záväzku, *

ktoré dal Abrahámovi, svojmu sluÏobníkovi.

6. Vyviedol teda svoj ºud v radosti, *

vyvolených svojich s plesaním. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,

aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boh obráni svojich vyvolených, ão k nemu volajú

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 18, 1-8

Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliÈ

a neochabovaÈ: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ºudí

nehanbil. 

Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ,ObráÀ

ma pred mojím protivníkom.’ Ale on dlho nechcel.

No potom si povedal: ,Hoci sa Boha nebojím a ºudí sa nehanbím,

obránim tú vdovu, keì ma tak unúva, aby napokon neprišla a neu-

drela ma po tvári.’“

A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh

neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dÀom i nocou, a bude

k nim nevšímavý?‘

Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na

zemi, keì príde?“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Veºmi veºký hnev doºahol na Izrael

Čítanie z Prvej knihy Machabejcov 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Vzišiel hriešny výhonok, Antiochus Epifanes, syn kráºa Antiocha,

ktorý bol ako rukojemník v Ríme a v stotridsiatom siedmom roku

gréckeho panstva sa stal kráºom.

V tých dÀoch povstalo niekoºko izraelských zlosynov a zviedli mno-

hých; hovorili: „Poìme, uzavrime zmluvu s národmi, čo sú okolo nás.

Veì ako sme sa od nich začali odlučovaÈ, stíhalo nás všelijaké nešÈas-

tie.“ 

Návrh sa im pozdával; niektorí z ºudu sa rozhodli ísÈ ku kráºovi

a ten im dal plnú moc zavádzaÈ pohanské mravy. 

V Jeruzaleme postavili telocvičÀu s pohanskými zvykmi: prirábali si

predkožky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi, zapre-

dali sa im a páchali zlo.

Kráº Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráºovstvo, že všetci

musia splynúÈ v jeden národ, každý musí opustiÈ svojrázne zvyky.

Rozkazu kráºa Antiocha sa podrobili všetky národy; aj mnohým

Izraelitom sa zapáčila jeho bohoslužba: obetovali modlám a znesväco-

vali sobotu.

Pätnásteho dÀa v mesiaci Kasleu roku stoštyridsiateho piateho kráº

postavil na oltár ohavnú modlu. Aj po judejských mestách nastavali

oltárov; pred bránami domov a po námestiach pálili kadidlo. Ak našli

knihy zákona, trhali ich a pálili. U koho sa našla kniha zmluvy a kto sa

riadil zákonom, toho podºa kráºovho nariadenia zabili.

Ale mnohí v Izraeli vydržali a rozhodli sa, že nebudú jesÈ nič nečis-

té. Radšej volili smrÈ, ako by sa mali poškvrniÈ jedlami a potupiÈ svätú

zmluvu. Tak zomierali.

A veºmi veºký hnev doºahol na Izrael.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 53. 61. 134. 150. 155. 158

R. (porov. 88): Pane, doÏiã mi Ïivota

a budem sa prid⁄ÏaÈ tvojej náuky. XV

1. Ovláda ma rozhorãenie *

voãi hrie‰nikom, ão zrádzajú tvoj zákon. —

2. Dostal som sa do osídel hrie‰nikov, *

no predsa som nezabudol na tvoj zákon. —

3. ChráÀ ma pred ohováraãmi *

a budem zachovávaÈ tvoje príkazy. —

4. BlíÏia sa tí, ão ma zlostne prenasledujú, *

tí, ão sa vzdialili od tvojho zákona. —

5. Spása je ìaleko od hrie‰nikov, *

lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú. —

6. S odporom pozerám na odpadlíkov, *

lebo nedbajú na tvoje výroky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo chce‰, aby som ti urobil? — Pane, aby som videl

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 18, 35-43

Keì sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žob-

ral. Keì počul, že tadiaº prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje.

Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaºto.“ Tu vykríkol: „Ježišu,

Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali,

aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado

mnou!“

Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.

Keì sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

On odpovedal: „Pane, aby som videl.“

A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera Èa uzdravila.“
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A hneì videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ºud, keì to videl,

vzdával Bohu chválu.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Zanechám strhujúci príklad, 
aby statoãne podstúpili hrdinskú smrÈ za sväté zákony

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov 6, 18-31

Istého Eleazara, jedného z popredných zákonníkov, muža v pokro-

čilom veku, a predsa krásneho výzoru, nútili jesÈ bravčové mäso,

pričom mu násilne otvárali ústa. Ale on volil radšej slávnu smrÈ ako

potupný život. Mäso vypºul a sám podišiel k mučidlu. 

Tak sa majú správaÈ všetci, čo sa rozhodli, že ani neokúsia, čo nie je

dovolené, pri všetkej láske k svojmu životu.

Tí, čo viedli nezákonnú obetnú hostinu, pre dávnu známosÈ odviedli

tohto muža bokom a potajomky ho nahovárali, aby si priniesol mäso,

aké smie jesÈ; môže si ho sám pripraviÈ a tváriÈ sa, že je obetné mäso

podºa kráºovho rozkazu, aby sa takto zachránil od smrti, že budú

k nemu pre jeho dávne priateºstvo ohºaduplní. Ale on urobil krásne

rozhodnutie, hodné svojho veku a stareckej vážnosti, úctyhodných

šedín a vynikajúceho života od mladi; a celkom dôsledne podºa svätého

Bohom daného zákona vyhlásil, aby ho radšej na smrÈ poslali.

Odpovedal: „Nie je dôstojné pretvarovaÈ sa v našom veku, lebo

mnohí mladíci by si mohli myslieÈ, že deväÈdesiatročný Eleazar prešiel

k cudziemu náboženstvu, a mohla by ich pomýliÈ moja pretvárka pre

kúsok nestáleho života. A tak by som zvolal na svoju starobu len kliat-

bu a hanbu. Lebo keby som teraz aj unikol ºudským mukám, rukám

Všemohúceho neuniknem ani živý ani m⁄tvy.

Preto chcem teraz zomrieÈ ako muž a ukážem, že som hoden staro-

by, a mladíkom zanechám strhujúci príklad, aby ochotne a statočne

podstúpili hrdinskú smrÈ za posvätné a sväté zákony.“ Ako to povedal,

hneì šiel k mučidlu.

Tí, čo ho viedli, hoci krátko predtým boli k nemu milí, teraz zúrili,

lebo si mysleli, že hovoril ako šialený.

412 TRIDSIATY TRETÍ TÝÎDE≈



Keì už pod ranami skonával, uprostred stonov povedal: „Pán vo

svojej svätej múdrosti vie, že hoci som mohol uniknúÈ smrti, znášam

na tele kruté muky bičovania, ale moja duša ich vìačne znáša z bázne

voči nemu.“

Tak dokonal a zanechal svoju smrÈ nielen mladíkom, ale väčšine

národa ako vzor zmužilosti a pamiatku statočnosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 3, 2-3. 4-5. 6-7

R. (porov. 4a+6b): Pán je môj ochranca,

on ma udrÏuje. V

1. Pane, jak mnoho je tých, ão ma suÏujú! *

Mnohí povstávajú proti mne.

2. Mnohí o mne hovoria: *

„Boh mu nepomáha.“ —

3. Ale ty, Pane, si môj ochranca, *

moja sláva, ão mi hlavu vztyãuje.

4. Hlasne som volal k Pánovi *

a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. —

5. A ja som sa uloÏil na odpoãinok a usnul som, *

prebudil som sa, lebo Pán ma udrÏuje.

6. Nebudem sa báÈ tisícov ºudí, ão ma obkºuãujú. *

PovstaÀ, Pane; zachráÀ ma, BoÏe môj. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 4, 10b

R. Aleluja. — Boh nás miloval

a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za na‰e hriechy. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka pri‰iel hºadaÈ a zachrániÈ, ão sa stratilo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeÀ. A tu muž, menom Zachej,

ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieÈ Ježiša, kto to
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je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred

a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísÈ.

Keì Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej,

poì rýchlo dolu, lebo dnes musím zostaÈ v tvojom dome!“ On chytro

zišiel a prijal ho s radosÈou.

Keì to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku

dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veì aj on je

Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hºadaÈ a zachrániÈ, čo

sa stratilo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Stvoriteº sveta vám dá opäÈ dych a Ïivot

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov 7, 1. 20-31

Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráº ich dal trýzniÈ korbáčmi

a remeÀmi, a tak ich chcel donútiÈ jesÈ zakázané bravčové mäso.

Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veì

videla za jediný deÀ zomieraÈ sedem svojich synov a znášala to vyrov-

nane, pre nádej, ktorú mala v Pánovi. Každého osve povzbudzovala

v materinskej reči. Naplnená hrdinským zmýšºaním svoju ženskú dušu

upevÀovala mužskou odvahou a hovorila im: „Neviem, ako ste sa obja-

vili v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych ani život, ani vaše

údy som neusporiadala ja, ale stvoriteº sveta; on stvárÀuje život člove-

ka a dáva pôvod všetkému; on vám vo svojom milosrdenstve dá opäÈ

dych a život, lebo vy teraz kvôli jeho zákonom nedbáte na seba.“

Antiochus bol presvedčený, že ním poh⁄da, a Èažko znášal jej vyčí-

tavý hlas. Už ostal len najmladší; a on ho nielen slovami prehováral,

ale aj prísahou uisÈoval, že ho urobí bohatým a šÈastným, ak odpadne

od otcovských zákonov, že bude jeho priateºom a zverí mu úrad. No

mladík akoby ho ani nepočul. Preto si kráº predvolal matku a naliehal

na Àu, aby chlapca presvedčila a zachránila.
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Keì ju dlho prehováral, sºúbila, že presvedčí svojho syna. Sklonila

sa k nemu a na posmech ukrutnému tyranovi vravela v materinskej

reči: „Syn môj, zmiluj sa nado mnou; ja som Èa deväÈ mesiacov nosila

v živote, tri roky pridájala, živila som Èa a starostlivo opatrovala až do

tohto veku. Prosím Èa, dieÈa moje, pozri na nebo a na zem a na všetko,

čo je v nich, a poznáš, že ich Boh stvoril z ničoho a že takisto povstalo

ºudské pokolenie. Neboj sa tohoto kata, ale buì hoden svojich bratov

a prijmi smrÈ, aby som Èa v deÀ onoho zmilovania opäÈ získala aj s tvo-

jimi bratmi.“

Sotva prestala hovoriÈ, mladík vyhlásil: „Na čo čakáte? Kráºov roz-

kaz neposlúchnem; poslúcham iba príkazy zákona, ktorý dostali naši

otcovia skrze Mojžiša. Ale ty, čo vymýšºaš to najhoršie proti Heb-

rejom, neujdeš Božej ruke.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 17, 1. 5-6. 8+15

R. (porov. 15): AÏ raz vstanem zo sna,

uzriem tvoju tvár, Pane. VI

1. Vypoãuj, Pane, moju spravodlivú ÏiadosÈ, *

v‰imni si moju prosbu pokornú.

2. NakloÀ sluch k mojej modlitbe, *

ão plynie z perí úprimných. —

3. Pevne drÏ moje kroky na svojich chodníkoch, *

aby moje nohy nezakolísali.

4. K tebe, BoÏe, volám, lebo ty ma vysly‰í‰. *

NakloÀ ku mne sluch a vypoãuj moje slová. —

5. ChráÀ ma ako zrenicu oka, *

skry ma v tôni svojich perutí.

6. Ja v‰ak v spravodlivosti uzriem tvoju tvár *

a aÏ raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohºadom na teba. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

415STREDA



EVANJELIUM

Preão si nedal moje peniaze peÀazomencom?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 19, 11-28

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si

mysleli, že sa už zjaví Božie kráºovstvo. A tak povedal: „Istý človek

vznešeného pôvodu odchádzal do ìalekej krajiny prevziaÈ kráºovstvo

a potom sa mal vrátiÈ. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desaÈ

mín a povedal im: ,Obchodujte, kým sa nevrátim!’

Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom:

,Nechceme, aby tento nad nami kraºoval.’

Keì sa po prevzatí kráºovstva vrátil, dal si zavolaÈ sluhov, ktorým

dal peniaze, aby zistil, koºko kto získal.

Prišiel prvý a vravel: ,Pane, tvoja mína získala desaÈ mín.’ On mu

povedal: ,Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj

moc nad desiatimi mestami.’

Prišiel druhý a vravel: ,Pane, tvoja mína vyniesla päÈ mín.’ Aj tomu-

to povedal: ,Ty maj moc nad piatimi mestami.’

Iný prišiel a hovoril: ,Pane, hºa, tvoja mína. Mal som ju uloženú

v šatke; bál som sa Èa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil,

a žneš, čo si nezasial.’

On mu povedal: ,Zlý sluha! Podºa tvojich vlastných slov Èa súdim.

Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo

som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peÀazomencom a ja by

som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?’

A tým, čo tam stáli, povedal: ,Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo

má desaÈ mín.’

Oni mu vraveli: ,Pane, veì má desaÈ mín!’

Hovorím vám: ,Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu

sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateºov, čo nechceli, aby som nad

nimi kraºoval, priveìte sem a pobite ich predo mnou!’“

Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Budeme kráãaÈ podºa zmluvy na‰ich otcov

Čítanie z Prvej knihy Machabejcov 2, 15-29

Do mesta Modin prišli kráºovskí posli a nútili k odpadu a k modlo-

službe. Zhromaždilo sa k nim mnoho Izraelitov. Prišli aj Matatiáš

a jeho synovia.

Kráºovskí posli sa ujali slova a povedali Matatiášovi: „Si v tomto

meste význačný a vážený hodnostár, podporujú Èa tvoji synovia i bra-

tia. Preto pristúp prvý a splÀ kráºov rozkaz, ako ho splnili všetky

národy aj Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme. Potom budeš ty aj tvoji

synovia patriÈ medzi kráºových priateºov a budete, ty aj tvoji synovia,

poctení zlatom, striebrom a mnohými darmi.“

Matatiáš odpovedal zvýšeným hlasom: „Aj keì kráºa poslúchajú

všetky národy v kráºovej ríši a odpadávajú od náboženstva svojich

otcov a podriaìujú sa jeho nariadeniam, ja, moji synovia a moji bra-

tia, my budeme kráčaÈ podºa zmluvy našich otcov. Nech nám je Pán

milostivý, aby sme neopustili zákon a ustanovenia. Kráºov rozkaz

neposlúchneme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani napravo

ani naºavo.“

Len čo to dopovedal, pred očami všetkých vystúpil akýsi Žid obeto-

vaÈ na oltári v Modine podºa kráºovho rozkazu. 

Keì to Matatiáš videl, rozhorčením sa mu zachvelo vnútro, vzplanul

spravodlivým hnevom, vrhol sa na neho a zabil ho pri oltári. Zabil aj

kráºovho posla, ktorý nútil k obete, a oltár rozbúral. Horlil za zákon,

ako kedysi Finés proti Zambrimu, Salomovmu synovi.

Potom Matatiáš volal silným hlasom v meste: „Poìte za mnou všet-

ci, čo horlíte za zákon a chcete zostaÈ verní zmluve!“ Utiekol so svoji-

mi synmi do hôr a všetko, čo mali, zanechali v meste.

Vtedy mnohí, čo túžili po spravodlivosti a práve, odišli bývaÈ na

púšÈ.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 50, 1-2. 5-6. 14-15

R. UkáÏ nám, Pane, cestu spásy. VI

1. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril 

a vyzval zem od východu slnka aÏ po jeho západ. *

Zo Siona plného nádhery zaÏiaril Boh: —

2. „ZhromaÏdite mi mojich svätých, *

ão zmluvu so mnou speãatili obetou.“

3. A nebesia zvestujú jeho spravodlivosÈ, *

veì sudcom je sám Boh. —

4. „Obetuj Bohu obetu chvály *

a Najvy‰‰iemu svoje sºuby splÀ.

5. A vzývaj ma v ãase súÏenia: *

ja Èa zachránim a ty mi úctu vzdá‰.“ —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, 

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

KieÏ by si spoznalo, ão ti priná‰a pokoj

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 19, 41-44

Keì sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním

a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deÀ spoznalo, čo ti prináša pokoj!

Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keì Èa

tvoji nepriatelia oboženú valom, obkºúčia Èa a zovrú zo všetkých strán,

zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameÀ na

kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Slávili posviacku oltára a s radosÈou priná‰ali zápalné Ïertvy a obety

Čítanie z Prvej knihy Machabejcov 4, 36-37. 52-59

V tých dÀoch si Júda a jeho bratia povedali: „Naši nepriatelia sú

rozdrvení. Poìme, očistíme a obnovíme svätyÀu!“ Zhromaždilo sa

všetko vojsko a vystúpili na vrch Sion.

Dvadsiateho piateho dÀa deviateho mesiaca — to je mesiac Kasleu

— stoštyridsiateho ôsmeho roku vstali pred svitaním a priniesli obetu

podºa zákona na novopostavenom oltári, ktorý zhotovili na zápalné

obety. Práve v tom istom čase, v ten istý deÀ, keì ho pohania znesväti-

li, bol znova posvätený za spevu a hry na citary, harfy a cimbaly.

Všetok ºud padol na tvár, klaÀali sa a do neba velebili toho, ktorý im

doprial víÈazstvo. Osem dní slávili posviacku oltára, s radosÈou pri-

nášali zápalné žertvy a obety chvály a vìaky, priečelie chrámu vyzdo-

bili zlatými vencami a malými štítmi, obnovili brány a priºahlé miest-

nosti a porobili na ne dvere.

V ºude zavládla mimoriadna radosÈ, lebo bola odstránená potupa

spôsobená pohanmi.

Júda, jeho bratia a celá izraelská pospolitosÈ stanovili, že sa má rok

čo rok od dvadsiateho piateho dÀa mesiaca Kasleu osem dní s jasotom

a radosÈou sláviÈ deÀ posvätenia oltára.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12a. 12b-d

R. (porov. 13b): Velebíme slávu tvojho mena, Pane, BoÏe ná‰.            XX

1. Zvelebený buì, Pane, BoÏe ná‰ho otca Izraela, *

od vekov naveky. —

2. Tvoja je, Pane, vzne‰enosÈ i moc, 

sláva, jas a veleba, *

lebo tvoje je v‰etko na nebi i na zemi. —

3. Tvoje je, Pane, kráºovstvo, 

ty si vyvý‰ený ako hlava nad v‰etkým. *

Od teba pochádza bohatstvo i sláva. —
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4. Ty panuje‰ nad v‰etkými. 

V tvojej ruke je moc a sila, *

tvoja ruka robí v‰etko veºkým a mocným. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy ste z BoÏieho domu urobili lotrovský pelech

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 19, 45-48

Keì Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháÀaÈ predavačov a povedal im:

„Napísané je: ,Môj dom bude domom modlitby.’ A vy ste z neho uro-

bili lotrovský pelech.“

A denne učil v chráme. Ale veºkÀazi, zákonníci a vodcovia ºudu sa

usilovali zabiÈ ho. Ibaže nevedeli, čo robiÈ, lebo všetok ºud na Àom visel

a počúval ho.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Pre zlo, ktoré som popáchal v Jeruzaleme, hyniem v hroznom zármutku

Čítanie z Prvej knihy Machabejcov 6, 1-13

Keì kráº Antiochus chodil po horských krajoch, začul, že v Perzii je

mesto Elymaida, vychýrené bohatstvom striebra a zlata; že je v Àom

veºmi bohatý chrám a v Àom zlaté rúcha, brnenie a štíty, ktoré tam

zanechal macedónsky kráº Alexander, Filipov syn, čo vládol prvý

v Grécku. 

Šiel a pokúšal sa mesto zaujaÈ a vydrancovaÈ. No nepodarilo sa mu

to, lebo obyvatelia mesta sa dozvedeli o jeho zámere. Postavili sa mu na

odpor, musel odtiaº ujsÈ a veºmi smutný sa vracal do Babylonska.
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Ešte v Perzii prišiel k nemu posol a oznámil mu, že vojsko, ktoré

tiahlo do Judey, zutekalo. Že na čele veºkého vojska šiel Lyziáš, ale

utiekol pred Židmi, ktorí sa zmocnili zbraní i mužstva a veºkej koristi,

čo zobrali porazeným vojakom; že zbúrali ohavnú modlu, čo bol posta-

vil na oltár v Jeruzaleme, a svätyÀu že obohnali vysokými múrmi ako

predtým i jeho mesto Betsur.

Keì to kráº počul, pochytila ho hrôza a veºmi sa rozrušil; klesol na

posteº a ochorel od zármutku, že sa mu nestalo po vôli. 

Zostal tam mnoho dní, lebo sa ho opätovne zmocÀoval veºký smútok

a cítil, že zomrie. Zvolal všetkých svojich dôverníkov a povedal im:

„Spánok sa vzdialil z mojich očí a srdce mi zviera nepokoj. Povedal

som si v duchu: Do akého súženia som sa to dostal a v akej pohrome sa

to nachádzam?! Veì som býval obºúbený a milovaný, kým som bol pri

moci. Teraz si spomínam na zlo, ktoré som popáchal v Jeruzaleme;

ako som z neho pobral všetko zlaté a strieborné náčinie a bez príčiny

som posielal nivočiÈ judejské obyvateºstvo. Teraz vidím, že preto na

mÀa doºahlo toto nešÈastie, a hyniem v hroznom zármutku v cudzej

krajine.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 9, 2-3. 4+6. 16+19

R. (porov. 9): Pán, Boh, súdi spravodlivo národy. XIX

1. OslavovaÈ Èa budem, Pane, celým svojím srdcom *

a vyrozprávam v‰etky tvoje diela zázraãné.

2. V tebe sa budem te‰iÈ a radovaÈ, *

ospevovaÈ budem tvoje meno, Najvy‰‰í. —

3. Veì moji nepriatelia dávajú sa na útek, *

pred tvojou tvárou slabnú a hynú.

4. Zahriakol si pohanov a vyniãil si rod bezboÏný, *

ich meno si vyhladil navÏdy, naveky. —

5. Pohania padli do jamy, ktorú kopali, 

a v tom osídle, ão nastrojili, *

chytila sa im vlastná noha.

6. LeÏ na úboÏiaka on nezabudne naveky, *

ani nádej úboÏiakov navÏdy márna nebude. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boh nie je Bohom m⁄tvych, ale Ïivých

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 20, 27-40

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zm⁄tvychvstanie,

a pýtali sa ho: „Učiteº, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat,

ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziaÈ za manželku

a splodiÈ svojmu bratovi potomka.

Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju

druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti

a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena

manželkou pri vzkriesení? Veì ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí,

čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zm⁄tvychvstania, už sa neže-

nia, ani nevydávajú. Už ani umrieÈ nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú

Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

A že m⁄tvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keì

nazýva ,Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘.

A on nie je Bohom m⁄tvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteº, dobre si to povedal.“ A už

sa ho neodvážili na nič vypytovaÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Medzi v‰etkými nena‰iel takých, 
ako boli Daniel, Ananiá‰, Mízael a Azariá‰

Začiatok Knihy proroka Daniela 1, 1-6. 8-20

V treÈom roku vlády judejského kráºa Joakima prišiel k Jeruzalemu

babylonský kráº Nabuchodonozor a obliehal ho. A Pán mu vydal do

rúk judejského kráºa Joakima a časÈ nádob Božieho domu; odvliekol

ich do krajiny Senaár do domu svojich bohov a nádoby zaniesol do kle-

notnice svojich bohov.

Tu kráº povedal Asfenezovi, náčelníkovi svojich dvoranov, aby pri-

viedol zo synov Izraela mladíkov z kráºovského alebo šºachtického

rodu, na ktorých niet chyby, majú peknú postavu, sú vnímaví pre všet-

ku múdrosÈ, bohatí vo vedomostiach a učenliví, čo by boli schopní

konaÈ službu v kráºovskom paláci; a aby ich naučili chaldejskému

písmu a reči.

A kráº im určil na každý deÀ prídel potravín zo svojho jedla a z vína,

ktoré sám pil. Tri roky ich mali vychovávaÈ a potom predviesÈ pred

kráºa. Z Júdových synov boli medzi nimi Daniel, Ananiáš, Mízael

a Azariáš.

Ale Daniel si zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráºovským pokr-

mom ani vínom, ktoré pil kráº. Preto prosil náčelníka dvoranov, aby

sa nemusel poškvrniÈ. A Boh dal Danielovi milosÈ a priazeÀ u náčelní-

ka dvoranov. Náčelník dvoranov povedal Danielovi: „Bojím sa môjho

kráºovského pána, ktorý vám určil jedlo a nápoj. Ak zbadá, že máte

chudšiu tvár ako ostatní chlapci, vaši vrstovníci, ja budem pre vás

vinný pred kráºom a bude ma to stáÈ hlavu.“ 

Tu Daniel povedal dozorcovi, ktorého náčelník dvoranov ustanovil

nad Danielom, Ananiášom, Mízaelom a Azariášom: „Skús to, prosím,

so svojimi sluhami desaÈ dní. Nech nám dávajú jesÈ strukoviny a piÈ

vodu; potom sa pozrieš na našu tvár a na tváre chlapcov, čo jedia

z kráºovho pokrmu, a môžeš urobiÈ so svojimi sluhami podºa toho, čo

budeš vidieÈ.“
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On ich po tejto reči podrobil skúške na desaÈ dní. Po desiatich dÀoch

sa však ukázalo, že majú krajšiu tvár a tučnejšie telo ako všetci ostat-

ní mladíci, ktorí jedli z kráºovského pokrmu. Dozorca im teda odÀal

pridelené jedlo a víno a dával im strukoviny.

Týmto štyrom mladíkom dal Boh vedomosÈ, chápavosÈ pre každé

písmo i múdrosÈ a Danielovi aj schopnosÈ vysvetliÈ každé videnie a sen.

Po uplynutí dní, ktoré určil kráº do ich predstavenia, priviedol ich

náčelník dvoranov pred Nabuchodonozora. Kráº sa s nimi zhováral

a medzi všetkými nenašiel takých, ako boli Daniel, Ananiáš, Mízael

a Azariáš. Preto sa dostali do služby ku kráºovi. A keì sa s nimi kráº

radil o veciach, kde bolo treba múdre a rozumné slovo, zistil, že desaÈ

ráz prevyšujú všetkých veštcov a čarodejníkov, čo boli v celom krá-

ºovstve.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R. (52b): Hoden chvály a vyvý‰ený naveky. I

1. Zvelebený si, Pane, BoÏe na‰ich otcov, *

hoden chvály a vyvý‰ený naveky. —

2. Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté, *

hodno chvály a vyvý‰ené nad v‰etky veky. —

3. Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, *

hoden chvály a slávy nad v‰etky veky. —

4. Zvelebený si na tróne svojho kráºovstva, *

hoden chvály a vyvý‰ený nad v‰etky veky. —

5. Zvelebený si, ão preniká‰ pohºadom priepasti 

a tróni‰ nad cherubmi, *

hoden chvály a vyvý‰ený naveky. —

6. Zvelebený si na nebeskej oblohe; *

hoden chvály a slávy naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení,

lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —

R. Aleluja.
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EVANJELIUM

JeÏi‰ videl chudobnú vdovu, ako vhodila dve drobné mince

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 21, 1-4

Keì sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje

dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta

vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chu-

dobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali

dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo

mala, celé svoje živobytie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âITANIE

Boh nebies vzbudí kráºovstvo, 
ktoré sa nikdy nerozpadne a zniãí v‰etky kráºovstvá

Čítanie z Knihy proroka Daniela 2, 31-45

Daniel povedal Nabuchodonozorovi: „Kráº, mal si videnie: Hºadel si

na mohutnú sochu. Stála pred tebou veºká a nádherná socha; pohºad

na Àu vzbudzoval hrôzu. Hlava sochy bola z najčistejšieho zlata, hruì

a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu, stehná zo železa, nohy

sčasti zo železa a sčasti z hliny.

Díval si sa a tu sa bez prispenia ºudskej ruky odtrhol kameÀ, zasia-

hol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. A vtom sa

rozdrvilo aj železo, hlina, bronz, striebro a zlato a boli ako plevy v lete

na holohumnici; uchytil ich vietor a neostalo po nich ani stopy.

A kameÀ, čo zasiahol sochu, stal sa veºkým vrchom a zaplnil celú zem.

Toto je sen. A poviem ti, kráº, aj jeho význam.

Ty si kráº kráºov. Boh nebies ti dal kráºovstvo, silu, moc a slávu; do

tvojich rúk dal všetky krajiny, kde bývajú ºudia, divé zvieratá i nebes-

ké vtáctvo a teba ustanovil za pána všetkého: ty si hlava zo zlata.
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Po tebe povstane iné kráºovstvo, menšie než tvoje; potom tretie

kráºovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuÈ nad celou zemou. Štvrté

kráºovstvo bude mocné ako železo; veì železo drúzga a pokoruje všet-

ko. Aj ono ako drviace železo všetko rozbije a rozdrúzga. 

A že si videl časÈ nôh a prstov z hrnčiarskej hliny a časÈ zo železa,

kráºovstvo bude rozdelené; bude maÈ niečo z pevnosti železa, ako si

videl železo zmiešané s blatistou hlinou. 

A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to

znamená, že kráºovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. 

A že si videl železo zmiešané s blatistou hlinou, to znamená, že sa

budú miešaÈ v manželských zväzkoch, ale spolu držaÈ nebudú, ako sa

železo s hlinou nezmieša.

V čase týchto kráºov vzbudí Boh nebies kráºovstvo, ktoré sa nikdy

nerozpadne, a kráºovstvo sa inému ºudu nedostane; ono rozdrúzga

a zničí všetky tieto kráºovstvá a samo bude trvaÈ naveky, tak, ako si

videl, že sa z vrchu bez prispenia ruky odtrhol kameÀ a rozdrúzgal

hlinu, železo, bronz, striebro a zlato. Veºký Boh ukázal kráºovi, čo

príde neskôr. Sen je pravdivý a jeho výklad spoºahlivý.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61

R. (57b): Chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.                                   8. modus

1. Velebte Pána, v‰etky jeho diela; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

2. Velebte Pána, nebesia; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

3. Velebte Pána, jeho anjeli; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

4. Velebte Pána, v‰etky vody nad nebesami; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

5. Nech Pána velebia v‰etky jeho mocnosti; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

ALELUJOVÝ VER· Zjv 2, 10c

R. Aleluja. — Buì verný aÏ do smrti, hovorí Pán;

a dám ti veniec Ïivota. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nezostane kameÀ na kameni

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 21, 5-11

Keì niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameÀmi

a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keì z toho, čo vidíte,

nezostane kameÀ na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteº, kedy to bude a aké bude znamenie, keì

sa to začne diaÈ?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí

a v mojom mene budú hovoriÈ: ,To som ja’ a: ,Ten čas je už blízko.’

Nechoìte za nimi! A keì budete počuÈ o vojnách a nepokojoch, neºa-

kajte sa! Toto musí prísÈ predtým, ale koniec nebude hneì.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráºovstvo proti

kráºovstvu. Budú veºké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú

hrôzy a veºké znamenia na nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Zjavili sa prsty ºudskej ruky a písali

Čítanie z Knihy proroka Daniela 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28

V tých dÀoch kráº Baltazár usporiadal veºkú hostinu pre tisíc svo-

jich veºmožov a pred týmito tisícimi pil víno. 

Podnapitý Baltazár rozkázal priniesÈ zlaté a strieborné nádoby,

ktoré jeho otec Nabuchodonozor odvliekol z jeruzalemského chrámu,

aby z nich pili kráº, jeho veºmoži, jeho ženy i súložnice.

I doniesli zlaté nádoby, čo odvliekli z jeruzalemského chrámu, a pili

z nich kráº, jeho veºmoži, jeho ženy i súložnice. Pili víno a vychvaºova-

li svojich bohov zo zlata, zo striebra, z bronzu, zo železa, z dreva

a z kameÀa.

Vtom sa zjavili prsty ºudskej ruky a písali oproti svietniku na omiet-

ku steny kráºovského paláca; a kráº hºadel na prsty ruky, čo písala. 

Tu sa kráºova tvár zmenila, myšlienky ho desili, bedrové kæby sa mu

uvoºnili a triasli sa mu kolená.
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Potom priviedli pred kráºa Daniela a kráº mu povedal: „Ty si Da-

niel, z judejských zajatcov, ktorých kráº, môj otec, priviedol z Judey?

Počul som o tebe, že máš ducha bohov a že sa u teba prejavil mimo-

riadny dôvtip, rozumnosÈ a múdrosÈ. A ešte som počul, že vieš vykla-

daÈ tajomstvá a riešiÈ záhady. Ak mi teda budeš vedieÈ prečítaÈ tento

nápis a vysvetlíš mi jeho zmysel, budeš sa obliekaÈ do purpuru, zlatú

reÈaz budeš nosiÈ na krku a budeš tretím kniežaÈom v mojom kráºov-

stve.“

Daniel odpovedal kráºovi: „Svoje dary si nechaj a odmenu daj iné-

mu; ale nápis ti prečítam, kráº, a jeho význam ti vyložím.

Vyvyšoval si sa nad Pána nebies, priniesli ti nádoby jeho domu a pil

si z nich víno ty i tvoji veºmoži, tvoje ženy a súložnice. Vychvaºoval si

strieborných, zlatých, bronzových, železných, drevených a kamenných

bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nevnímajú, ale Boha, v ktorého ruke

je tvoj dych a všetky tvoje cesty, si neoslavoval. Preto poslal tieto prsty

a napísal tento nápis.

Toto bolo napísané: Mane, tekel, ufarsin. A toto je význam slov:

Mane — Boh spočítal tvoje kraºovanie a urobil mu koniec; tekel —

odvážili Èa na váhe a zistili, že si ºahký; ufarsin — tvoje kráºovstvo je

rozdelené a vydané do rúk Médov a Peržanov.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Dan 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

R. (57b): Chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.                                  8. modus

1. Velebte Pána, slnko a mesiac; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

2. Velebte Pána, hviezdy na nebi; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

3. Velebte Pána, dáÏì i rosa; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

4. Veleb Pána, kaÏdý vietor; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

5. Velebte Pána, oheÀ a páºava; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.
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6. Velebte Pána, chlad a horúãosÈ; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

ALELUJOVÝ VER· Zjv 2, 10c

R. Aleluja. — Buì verný aÏ do smrti, hovorí Pán;

a dám ti veniec Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V‰etci vás budú nenávidieÈ pre moje meno.
Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 21, 12-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás

prenasledovaÈ, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiÈ

pred kráºov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vyda-

li svedectvo.

ZaumieÀte si teda, že nebudete dopredu premýšºaÈ, ako sa brániÈ,

lebo ja vám dám výrečnosÈ a múdrosÈ, ktorej nebudú môcÈ všetci vaši

protivníci odolaÈ ani protirečiÈ.

Budú vás zrádzaÈ aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých

z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale

ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh poslal svojho anjela a zavrel levom tlamy

Čítanie z Knihy proroka Daniela 6, 12-28

V istý deÀ vtrhli vysokí úradníci a satrapovia k Danielovi a našli ho,

ako sa modlí a prosí svojho Boha.

Potom išli ku kráºovi a hovorili mu o jeho nariadení: „Kráº, nepod-

písal si rozhodnutie, že každého, kto by v nasledujúcich tridsiatich

dÀoch prosil niektorého boha alebo človeka o niečo, okrem teba, kráº,

treba hodiÈ do levovej jamy?“
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Kráº odpovedal: „Áno, je to isté podºa zákona Médov a Peržanov,

ktorý je nezmeniteºný.“

I povedali kráºovi: „Daniel, jeden z judejských zajatcov, nedbá na

teba, kráº, ani na nariadenie, ktoré si vydal, a tri razy denne koná svoje

modlitby.“

Keì kráº počul ich reč, veºmi sa zarmútil a zaumienil si, že Daniela

zachráni, a až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu.

Ale muži dorážali na kráºa a vraveli mu: „Uvedom si, kráº; u Médov

a Peržanov je zákon, že neslobodno zmeniÈ nijaké nariadenie ani roz-

hodnutie, ktoré vyniesol kráº.“

A tak kráº rozkázal priviesÈ Daniela a hodiÈ ho do levovej jamy.

Kráº pritom povedal Danielovi: „Nech Èa zachráni tvoj Boh, ktorého

tak vytrvalo uctievaš.“

Priniesli kameÀ a položili ho na otvor jamy; kráº ho zapečatil svojím

prsteÀom a prsteÀmi svojich veºmožov, aby nik nemohol zasiahnuÈ do

Danielovho položenia. Potom kráº odišiel do svojho paláca a šiel spaÈ

bez večere; nedal si priniesÈ jedlo a spánok ho obchádzal.

Na úsvite rýchlo vstal a ponáhºal sa k levovej jame. Keì sa priblížil

k jame, bolestným hlasom oslovil Daniela: „Daniel, služobník živého

Boha, vládal Èa tvoj Boh, ktorého si vytrvalo ctíš, zachrániÈ pred

levmi?“ 

Daniel odpovedal kráºovi: „Kráº, ži naveky! Môj Boh poslal svojho

anjela, ten zavrel levom tlamy, a neublížili mi, lebo sa ukázalo, že som

pred ním spravodlivý; ale ani proti tebe, kráº, som sa neprevinil.“

Kráº sa veºmi potešil a rozkázal Daniela z jamy vytiahnuÈ. Daniela

vytiahli z jamy a nenašli na Àom nijaký úraz, lebo on dôveroval svoj-

mu Bohu. 

Na kráºov rozkaz priviedli mužov, čo na Daniela žalovali, a hodili

ich do levovej jamy, aj ich deti a ženy; ale ešte nedopadli ani na dno

jamy a levy sa ich zmocnili a rozdrúzgali im kosti.

Vtedy kráº Darius napísal všetkým národom, kmeÀom a jazykom,

čo bývali na celej zemi: „Nech vzrastá váš pokoj! Ja vydávam naria-

denie: Nech sa v celom mojom kráºovstve trasú a boja Danielovho

Boha;

lebo on je živý Boh,

on ostáva naveky,

jeho kráºovstvo sa nerozpadne

a jeho moc trvá naveky;
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on vyslobodzuje a zachraÀuje,

robí znamenia a zázraky

na nebi i na zemi.

On vyslobodil Daniela 

z moci levov.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Dan 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

R. (57b): Chváºte a vyvy‰ujte ho naveky. 8. modus

1. Velebte Pána, rosa a srieÀ; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

2. Velebte Pána, mráz a zima; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

3. Velebte Pána, ºad a sneh; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

4. Velebte Pána, noci a dni; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

5. Velebte Pána, svetlo a tma; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

6. Velebte Pána, blesky a oblaky; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

7. Nech Pána velebí zem; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,

lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Po Jeruzaleme budú ‰liapaÈ pohania, kým sa nenaplní ãas pohanov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 21, 20-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keì uvidíte, že vojsko obkºučuje

Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú
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v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho

odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doÀ nevchádzajú, lebo to budú dni

pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.

Beda Èarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájaÈ! Lebo bude

veºké súženie na zemi a hnev proti tomuto ºudu. Budú padaÈ ostrím

meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme

budú šliapaÈ pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú

národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. ªudia budú

zmieraÈ od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské

mocnosti sa budú chvieÈ. 

Vtedy uvidia Syna človeka prichádzaÈ v oblaku s mocou a veºkou

slávou.

Keì sa to začne diaÈ, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži

vaše vykúpenie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn ãloveka

Čítanie z Knihy proroka Daniela 7, 2-14

Daniel povedal: „V noci som mal videnie. Štyri nebeské vetry búrili

Veºké more a z mora vystupovali štyri veºké zvieratá. Každé bolo inak-

šie. 

Prvé bolo ako levica a malo orlie krídla. Pozeral som sa, kým mu

vytrhali krídla; dvihlo sa zo zeme, postavilo sa na nohy ako človek

a dostalo ºudské srdce.

Vtom sa zjavilo druhé zviera, podobné medveìovi; bolo polovzpria-

mené a v pysku medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu: ,VstaÀ

a zjedz veºa mäsa!’

Potom som videl iné zviera ako leopard: malo na sebe štyri vtáčie

krídla. Zviera malo štyri hlavy a dostalo moc.

Potom som v nočnom videní pozoroval štvrté zviera, hrozné a čudné

a veºmi mocné; malo veºké železné zuby, žralo a drúzgalo všetko a čo
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ostalo, šliapalo nohami. Líšilo sa od všetkých zvierat, čo som videl pred

ním, a malo desaÈ rohov. 

Ako som pozoroval rohy, zrazu medzi nimi vyrástol iný, malý roh.

Tri z predošlých boli pred ním vytrhnuté. Na tomto rohu boli oči, ako

ºudské oči, a ústa, ktoré hovorili neslýchané veci.

Díval som sa, kým postavili tróny,

a Starec si sadol.

Jeho rúcho bolo biele ako sneh

a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna.

Jeho trónom boli ohnivé plamene,

kolesá jeho trónu blčiaci oheÀ.

Od neho vyvierala

a prúdila ohnivá rieka;

tisíce tisícov mu slúžili

a desaÈtisíce státisícov stáli okolo neho:

zasadol k súdu

a knihy sa otvorili.

Pozeral som sa, lebo som počul spupné reči, ktoré ten roh hovoril,

a videl som, ako bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené na oheÀ.

Aj ostatným zvieratám bola odÀatá moc a bol im vymedzený presný

čas života.

Videl som v nočnom videní:

v nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka

a došiel až k Starcovi.

Priviedli ho pred neho,

dostal moc a slávu i kráºovstvo

a budú mu slúžiÈ všetky národy, kmene a jazyky.

Jeho vláda je večná,

nikdy nezanikne

a jeho kráºovstvo nebude nikdy zničené.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81

R. (57b): Chváºte a vyvy‰ujte ho naveky. 8. modus

1. Velebte Pána, vrchy a kopce; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.
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2. Velebte Pána, v‰etky rastliny na zemi; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

3. Velebte Pána, moria a rieky; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

4. Velebte Pána, pramene; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

5. Velebte Pána, veºryby a v‰etko, ão sa hýbe vo vodách; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

6. Velebte Pána, v‰etky nebeské vtáky; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

7. Velebte Pána, v‰etka zver a dobytok; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,

lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

AÏ uvidíte, Ïe sa toto deje, 
vedzte, Ïe je blízko BoÏie kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 21, 29-33

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník

a na ostatné stromy! Keì vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko

leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie

kráºovstvo.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko

nestane. 

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Vláda a moc bude odovzdaná ºudu svätých Najvy‰‰ieho

Čítanie z Knihy proroka Daniela 7, 15-27

Môj duch sa chvel hrôzou. Ja, Daniel, som sa triasol a videnia, čo

prešli mojou hlavou, ma vydesili. Pristúpil som k jednému z tých, čo

tam stáli, a požiadal som ho, aby mi povedal pravdu o tom všetkom.

On mi odpovedal a vyložil mi zmysel rečí: „Tieto štyri veºké zvieratá

značia, že zo zeme povstanú štyria králi. Ale kráºovstvo dostanú svätí

najvyššieho Boha a kráºovstvo si udržia naveky a na veky vekov.“

Potom som chcel maÈ istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo také odliš-

né od ostatných a veºmi hrozné; zuby malo zo železa a pazúry z bron-

zu, žralo a drúzgalo všetko, a čo ostalo, šliapalo nohami; aj o desiatich

rohoch, ktoré malo na hlave, i o tom zvláštnom, čo vyrástol, a vypadli

pred ním tri rohy: o rohu, ktorý mal oči a ústa, čo hovoril spupné reči

a bol väčší ako ostatné. 

Pozeral som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a víÈazil nad nimi,

až prišiel Starec a prisúdil právo svätým Najvyššieho; prišiel čas

a kráºovstvo dostali svätí.

Potom hovoril: „Štvrté zviera bude štvrté kráºovstvo na zemi. Bude

väčšie než všetky ostatné kráºovstvá; pohltí celú zem, pošliape ju a roz-

drúzga. 

A desaÈ rohov znamená, že kráºovstvo bude maÈ desaÈ kráºov. Po

nich povstane ìalší kráº, bude mocnejší ako predošlí a troch kráºov

zosadí. Bude hovoriÈ proti Najvyššiemu a trápiÈ bude svätých

Najvyššieho. Bude si myslieÈ, že môže meniÈ časy a zákon a oni budú

vydaní do jeho ruky na rok, dva roky a pol roka.

Ale potom zasadne súd a odníme mu moc a dokonale ho potlačí

a zničí. Vláda, moc a sláva všetkých kráºovstiev pod nebom bude odo-

vzdaná ºudu svätých Najvyššieho; jeho kráºovstvo je večné, jemu budú

slúžiÈ všetci králi a budú ho poslúchaÈ.“

Počuli sme Božie slovo.

435SOBOTA



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

R. (57b): Chváºte a vyvy‰ujte ho naveky. 8. modus

1. Velebte Pána, synovia ãloveka; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

2. Veleb Pána, Izrael; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

3. Velebte Pána, vy, jeho kÀazi; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

4. Velebte Pána, jeho sluÏobníci; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

5. Velebte Pána, duchovia a du‰e spravodlivých; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

6. Velebte Pána, svätí a pokorní srdcom; *

R. chváºte a vyvy‰ujte ho naveky.

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bdejte, aby ste mohli uniknúÈ v‰etkému tomu, ão má prísÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 21, 34-36

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia

neoÈaželi obžerstvom, opilstvom a starosÈami o tento život, aby vás

onen deÀ neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na

povrchu celej zeme. 

Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúÈ všetkému

tomu, čo má prísÈ, a postaviÈ sa pred Syna človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ALELUJOVÉ 

VER·E





ALELUJOVÉ  VERŠE

NA NEDELE A FÉRIE CEZROČNÉHO OBDOBIA

1. 1 Sam 3, 9; Jn 6, 68c

R. Aleluja. — Hovor, Pane, tvoj sluha poãúva;

ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

2. Î 19, 9

R. Aleluja. — Rozhodnutia Pánove sú správne, pote‰ujú srdce.

Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oãi. — R. Aleluja.

3. Î 25, 4b. 5a

R. Aleluja. — Pouã ma, Pane, o svojich chodníkoch,

veì ma vo svojej pravde. — R. Aleluja.

4. Î 27, 11

R. Aleluja. — UkáÏ mi, Pane, svoju cestu

a priveì ma na správny chodník. — R. Aleluja.

5. Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

6. Î 111, 7b. 8a

R. Aleluja. — Nezru‰iteºné sú v‰etky jeho príkazy,

upevnené naveky. — R. Aleluja.

7. Î 119, 18

R. Aleluja. — Otvor mi oãi, Pane,

aby som pozoroval divy tvojho zákona. — R. Aleluja.

8. Î 119, 27

R. Aleluja. — Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov,

a budem rozjímaÈ o tvojich obdivuhodných skutkoch. —

R. Aleluja.

9. Î 119, 34

R. Aleluja. — Pane, daj mi chápavosÈ a ja tvoj zákon zachovám

a celým srdcom sa ho budem prid⁄ÏaÈ. — R. Aleluja.



10. Î 119, 36a. 29b

R. Aleluja. — BoÏe, nakloÀ mi srdce k svojej náuke

a milostivo mi daj svoj zákon. — R. Aleluja.

11. Î 119, 88

R. Aleluja. — A preto, Ïe ty si milosrdný, doÏiã mi Ïivota

i budem sa prid⁄ÏaÈ tvojej náuky. — R. Aleluja.

12. Î 119, 105

R. Aleluja. — Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

a pochodeÀ na mojich chodníkoch. — R. Aleluja.

13. Î 119, 135

R. Aleluja. — Pane, vyjasni tvár nad svojím sluÏobníkom

a nauã ma svojim ustanoveniam. — R. Aleluja.

14. Porov. Î 130, 5

R. Aleluja. — Spolieham sa na Pána,

moja du‰a sa spolieha na jeho slovo. — R. Aleluja.

15. Î 145, 13cd

R. Aleluja. — Pán je vo v‰etkých svojich slovách pravdivý

a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch. — R. Aleluja.

16. Î 147, 12a.15a

R. Aleluja. — Chváº, Jeruzalem, Pána,

ão svoj rozkaz na zem zosiela. — R. Aleluja.

17. Mt 4, 4b

R. Aleluja. — Nielen z chleba Ïije ãlovek,

ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. —

R. Aleluja.

18. Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

19. Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo 

v dobrom a ‰ºachetnom srdci 

a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu. — R. Aleluja.

440 ALELUJOVÉ VER·E



20. Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.

Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

21. Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

Kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

22. Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

23. Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

24. Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán; 

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

25. Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;

pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

26. Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;

posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

27. Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

28. 2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou

a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

29. Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista

nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

aby sme vedeli, aká je nádej z ná‰ho povolania. —R. Aleluja.
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30.     Flp 2, 15d-16a

R. Aleluja. — SvieÈte ako svetlá na svete

a drÏte sa pevne slova Ïivota. — R. Aleluja.

31. Porov. Kol 3, 16a.17c

R. Aleluja. — Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva; 

skrze Krista vzdávajte vìaky Bohu Otcovi. — R. Aleluja.

32. Porov. 1 Sol 2, 13

R. Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo,

ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — R. Aleluja.

33. Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,

aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —

R. Aleluja.

34. Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

35. Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

36. Jak 1, 18

R. Aleluja. — Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy,

aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. — R. Aleluja.

37. Jak 1, 21bc

R. Aleluja. — V tichosti prijmite zasiate slovo,

ktoré má moc spasiÈ va‰e du‰e. — R. Aleluja.

38. 1 Pt 1, 25

R. Aleluja. — Pánovo slovo trvá naveky.

A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. — R. Aleluja.

39. 1 Jn 2, 5

R. Aleluja. — Kto zachováva Kristovo slovo,

v tom je BoÏia láska naozaj dokonalá. — R. Aleluja.
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NA FÉRIE V POSLEDNÝCH TÝŽD≈OCH

40. Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení, 

lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —

R. Aleluja.

41. Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,

lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

42. Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. — R. Aleluja.

43. Zjv 2, 10c

R. Aleluja. — Buì verný aÏ do smrti, hovorí Pán;

a dám ti veniec Ïivota. — R. Aleluja.
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ÚVOD K ČÍTANIAM 

NA SVIATKY SVÄTÝCH

Pri slávení svätých treba zachovaÈ tieto smernice:

1. Na slávnost i  a na sviatky treba braÈ vlastné ãítania alebo, ak nie sú,

zo Spoloãnej ãasti svätých. Vo v‰eobecnom kalendári majú tieto sviatky

svoje vlastné ãítania.

2. Na spomienky svätých sa ãítania berú zvyãajne z feriálneho lekci-

onára.

No niekedy sa urãujú vlastné ãí tania ãiÏe texty z Písma, v ktorých je

zmienka o osobe samého svätca alebo o tajomstve, ktoré sa v om‰i slávi.

Tieto ãítania treba povinne braÈ namiesto ãítaní z feriálneho lekcionára.

Keì ide o tieto ãítania, je to vÏdy v lekcionári vyznaãené na príslu‰nom

mieste.

Ináã sa ãítania zo spomienky svätého berú iba vtedy, ak to odporúãajú

osobitné dôvody, najmä dôvody pastoraãnej povahy.

Tieto ãítania sú dvojaké: Pr ivlastnené ãiÏe ãítania, ktoré objasÀujú

osobitnú ãrtu duchovného Ïivota alebo ãinnosti svätca, a ãí tania  spoloã -

n é ãiÏe ãítania, ktoré sú v spoloãnej ãasti pre rozliãné stavy svätých. Pri

jednotlivých spomienkach svätých sa naznaãujú primerané ãítania zo spo-

loãnej ãasti. Ide v‰ak len o radu. Namiesto privlastnených ãítaní alebo

ãítaní odporúãaných zo spoloãnej ãasti moÏno vÏdy pouÏiÈ iné ãítania zo

spoloãnej ãasti pre rozliãné stavy svätých.

3. Pri v‰etkých príleÏitostiach sa okrem ãítaní zo spoloãnej ãasti pre roz-

liãné stavy svätých, naznaãených pod titulom svätých môÏu vÏdy, keì je

to z osobitných dôvodov vhodné, pouÏiÈ ãítania zo spoloãnej ãasti svätých

a svätíc.

4. Ak sa v partikulárnych kalendároch mení stupeÀ slávenia, treba prihlia-

daÈ na to, Ïe sviatky, ktoré majú stupeÀ slávnosti, majú tri ãítania. Prvé je

zo Starého zákona (vo Veºkonoãnom období zo Skutkov apo‰tolov alebo

z Knihy zjavenia apo‰tola Jána) s responzóriovým Ïalmom, druhé z Nové-

ho zákona a tretie je evanjelium.
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JANUÁR

13. januára

SV. HILÁRA, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728, 

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Kto vyznáva Syna, má aj Otca

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 2, 18-25

Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist,

tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu

posledná hodina.

Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by

zostali s nami. No malo sa ukázaÈ, že tí všetci nie sú z nás.

Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nenapísal som

vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká

lož nie je z pravdy.

Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je anti-

krist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto

vyznáva Syna, má aj Otca.

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to,

čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisºú-

benie, ktoré nám dal on, je večný život.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 110, 1. 2. 3. 4

R. (porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky

podºa radu Melchizedechovho. XX

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *

„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *

za podnoÏku tvojim nohám.“ —
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3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *

panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda 

v posvätnej nádhere. *

Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1. 

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19; s. 761, ã. 1.

17. januára

SV. ANTONA, OPÁTA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Ef 6, 10-13. 18; s. 796, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 16; s. 775.

ALELUJOVÝ VER·  Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,

budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak chce‰ byÈ dokonalý, predaj, ão má‰, a bude‰ maÈ poklad v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 16-21

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteº, čo dobré mám robiÈ,

aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý.

Ale ak chceš vojsÈ do života, zachovávaj prikázania!“

On sa ho opýtal: „Ktoré?“
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Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš

krivo svedčiÈ! Cti otca i matku a milovaÈ budeš svojho blížneho ako

seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte

chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byÈ dokonalý, choì, predaj, čo máš, roz-

daj chudobným a budeš maÈ poklad v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

Počuli sme slovo Pánovo.

20. januára

SV. FABIÁNA, PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 5, 1-4; s. 744, ã. 13.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 40; s. 732.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 752, ã. 12.

EVANJELIUM, Jn 21, 15-17, s. 752, ã. 12.

20. januára

SV. ŠEBASTIÁNA, MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 3, 14-17; s. 722, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 713.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.

21. januára

SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo panien, s. 766.
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PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych

podºa tela ani veºa mocných ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláz-

nivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvo-

lil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da,

to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred

Bohom nik nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od

Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-

né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba.                                         XV

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *

pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *

du‰u mi osvieÏuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, *

verný svojmu menu. —

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou,

nebudem sa báÈ zlého, *

lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *

pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *

a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *

po v‰etky dni môjho Ïivota.
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9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Predá v‰etko, ão má, a pole kúpi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá pokladu

ukrytému v poli. Keì ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho

ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráºovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hºadá vzácne perly.

Keì nájde veºmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Počuli sme slovo Pánovo.

22. januára

SV. VINCENTA, DIAKONA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-

nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,

ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú

nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na

našom tele zjavil aj Ježišov život.
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A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa

aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje

smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril

som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì

vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás

a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých

rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy.                                      XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vyly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 723, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 10, 17-22; s. 723, ã. 1.
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23. januára

SV. JÁNA ALMUŽNÍKA, BISKUPA

Spomienka

Len v konkatedrále sv. Martina v Bratislave

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 788.

ALELUJOVÝ VER· 2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, 

aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nevolaj svojich priateºov, ale chudobných a mrzákov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 12-14

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosÈa:

„Keì dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateºov ani svojich

bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba

a mal by si odplatu. 

Ale keì chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých

a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiÈ. No

odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

24. januára

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, 

BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.
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PRVÉ âÍTANIE

ZvestovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 8-12

Bratia, ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosÈ zves-

tovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo a všetkým oznámiÈ,

aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,

aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala zná-

mou Božia mnohotvárna múdrosÈ, podºa odvekého rozhodnutia, ktoré

uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V Àom máme odvahu

a prístup v dôvere skrze vieru v neho.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *

on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *

a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *

a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *

a jeho kroky nezakolí‰u. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vy ste moji priatelia, ak robíte, ão vám prikazujem

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-

jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-

nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca

a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosÈ a aby vaša ra-

dosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja

miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-

jich priateºov. 

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazý-

vam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás pria-

teºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som

vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám

Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene. 

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

25. januára

OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

VstaÀ, daj sa pokrstiÈ, zmy svoje hriechy a vzývaj JeÏi‰ovo meno

Čítanie zo Skutkov apoštolov 22, 3-16

Pavol povedal ºudu: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom

Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových

nohách som sa naučil prísne žiÈ podºa zákona otcov a horlil som za

Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto Cestu som prenasledoval až na smrÈ:

spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosved-

čí aj veºkÀaz a celá veºrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov
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a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách privie-

dol do Jeruzalema na potrestanie.

Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia

zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý

mi hovoril: ,Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’

Ja som odpovedal: ,Kto si, Pane?’

A on mi povedal: ,Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.’

Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril,

nepočuli.

I povedal som: ,Čo mám robiÈ, Pane?’

A Pán mi povedal:,VstaÀ a choì do Damasku; tam ti povedia všet-

ko, čo ti je určené urobiÈ.’

Keìže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia

za ruku, a tak som prišiel do Damasku.

Istý Ananiáš, nábožný muž podºa zákona, ktorému všetci tamojší

Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi:

,Brat Šavol, pozeraj!’ A ja som ho v tú hodinu videl.

Tu on povedal: ,Boh našich otcov Èa predurčil, aby si poznal jeho

vôºu, videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred

všetkými ºuìmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz — čo čakáš?!

VstaÀ, daj sa pokrstiÈ, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!’“

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Kto si, Pane?

Čítanie zo Skutkov apoštolov 9, 1-22

Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov.

Išiel teda k veºkÀazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy

v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam

dajakých nájde, v putách priviesÈ do Jeruzalema.

Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol

na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prena-

sleduješ?“

On povedal: „Kto si, Pane?“

A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaÀ, choì do

mesta a povedia ti, čo máš robiÈ.“
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Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale

nikoho nevideli.

Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku

a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.

V Damasku bol istý učeník, menom Ananiáš, a Pán ho vo videní

oslovil: „Ananiáš!“

On povedal: „Tu som, Pane.“

A Pán jemu: „VstaÀ a choì do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Jú-

dovom dome vyhºadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí

a vidí muža, menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naÀ ruky, aby sa

mu vrátil zrak.“

No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto

mužovi, koºko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má moc

od veºkÀazov poviazaÈ všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“

Ale Pán mu povedal: „Len choì, lebo jeho som si vyvolil za nádobu,

aby zaniesol moje meno pohanom aj kráºom i synom Izraela; a ja mu

ukážem, koºko musí trpieÈ pre moje meno.“

Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naÀ ruky a povedal: „Brat

Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keì si šiel sem,

aby si zasa videl a aby Èa naplnil Duch Svätý.“ Hneì mu spadli z očí

akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiÈ. Potom pri-

jal pokrm a zosilnel.

Niekoºko dní zostal s učeníkmi v Damasku a hneì v synagógach

ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom.

Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli: „Nie je to ten, čo v Jeruzaleme

prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby

ich v putách odviedol k veºkÀazom?“ Ale Šavol bol čoraz silnejší

a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.            XV

Alebo: Aleluja.                                                                                Xb

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; — 

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie 

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-18

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta

a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,

bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene

budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú

braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých

budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Tieto ãítania sa berú aj na votívnu om‰u o svätom apo‰tolovi Pavlovi.

26. januára

SV. TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

Spomienka

* Prvé ãí tanie  te j to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Spomínam si na tvoju úprimnú vieru

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 1-8

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podºa prisºúbenia života,

ktorý je v Kristovi Ježišovi, milovanému synovi Timotejovi: MilosÈ,

milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
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Vzdávam vìaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji

predkovia, keì na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo

dne v noci. A keì si spomínam na tvoje slzy, túžim Èa vidieÈ, aby ma

naplnila radosÈ. Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už

tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že

aj ty.

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe pro-

stredníctvom vkladania mojich rúk. Veì Boh nám nedal Ducha bojaz-

livosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo

o našom Pánovi ani za mÀa, jeho väzÀa, ale trp spolu so mnou za evan-

jelium, posilÀovaný mocou Boha.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Títovi, pravému synovi podºa spoloãnej viery

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Títovi 1, 1-5

Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvo-

lených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie

k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisºúbil pravdo-

vravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi

bolo zverené na rozkaz Boha, nášho spasiteºa, —Títovi, pravému syno-

vi podºa spoločnej viery: MilosÈ a pokoj od Boha Otca i od Krista

Ježiša, nášho Spasiteºa.

Na to som Èa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po

mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove.                  III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;

spievaj Pánovi, celá zem! *

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —
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2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ.

Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,

vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“

Upevnil zemekruh, nepohne sa; *

a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným, 

oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred

sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána

žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choìte! Hºa, posielam

vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv

a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto

domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,

vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si

zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého

mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo

sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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27. januára

SV. ANGELY MERICI, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 7b-11; s. 799, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 812, ã. 15.

EVANJELIUM, Mk 9, 34b-37, s. 812, ã. 15.

28. januára

SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753,

alebo duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

MúdrosÈ som miloval väã‰mi neÏ zdravie a krásu

Čítanie z Knihy Múdrosti 7, 7-10. 15-16

Modlil som sa a bol mi daný rozum,

prosil som a vošiel do mÀa duch múdrosti.

Jej som dal prednosÈ pred žezlami a trónmi

a bohatstvo v porovnaní s Àou som nepokladal za nič.

Ani drahokam som jej nestaval na roveÀ,

lebo všetko zlato vedºa nej je trochou piesku

a striebro popri nej za blato možno počítaÈ.

Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu,

chcem ju maÈ radšej ako denné svetlo,

lebo jej svetlo nikdy nevyhasne.

Nech mi dá Boh hovoriÈ podºa presvedčenia

a myslieÈ tak, aby to bolo hodné darov, čo som dostal,
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lebo on sám je vodcom múdrosti

a usmerÀovateºom mudrcov.

Veì sme v jeho ruke, my aj naše reči,

múdrosÈ i zručnosÈ v konaní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *

Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *

aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *

v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *

mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 9b. 10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.

Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ani sa nedávajte volaÈ Uãiteºmi, lebo len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo

len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste bratia.

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten

nebeský.
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Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš Učiteº, Kris-

tus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

31. januára

SV. JÁNA BOSKA, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Myslite na v‰etko, ão má dobrú povesÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša

miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko. 

O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so

vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý

prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle

v Kristovi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je

spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je

čnostné a chválitebné! 

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh

pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.
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2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 

ão svoj majetok ãestne spravuje; *

nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *

nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 

bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky  *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 11. 12b

R. Aleluja. — Kto je medzi vami najväã‰í,

bude va‰ím sluÏobníkom, hovorí Pán;

kto sa poniÏuje, bude pový‰ený. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto prijme dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa

teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“ 

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,

hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do

nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší

v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom

mene, mÀa prijíma.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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FEBRUÁR

2. februára

OBETOVANIE PÁNA

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-

padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno z prvých dvoch ãítaní

a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE

Príde do svojho chrámu Pán, ktorého hºadáte

Čítanie z Knihy proroka Malachiáša 3, 1-4

Toto hovorí Pán, Boh: „Hºa, ja posielam svojho anjela, aby mi pri-

pravil cestu. Hneì potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hºa-

dáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. 

Hºa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deÀ jeho príchodu

a kto obstojí, až sa zjaví? 

Veì on je ako oheÀ, ktorý roztápa, a ako lúh práčov. Sadne si a bude

vytápaÈ a čistiÈ striebro, očistí synov Léviho a zošºachtí ich ako zlato

a striebro, takže budú prinášaÈ Pánovi obety v spravodlivosti.

Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dÀoch pre-

došlých, ako v rokoch dávnych.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 24, 7. 8. 9. 10

R. (porov. Mal 3, 1): Príì, Pane, do svojho svätého chrámu.                 III

1. Zdvihnite, brány, svoje hlavice

a vyvý‰te sa, brány prastaré, *

lebo má vstúpiÈ kráº slávy. —

2. Kto je ten kráº slávy?

Pán silný a mocný, *

Pán mocný v boji. —
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3. Zdvihnite, brány, svoje hlavice 

a vyvý‰te sa, brány prastaré, *

lebo má vstúpiÈ kráº slávy. —

4. Kto je ten kráº slávy? 

Pán zástupov, *

to je ten kráº slávy. —

DRUHÉ âÍTANIE

Vo v‰etkom sa musel pripodobniÈ bratom

Čítanie z Listu Hebrejom 2, 14-18

Pretože deti majú účasÈ na krvi a tele, aj Ježiš mal podobne spolu-

účasÈ na nich, aby smrÈou zničil toho, ktorý vládol smrÈou, čiže diab-

la, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrÈou.

Veì sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. 

Preto sa vo všetkom musel pripodobniÈ bratom, aby sa stal milosrd-

ným a verným veºkÀazom pred Bohom a odčinil hriechy ºudu. A pre-

tože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhaÈ tým, ktorí sú skúša-

ní.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 32

R. Aleluja. — Pán je svetlo národov,

Pán je sláva svojho ºudu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Moje oãi uvideli spásu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 22-40

Keì uplynuli podºa Mojžišovho zákona dni ich očisÈovania, prinies-

li Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané

v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky,

bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár

hrdličiek alebo dva holúbky.
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V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý

a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na Àom.

Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keì rodičia prinášali dieÈa

Ježiša, aby splnili, čo o Àom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svoj-

ho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

v pokoji podºa svojho slova,

lebo moje oči uvideli

tvoju spásu,

ktorú si pripravil

pred tvárou všetkých národov:

svetlo na osvietenie pohanov

a slávu Izraela, tvojho ºudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o Àom hovorilo. 

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustano-

vený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, kto-

rému budú odporovaÈ, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby

vyšlo najavo zmýšºanie mnohých s⁄dc.“

Žila vtedy aj prorokyÀa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeÀa.

Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom

sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku.

Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlit-

bami. Práve v tú chvíºu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o Àom

všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keì vykonali všetko podºa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley,

do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosÈ bola na Àom.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 22-32

Keì uplynuli podºa Mojžišovho zákona dni ich očisÈovania, prinies-

li Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané

v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky,
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bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár

hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý

a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na Àom.

Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keì rodičia prinášali dieÈa

Ježiša, aby splnili, čo o Àom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svoj-

ho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

v pokoji podºa svojho slova,

lebo moje oči uvideli

tvoju spásu,

ktorú si pripravil

pred tvárou všetkých národov:

svetlo na osvietenie pohanov

a slávu Izraela, tvojho ºudu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3. februára

SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Chválime sa aj súÏeniami

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 1-5

Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho

Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti,

v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. 

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veì vieme, že súženie prináša

trpezlivosÈ, trpezlivosÈ osvedčenú čnosÈ a osvedčená čnosÈ zasa nádej. 

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach

skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.            XX

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;

ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta

a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,

bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene

budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú

braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých

budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Keì im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici

Boha. 

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzo-

val znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

3. februára

SV. OSKÁRA, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 52, 7-10; s. 732, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.
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ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 747, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 1, 14-20; s. 747, ã. 5.

5. februára

SV. AGATY, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo panien, s. 766.

PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych

podºa tela ani veºa mocných, ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláz-

nivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvo-

lil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da,

to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred

Bohom nik nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od

Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-

né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha.                          VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *

opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *

pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *

ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.
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4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *

lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *

a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *

a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,

lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 23-26

Ježiš povedal všetkým: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie sám seba,

vezme každý deÀ svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život

pre mÀa, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by

stratil alebo poškodil?!

Lebo kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová, za toho sa bude

hanbiÈ Syn človeka, keì príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anje-

lov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6. februára

SV. PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

UÏ neÏijem ja, ale vo mne Ïije Kristus

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 2, 19-21

Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu.

S Kristom som pribitý na kríž. 
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Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. 

Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,

ktorý ma miluje a vydal seba samého za mÀa.

Nepoh⁄dam Božou milosÈou. Lebo ak je spravodlivosÈ skrze zákon,

potom Kristus nadarmo zomrel.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,

s jasotom budú ÏaÈ.         XVI

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *

s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;

ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —

R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Choìte a uãte v‰etky národy

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Matúša 28, 16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.

Keì ho uvideli, klaÀali sa mu, no niektorí pochybovali. 

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi

i na zemi. Choìte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca

i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávaÈ všetko, čo som vám

prikázal. 

A hºa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

8. februára

SV. HIERONYMA EMILIANIHO

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Tob 12, 6-13; s. 779, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 103; s. 779.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 813, ã. 17.

EVANJELIUM, Mk 10, 17-30; s. 813, ã. 17.

10. februára

SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 722.

PRVÉ âÍTANIE, Pies 8, 6-7; s. 766, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 14, 23; s. 770, ã. 3.

EVANJELIUM, Lk 10, 38-42; s. 771, ã. 3.

474 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



11. februára

PANNY MÁRIE LURDSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 66, 10-14c

Tešte sa s Jeruzalemom,

jasajte v Àom všetci, čo ho milujete,

radujte sa s ním všetci, 

čo ste nad ním trúchlili.

Sajte dosýta z p⁄s jeho útechy

a pite s rozkošou z p⁄s jeho slávy.

Lebo takto hovorí Pán:

„Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku,

ako rozvodnený potok slávu národov.

Budete saÈ, v náručí vás budú nosiÈ

a na kolenách láskaÈ.

Ako keì niekoho utešuje matka,

tak vás ja poteším;

v Jeruzaleme nájdete útechu.

Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce

a vaše kosti oživnú ako svieža tráva.

Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jdt 13, 18b-e. 19

R. (porov. 18): PoÏehnaná si, Panna Mária,

nad v‰etky Ïeny na svete. XX

1. PoÏehnaná si, dcéra, od Boha najvy‰‰ieho *

nad v‰etky Ïeny na svete.

2. A zvelebený je Pán, Boh ná‰, *

ktorý stvoril nebo i zem. —
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3. Preto nevymizne tvoja chvála zo s⁄dc ºudí,

ktorí si budú naveky pripomínaÈ *

Pánovu silu. — R.

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bola tam aj JeÏi‰ova matka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 1-11

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na

svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.  Keì sa minulo víno, pove-

dala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 

Ježiš jej odpovedal: „Čo mÀa a teba do toho, žena? Ešte neprišla

moja hodina.“ 

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Stálo tam šesÈ kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisÈova-

nie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 

Ježiš im povedal: „NaplÀte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po

okraj. 

Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni

zaniesli.

Keì starejší ochutnal vodu premenenú na víno — on nevedel, skade

je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli —, zavolal si ženícha

a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až

potom, keì si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil

svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.
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14. februára

SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, 

PATRÓNOV EURÓPY

Spomienka

V Európe sviatok

U nás dnes moÏno sláviÈ túto om‰u ako votívnu s Glóriou.

PRVÉ âÍTANIE

V‰etky konãiny zeme uvidia spásu ná‰ho Boha

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                            52, 7-10

Aké krásne sú na horách

nohy posla, ktorý hlása pokoj,

posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu,

ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraºuje.“

Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas

a jasajú všetci,

lebo na vlastné oči vidia

návrat Pána na Sion.

Radujte sa a vedno plesajte,

rozvaliny Jeruzalema,

lebo Pán potešil svoj ºud,

vykúpil Jeruzalem.

Obnažil si Pán svoje sväté rameno

pred očami všetkých národov

a všetky končiny zeme uvidia

spásu nášho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 2b): Pán zvestoval svoju spásu. VI

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;

spievaj Pánovi, celá zem! *

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —
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2. Zvestujte jeho spásu deÀ, ão deÀ.

Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,

vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“

Upevnil zemekruh, nepohne sa; *

a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 17, 21

R. Aleluja. — BoÏie kráºovstvo je medzi vami, hovorí Pán; 

priná‰ajte posolstvo pokoja v‰etkým ºuìom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta

a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,

bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene

budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú

braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých

budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Keì im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici

Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzo-

val znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.
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17. februára

SIEDMICH SVÄTÝCH ZAKLADATEªOV 

REHOLE SLUŽOBNÍKOV PANNY MÁRIE

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 8, 26-30; s. 792, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 791.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 806, ã. 9.

EVANJELIUM, Mt 19, 27-29; s. 806, ã. 9.

21. februára

SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753, alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Tim 4, 1-5; s. 744, ã. 12.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 16; s. 772.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

22. februára

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Spolustar‰í a svedok Kristových utrpení

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 5, 1-4

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-

dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má

v budúcnosti zjaviÈ: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oÀ nie

z prinútenia, ale dobrovoºne, podºa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale

ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 

A keì sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba. XV

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *

pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *

du‰u mi osvieÏuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, *

verný svojmu menu. —

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou,

nebudem sa báÈ zlého, *

lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *

pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *

a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *

po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev 

a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter; tebe dám kºúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-

kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša

alebo za jedného z prorokov.“
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„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovo-

rím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány

ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na

zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané

v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Tieto perikopy sa ãítajú aj pri votívnej om‰i o svätom apo‰tolovi Petrovi.

23. februára

SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Poznám tvoje súÏenie aj tvoju chudobu

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 2, 8-11

Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný,

ten, čo bol m⁄tvy a ožil: Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu — ale

si bohatý —, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú,

ale sú synagógou satana.

Neboj sa toho, čo máš trpieÈ. Hºa, diabol niektorých z vás má uvrh-

núÈ do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desaÈ dní v súžení. Buì

verný až do smrti a dám ti veniec života.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíÈazí, tomu

druhá smrÈ neublíži.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *

opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *

pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *

ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *

lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *

a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *

a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.

Teba, Pane, chváli vzne‰ený zástup muãeníkov. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že

mÀa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo

je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta,

svet vás nenávidí.

SpomeÀte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako

jeho pán. Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás; ak

zachovávali moje slovo, budú zachovávaÈ aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiÈ pre moje meno, lebo nepoznajú toho,

ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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MAREC

4. marca

SV. KAZIMÍRA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 15; s. 773.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 820, ã. 25.

EVANJELIUM, Jn 15, 9-17: s. 820, ã. 25.

7. marca

SV. PERPETUY A FELICITY, MUČENÍC

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 8, 31b-39; s. 718, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 724, ã. 3. 

EVANJELIUM, Mt 10, 34-39; s. 724, ã. 3.

8. marca

SV. JÁNA Z BOHA, REHOªNÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov alebo tých, ão konali

skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 3,14-18; s. 800, ã. 16.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 810, ã. 13.

EVANJELIUM, Mt 25, 31-40; s. 811, ã. 13.
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9. marca

SV. FRANTIŠKY RÍMSKEJ, REHOªNÍČKY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31; s. 782, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 782.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40; s. 807, ã. 10.

MÁJ

12. mája

SV. NEREA A ACHILA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 5, 1-5; s. 718, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 723, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 10, 17-22; s. 723, ã. 1.

12. mája

SV. PANKRÁCA, MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 8, 31b-39; s. 718, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 718.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4.
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14. mája

SV. MATEJA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Lós padol na Mateja. I pripoãítali ho k jedenástim apo‰tolom

Čítanie zo Skutkov apoštolov                                       1, 15-17. 20-26

V tých dÀoch vstal Peter uprostred bratov — bolo tam zhromažde-

ných asi stodvadsaÈ ºudí — a povedal: „Bratia, muselo sa splniÈ Písmo,

kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vod-

com tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej

istej službe.

Lebo v knihe Žalmov je napísané:

,Jeho príbytok nech spustne

a nech niet nikoho, kto by v Àom býval,‘

a: ,Jeho úrad nech prevezme iný.‘

Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keì medzi

nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dÀa, keì bol od nás

vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zm⁄tvychvstania.“

A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením

Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ºudí;

ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto služ-

be a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje mies-

to.“

Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenás-

tim apoštolom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 7): Pán si ma vybral spomedzi chudobných. XIX

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *

chváºte meno Pánovo.
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2. Nech je velebené meno Pánovo *

odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *

nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *

a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *

ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *

na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *

a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *

vedºa knieÏat svojho ºudu. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie 

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-

jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-

nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca

a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosÈ a aby vaša ra-

dosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja

miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-

jich priateºov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.

Nazval som vás priateºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som

počul od svojho Otca.
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Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som

vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám

Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

16. mája

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, K≈AZA A MUČENÍKA

Spomienka

V RoÏÀavskej diecéze sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,

ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Keì on vlastného Syna neušetril,

ale vydal ho za nás všetkých,

akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?

Boh, ktorý ospravedlÀuje?

A kto ich odsúdi?

Kristus Ježiš,

ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený,

je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?

Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,

hlad alebo nahota,

nebezpečenstvo alebo meč?

Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“
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Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,

ktorý nás miluje.

A som si istý, že ani smrÈ ani život

ani anjeli ani kniežatstvá

ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ

ani mocnosti

ani výška ani hæbka

ani nijaké iné stvorenie

nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,

ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 69, 5a-c. 8+10. 14ab+15bc

R. (porov. 14c): Vo svojej veºkej láske vysly‰ ma, Pane. VI

Alebo: Aleluja.

1. Viac neÏ mám vlasov na hlave, *

je tých, ão ma bez príãiny nenávidia.

2. Mocnej‰í sú tí, *

ão ma prenasledujú. —

3. Pre teba zná‰am potupu *

a hanba mi pokrýva tvár.

4. Stravuje ma horlivosÈ za tvoj dom, *

padajú na mÀa uráÏky tých, ão Èa uráÏajú. —

5. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe *

v tomto ãase milosti.

6. A budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov *

i z hlbokých vôd. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Pre mÀa vás budú vláãiÈ pred vladárov a kráºov,
aby ste vydali svedectvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 17-22

Ježiš povedal svojim učeníkom: „ChráÀte sa ºudí, lebo vás vydajú

súdom, budú vás bičovaÈ vo svojich synagógach a pre mÀa vás budú

vláčiÈ pred vladárov a kráºov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 

Ale keì vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriÈ, lebo v tú

hodinu vám bude dané, čo máte povedaÈ. Veì to už nie vy budete ho-

voriÈ, ale Duch vášho Otca bude hovoriÈ vo vás.

Brat vydá na smrÈ brata a otec dieÈa. Deti povstanú proti rodičom

a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca,

bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

18. mája

SV. JÁNA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Budem s ním veãeraÈ a on so mnou

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 3, 14b. 20-22

Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvo-

renia: „Hºa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas

a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večeraÈ a on so mnou.

Toho, kto zvíÈazí, posadím vedºa seba na mojom tróne, ako som aj

ja zvíÈazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba. XX

A l e b o: Aleluja.

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *

pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *

du‰u mi osvieÏuje.

3. Vodí ma po správnych  chodníkoch, *

verný svojmu menu. —

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou,

nebudem sa báÈ zlého, *

lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *

pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *

a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *

po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom 

mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 15b; s. 750, ã. 9.

EVANJELIUM, Lk 22, 24-30; s. 750, ã. 9.
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20. mája

SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

V nikom inom niet spásy

Čítanie zo Skutkov apoštolov 4, 8-12

Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ºudu a starší!

Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom člo-

vekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému

izraelskému ºudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste

vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z m⁄tvych, stojí tento človek pred

vami zdravý! On je 

kameÀ, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, 

a on sa stal kameÀom uholným.

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného

ºuìom, v ktorom by sme mali byÈ spasení.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (8a+9b): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu. XIV

1. âakal som, ãakal na Pána *

a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *

chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.
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6. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako šli Ježiš a jeho učeníci po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za

tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“

On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“

Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

25. mája

SV. BÉDU CTIHODNÉHO, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753.

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 2, 10b-16; s. 758, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

492 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



ALELUJOVÝ VER·, porov. Jn 6, 63c. 68c; s. 761, ã. 2. 

EVANJELIUM, Mt 7, 21-29; s. 761, ã. 2.

25. mája

SV. GREGORA VII., PÁPEŽA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás
Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli BoÏiu Cirkev

Čítanie zo Skutkov apoštolov 20, 17-18a. 28-32. 36

Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. 

Keì k nemu prišli, povedal im: „Dávajte pozor na seba a na celé

stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli

Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebu-

dú šetriÈ stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevráte-

ne hovoriÈ, aby strhli učeníkov za sebou.

Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával

so slzami napomínaÈ každého z vás.

A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budo-

vaÈ a daÈ dedičstvo medzi všetkými posvätenými.“

Keì to povedal, kºakol si a modlil sa s nimi všetkými.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 110, 1. 2. 3. 4

R. (porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky

podºa radu Melchizedechovho. XX

A l e b o: Aleluja.

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *

„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *

za podnoÏku tvojim nohám.“ —
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3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *

panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda

v posvätnej nádhere. *

Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *

„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17, s. 745, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 16, 13-19; s. 745, ã. 2.

25. mája

SV. MÁRIE MAGDALÉNY DE’ PAZZI, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766.

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 7, 25-35; s. 768, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 31b-32a; s. 812, ã. 14.

EVANJELIUM, Mk 3, 31-35; s. 812, ã. 14.

26. mája

SV. FILIPA NERIHO, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Myslite na v‰etko, ão je mravne ãisté

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša

miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko.
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O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so

vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý

prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristo-

vi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je

spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je

čnostné a chválitebné!

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh

pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vyly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán; 

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Aby v‰etci boli jedno

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 20-26

Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za

nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mÀa, aby všetci boli

jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, 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 mÀa.

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 stvo-

rením sveta.

Spravodlivý Otče, svet Èa nepozná, ale ja Èa 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.

27. mája

SV. AUGUSTÍNA Z CANTERBURY, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Sol 2, 2b-8; s. 743, ã. 10.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 745, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 9, 35-38; s. 745, ã. 1.
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V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého

NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

RadosÈou jasám v Pánovi

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61, 9-11

Ich rod bude známy medzi pohanmi

a ich potomstvo medzi národmi.

Všetci, čo ich uvidia, poznajú,

že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

RadosÈou jasám v Pánovi,

duša mi plesá v mojom Bohu,

pretože ma zaodial rúchom spásy,

zahalil ma plášÈom spravodlivosti

ako ženícha zdobeného vencom,

ako nevestu okrášlenú šperkami.

Lebo ako zem vydá rastliny

a ako záhrada dá vyklíčiÈ semenu,

tak Pán, Boh, dá vyklíčiÈ spravodlivosti

a chvále pred všetkými národmi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu. XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *

v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *

lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *

slabí sa opásali silou.
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4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *

no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *

a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *

uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *

poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *

a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *

a dáva mu trón slávy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 19

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária 

zachovávala BoÏie slovo vo svojom srdci

a premý‰ºala o Àom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veºkonočné

sviatky. 

Keì mal dvanásÈ rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.

A keì sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec

Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deÀ cesty a hºadali ho medzi

príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema

a tam ho hºadali.

Po troch dÀoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteºmi, počúval ich

a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosÈou

a odpoveìami.

Keì ho zazreli, st⁄pli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo

si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali!“
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On im odpovedal: „Prečo ste ma hºadali? Nevedeli ste, že mám byÈ

tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obºube u Boha i u ºudí.

Počuli sme slovo Pánovo.

JÚN

1. júna

SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Bohu sa zapáãilo spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-25

Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale

pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veì je

napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím

a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?

Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? 

Lebo keì svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha,

zapáčilo sa Bohu spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však

ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov

bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista —

Božiu moc a Božiu múdrosÈ.

Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha

slabé, je silnejšie ako ºudia.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy.                                      XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1. 

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19; s. 761, ã. 1.

2. júna

SV. MARCELÍNA A PETRA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 6, 4-10; s. 720, ã. 4.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714. 

ALELUJOVÝ VER· 2 Kor 1, 3b-4a

R. Aleluja. — Nech je zvelebený Otec milosrdenstva

a Boh v‰etkej útechy.

On nás pote‰uje v kaÏdom súÏení. — R. Aleluja.

EVANJELIUM, Jn 17, 11b-19; s. 727, ã. 7.
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3. júna

SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Mach 7, 1-2. 9-14; s. 713, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714. 

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,

pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýte-

ní.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.

Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte

hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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5. júna

SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Mesiá‰ zvestuje svetlo ºudu i pohanom

Čítanie zo Skutkov apoštolov 26, 19-23

Pavol povedal: „Kráº Agrippa, nemohol som odporovaÈ nebeskému

videniu, ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Je-

ruzaleme a po celej judejskej krajine aj pohanom, aby robili pokánie

a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodny pokánia. Pre toto ma Židia

chytili, keì som bol v chráme, a chceli ma zabiÈ.

Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dÀa a svedčím

malému i veºkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali

do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieÈ a že ako prvý

vstane z m⁄tvych a zvestuje svetlo ºudu i pohanom.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.           XV

A l e b o: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;

poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Dobrý pastier poloÏí svoj Ïivot za ovce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 10, 11-16

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život

za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšÈa

ovce a uteká, keì vidí prichádzaÈ vlka, a vlk ich trhá a rozháÀa. Veì

je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mÀa, ako mÀa

pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. 

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím pri-

viesÈ a budú počuÈ môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Počuli sme slovo Pánovo.

6. júna

SV. NORBERTA, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Ez 34, 11-16; s. 737, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 23; s. 737. 

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto

prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,

bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom.

A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.
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Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ

a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:

,Tento človek začal stavaÈ, a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-

ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,

ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,

kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ

mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9. júna

SV. EFRÉMA, DIAKONA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Kol 3, 12-17; s. 797, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 37; s. 756. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 5; s. 765, ã. 6.

EVANJELIUM, Lk 6, 43-45; s. 765, ã. 6.

11. júna

SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

Spomienka

* Prvé ãí tanie  te j to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

On bol muÏ dobrý, plný Ducha Svätého a viery

Čítanie zo Skutkov apoštolov 11, 21b-26; 13, 1-3

Veºa ºudí uverilo a obrátilo sa k Pánovi. ZvesÈ o tom sa dostala aj do

uší jeruzalemskej cirkvi; a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keì ta

prišiel a videl Božiu milosÈ, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby

vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý,

plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veºký zástup.
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Preto odišiel do Tarzu vyhºadaÈ Šavla. Keì ho našiel, priviedol ho

do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup.

V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresÈanmi.

V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteºmi Barnabáš, Simeon,

ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný

s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeºte mi

Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Oni sa postili

a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R. (porov. 2b): Pred oãami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.               IX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. —

7. Hrajte Pánovi na citare, *

na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *

jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán; 

ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —

R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Choìte a hlásajte: PriblíÏilo sa nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 7-13

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choìte a hlásajte: ,Priblížilo sa

nebeské kráºovstvo.‘ Chorých uzdravujte, m⁄tvych krieste, malomoc-

ných očisÈujte, zlých duchov vyháÀajte. 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.

Keì prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je

vás tam hoden. Tam potom ostaÀte, kým nepôjdete ìalej. Keì vojdete

do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naÀ zostú-

pi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti

k vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

13. júna

SV. ANTONA PADUÁNSKEHO, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 61, 1-3; s. 733, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 89; s. 734.

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným, 

oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred

sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste

Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choìte! Hºa, posie-

lam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv

a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto

domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,

vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si

zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého

mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo

sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

16. júna

SV. NEITA, MUČENÍKA

Spomienka

Len v roÏÀavskej katedrále

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Krn 24, 18-22; s. 711, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 31; s. 711.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.
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19. júna

SV. ROMUALDA, OPÁTA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 131; s. 781. 

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 818, ã. 23.

EVANJELIUM, Lk 14, 25-33; s. 818, ã. 23.

21. júna

SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOªNÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

VíÈazstvom, ktoré premohlo svet, je na‰a viera

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-5

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.

A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho naro-

dil.

Podºa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keì milujeme Boha

a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zacho-

vávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú Èažké.

Veì všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víÈazstvom,

ktoré premohlo svet, je naša viera. Veì kto iný premáha svet, ak nie

ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“



2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40, s. 807, ã. 10.

22. júna

SV. PAVLÍNA Z NOLY, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

On, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 8, 9-15

Bratia, poznáte milosÈ nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý,

stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 

A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoh, vám, čo ste už minu-

lého roku začali nielen konaÈ, ale aj chcieÈ. Teraz to teda aj uskutočni-

te, aby ako bol duch ochotný chcieÈ, tak bol ochotný aj vykonaÈ z toho,

čo máte.

Lebo ak je ochotná vôºa, cení sa podºa toho, čo kto má, a nie podºa

toho, čo nemá. Veì nejde o to, aby sa iným poºahčilo a vám priÈažilo,

ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby

zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako

je napísané: 
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„Kto mal mnoho, nemal prebytok, 

a kto málo, nemal nedostatok.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu. XIV

1. âakal som, ãakal na Pána *

a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *

chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

6. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 817, ã. 21.

EVANJELIUM, Lk 12, 32-34; s. 817, ã. 21.

22. júna

SV. JÁNA FIŠERA, BISKUPA, 

A TOMÁŠA MORUSA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 12-19; s. 722, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.
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ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 724, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 10, 34-39; s. 724, ã. 3.

24. júna

NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEªA

SlávnosÈ

Na omšu na vigí l iu

PRVÉ âÍTANIE

Poznal som Èa skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 1, 4-10

Za dní kráºa Joziáša Pán prehovoril ku mne takto: 

„Skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone, poznal som Èa; 

a skôr, ako si vyšiel z neho, som Èa posvätil;

ustanovil som Èa za proroka národom.“

I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veì ja neviem hovoriÈ, lebo som

ešte dieÈa.“

Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ,Som dieÈa,’

lebo pôjdeš, kamkoºvek Èa pošlem,

a budeš hovoriÈ všetko, čo ti prikážem.

Neboj sa ich,

veì ja som s tebou a budem Èa chrániÈ,“

hovorí Pán.

Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi:

„Hºa, svoje slová vkladám do tvojich úst;

pozri, dnes ti dávam moc nad národmi a kráºovstvami,

aby si vytrhával a rúcal,

ničil a pustošil,

budoval a sadil.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R. (6b): Od Ïivota matky si mojím ochrancom. XV

1. V teba, Pane, som dúfal; *

nebudem zahanbený naveky.

2. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboì a zachráÀ, *

nakloÀ ku mne svoj sluch a pomôÏ mi. —

3. Buì mi ochrannou skalou a opevneným hradom *

na moju záchranu;

4. veì ty si moja opora a moje útoãi‰te. *

BoÏe môj, vytrhni ma z ruky hrie‰nika. —

5. Lebo ja, Pane, túÏim za tebou, *

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6. Od matkinho lona mám v tebe oporu, *

od Ïivota matky si mojím ochrancom. —

7. Moje ústa budú hlásaÈ tvoju spravodlivosÈ *

a tvoju spásu deÀ ão deÀ.

8. BoÏe, ty si ma poúãal od mojej mladosti *

a ja aÏ doteraz ohlasujem tvoje diela zázraãné. —

DRUHÉ âÍTANIE

Túto spásu hºadali a skúmali proroci

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 1, 8-12

Milovaní, Ježiša Krista milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho

nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosÈou, plnou slávy, že do-

sahujete cieº svojej viery — spásu duší.

Túto spásu hºadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti,

pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje

Kristov Duch, ktorý bol v nich, keì vopred svedčil o Kristových utr-

peniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. 

A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz

zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo

túžia hºadieÈ aj anjeli.

Počuli sme Božie slovo.

512 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 1, 7; Lk 1, 17

R. Aleluja. — Ján pri‰iel ako svedok vydaÈ svedectvo o svetle 

a pripraviÈ Pánovi dokonalý ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Porodí syna a dá‰ mu meno Ján

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 5-17

Za čias judejského kráºa Herodesa žil istý kÀaz menom Zachariáš

z Abiášovej kÀazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových

dcér a volala sa Alžbeta. 

Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky

Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola

neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keì raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kÀazskú službu pred

Bohom, podºa zvyku kÀazského úradu lósom mu pripadlo vojsÈ do

Pánovho chrámu a priniesÈ kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety

sa vonku modlilo množstvo ºudu.

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltá-

ra. Keì ho Zachariáš zbadal, zºakol sa a zmocÀovala sa ho hrôza.

Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja

modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.

Budeš sa radovaÈ a plesaÈ a jeho narodenie poteší mnohých. 

Lebo on bude veºký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piÈ nebude

a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela

obráti k Pánovi, ich Bohu. 

Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srd-

cia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil

Pánovi dokonalý ºud.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na omšu v deÀ s lávnosti
PRVÉ âÍTANIE

Urobím Èa svetlom národov

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 49, 1-6

Počúvajte ma, ostrovy,

dávajte pozor, národy v diaºavách:
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Pán ma z matkinho lona povolal,

už v živote mojej matky myslel na moje meno,

ústa mi urobil sÈa ostrý meč,

ukryl ma v tôni svojej ruky.

Utvoril ma ako zaostrený šíp,

do svojho tulca ma uložil.

A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael,

na tebe ukážem svoju slávu.“

Ja som povedal:

„Nadarmo som sa namáhal,

márne a zbytočne som mrhal svoju silu.

Ale moje právo je isté u Pána

a moja odmena u môjho Boha.“

A teraz hovorí Pán,

ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone,

aby som priviedol k nemu Jakuba

a Izraela okolo neho zhromaždil;

tak som bol poctený v očiach Pána

a môj Boh sa mi stal silou.

Povedal: „To je málo, že si môj služobník,

aby si obnovil Jakubove kmene

a naspäÈ priviedol zvyšok Izraela.

Urobím Èa svetlom národov,

aby moja spása siahala až do končín zeme.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 139, 1-3. 13-14. 15

R.(14a): Chválim Èa, Pane, Ïe som vznikol tak zázraãne. XV

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *

ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.

2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky:

ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *

A v‰etky moje cesty sú ti známe. —

3. Veì ty si stvoril moje útroby, *

utkal si ma v Ïivote mojej matky.
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4. Chválim Èa, Ïe si ma utvoril tak zázraãne;

v‰etky tvoje diela sú hodny obdivu *

a ja to veºmi dobre viem. —

5. Moje údy neboli utajené pred tebou,

keì som vznikal v skrytosti, *

utkávaný v hlbinách zeme. —

DRUHÉ âÍTANIE

Ján kázal pred Kristovým príchodom

Čítanie zo Skutkov apoštolov 13, 22-26

Pavol povedal: „Boh povolal otcom za kráºa Dávida a vydal mu sve-

dectvo: ,Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podºa môjho srdca,

ktorý bude plniÈ moju vôºu celú.’

Z jeho potomstva dal Boh podºa prisºúbenia Izraelu Spasiteºa,

Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ºudu

krst pokánia. 

Keì Ján končil svoj beh, hovoril: „Ja nie som ten, za koho ma pokla-

dáte. Ale, hºa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozvia-

zaÈ obuv na nohách.’

Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, nám

bolo poslané toto slovo spásy.“

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 76

R. Aleluja. — Ty, chlapãek, bude‰ sa volaÈ prorokom Najvy‰‰ieho: 

pôjde‰ pred tvárou Pána a pripraví‰ mu cestu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ján sa bude volaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 57-66. 80

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keì jej susedia a prí-

buzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veºké milosrdenstvo, radovali sa

s Àou.
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Na ôsmy deÀ prišli chlapca obrezaÈ a chceli mu daÈ meno Zachariáš

po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volaÈ Ján.“

Povedali jej: „Veì v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“

Dali znak otcovi, ako ho chce nazvaÈ on. Vypýtal si tabuºku a napí-

sal: „Ján sa bude volaÈ.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa

a jazyk i prehovoril a velebil Boha.

Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských

horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili

si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku

Pánova ruka bola s ním.

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dÀa, keì vystú-

pil pred Izrael.

Počuli sme slovo Pánovo.

27. júna

SV. LADISLAVA

V Trnavskej arcidiecéze 

a v Banskobystrickej, Nitrianskej a RoÏÀavskej diecéze

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Podºa toho, kto aký dar dostal, slúÏte si navzájom

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4, 7b-11

Milovaní, buìte rozumní a bdejte na modlitbách. 

A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska

zakrýva množstvo hriechov. Buìte vospolne pohostinní bez šomrania.

Podºa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správco-

via mnohotvárnej Božej milosti.

Keì niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keì niekto slúži, tak len

z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze

Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (1b): Spravodlivý nájde odpoãinok

na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo, 

ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *

ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *

ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *

ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 

a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *

Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 817, ã. 21.

EVANJELIUM, Lk 12, 32-34; s. 817, ã. 21.

27. júna

SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, 

BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728, 

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý

bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so

všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov

podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy

a obrátia sa k bájkam.
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Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-

listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal:

„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ — 

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19, s. 761, ã. 1.

28. júna

SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.
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PRVÉ âÍTANIE

Pánov sluÏobník má byÈ ku kaÏdému prívetivý,
schopný uãiÈ a byÈ trpezlivý

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 2, 22b-26

Milovaný, usiluj sa o spravodlivosÈ, vieru, lásku a pokoj s tými, čo

z čistého srdca vzývajú Pána. Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhý-

baj, veì vieš, že vyvolávajú len zvady.

A Pánov služobník sa nemá vadiÈ, ale má byÈ ku každému prívetivý,

schopný učiÈ a byÈ trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne karhaÈ;

možno im raz Boh dá kajúcnosÈ, aby poznali pravdu a vymanili sa

z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *

on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *

a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *

a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *

a jeho kroky nezakolí‰u. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 820, ã. 26.

EVANJELIUM, Jn 17, 20-26; s. 820, ã. 26.
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29. júna

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

SlávnosÈ

Na omšu na vigí l iu

PRVÉ âÍTANIE

âo mám, to ti dám: V mene JeÏi‰a Krista Nazaretského vstaÀ a choì!

Čítanie zo Skutkov apoštolov 3, 1-10

Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludÀajšiu

modlitbu. 

Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne

ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almuž-

nu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keì videl vchádzaÈ do chrámu

Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.

Peter sa naÀ s Jánom zahºadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ On sa

na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane.

Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám:

V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaÀ a choì!“ Chytil ho za pravú

ruku a zodvihol ho.

Vtom mu spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil.

Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.

Všetok ºud videl, ako chodí a chváli Boha, a poznali ho, že je to ten,

čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas

a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.                                         XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *

a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *

a noc noci to dáva na známosÈ. — R.

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *

ktorá by sa nedala poãuÈ.
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4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

DRUHÉ âÍTANIE

Boh si ma uÏ v Ïivote matky vybral

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 1, 11-20

Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal,

nemá ºudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od

človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.

Veì ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veºmi

prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil

mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje

svojich otcov.

Ale keì sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milos-

Èou povolal, zapáčilo zjaviÈ vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval

medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do

Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do

Arábie a opäÈ som sa vrátil do Damasku.

Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa,

a zostal som uÀho pätnásÈ dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba

Jakuba, Pánovho brata. 

A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Jn 21, 17d

R. Aleluja. — Pane, ty vie‰ v‰etko,

ty vie‰, Ïe Èa mám rád. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pas moje baránky, pas moje ovce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 21, 15-19

Keì sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimo-

na Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ 

52129. JÚNA



Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že Èa 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 Èa 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 Èa mám rád.“ 

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! 

Veru, veru, hovorím ti: Keì si bol mladší, sám si sa opásal a chodil

si, kade si chcel. Ale keì zostarneš, vystrieš ruky, iný Èa opáše a pove-

die, kam nechceš.“ 

To povedal, aby naznačil akou smrÈou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poì za mnou!“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na omšu v deÀ s lávnosti

PRVÉ âÍTANIE

Teraz naozaj viem, Ïe ma Pán vyslobodil z Herodesovej ruky

Čítanie zo Skutkov apoštolov 12, 1-11

V tom čase kráº Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov

Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keì videl, že

sa to Židom páči, rozkázal chytiÈ aj Petra. Boli práve dni Nekvasených

chlebov. Keì sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiÈ štyrom

strážam po štyroch vojakoch: po Veºkej noci ho chcel predviesÈ ºudu.

Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila

k Bohu za neho.

V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesÈ, Peter spal medzi

dvoma vojakmi spútaný dvoma reÈazami a strážnici predo dvermi

strážili väzenie.

Tu zastal pri Àom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel

Petra do boku, zobudil ho a povedal: „VstaÀ rýchlo!“ A reÈaze mu

spadli z rúk. 

Anjel mu povedal: „Opáš sa a obuj si sandále!“ Keì to urobil, pove-

dal mu: „Prehoì si plášÈ a poì za mnou!“ Vyšiel von a šiel za ním; ani
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nevedel, že je to skutočnosÈ, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má

videnie. 

Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do

mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli Àou, a keì prešli jednou ulicou,

anjel mu zmizol.

Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz naozaj viem, že Pán

poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého,

čo očakával židovský ºud.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

DRUHÉ âÍTANIE

UÏ mám pripravený veniec spravodlivosti

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 6-8. 17-18

Milovaný, ja mám vyliaÈ svoju krv na obetu, nastáva čas môjho

odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
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Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deÀ dá Pán,

spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho prí-

chod.

Pán stál pri mne a posilÀoval ma, aby sa cezo mÀa naplnilo ohlaso-

vanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy

leva.

Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské

kráºovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter; tebe dám kºúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-

kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša

alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºov-

stva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,

bude rozviazané v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na votívnu om‰u o sv. Petrovi ãítania sa berú zo sviatku Katedry sv.

Petra, 22. februára.

Na votívnu om‰u o sv. Pavlovi ãítania sa berú zo sviatku Obrátenia sv.

Pavla, 25. januára.
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30. júna

PRVÝCH SVÄTÝCH MUČENÍKOV CIRKVI V RÍME

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,

ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Keì on vlastného Syna neušetril,

ale vydal ho za nás všetkých,

akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?

Boh, ktorý ospravedlÀuje?

A kto ich odsúdi?

Kristus Ježiš,

ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený,

je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?

Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,

hlad alebo nahota,

nebezpečenstvo alebo meč?

Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,

ktorý nás miluje.

A som si istý, že ani smrÈ ani život

ani anjeli ani kniežatstvá

ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ

ani mocnosti

ani výška ani hæbka

ani nijaké iné stvorenie
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nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,

ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                     VII

Alebo: Aleluja.

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli  prevalili cez nás *

rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, * 

ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V‰etky národy vás budú nenávidieÈ pre moje meno

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 24, 4-13

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor, aby vás niekto

nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriÈ: ,Ja som

Mesiáš.’ A mnohých zvedú. Budete počuÈ o vojnách a chýry o bojoch.

Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísÈ, ale ešte nebude

koniec.

Lebo povstane národ proti národu a kráºovstvo proti kráºovstvu.

Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok
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útrap.

Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjaÈ, a všetky národy vás

budú nenávidieÈ pre moje meno.

Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávaÈ a nenávidieÈ.

Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa

rozmnoží neprávosÈ, v mnohých vychladne láska.

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

JÚL

2. júla

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Kráº Izraela, Pán, je s tebou

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša 3, 14-18

Jasaj, dcéra sionská,

plesaj, Izrael!

Raduj sa a veseº z plného srdca,

dcéra jeruzalemská!

Pán zrušil tvoj rozsudok,

odvrátil tvojich nepriateºov.

Kráº Izraela, Pán, je s tebou,

neboj sa nijakého zla!

V onen deÀ povedia Jeruzalemu:

„Neboj sa, Sion,

nech ti ruky nechabnú!

Pán, tvoj Boh, je s tebou,

on je mocný, on Èa zachráni.

Teší sa a plesá nad tebou,

obnovuje k tebe svoju lásku,

plesá nad tebou a jasá;

ako v deÀ zhromaždenia.“
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„Odstránim z teba nešÈastie

a už sa nebudeš zaÀ hanbiÈ.“

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Majte úãasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 9-16b

Bratia, láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru.

Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úcti-

vosti, v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte

účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní.

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú — žehnajte a nepreklínajte!

Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako

zmýšºajte; a nezmýšºajte vysoko, ale prikláÀajte sa k nízkym.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R. (porov. 6): Plesajme a jasajme,

lebo uprostred nás je Svätý, Boh. III

1. „Hºa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa,

lebo moja sila a chvála je Pán, *

on sa mi stal záchrancom.“

2. Budete ãerpaÈ vodu s radosÈou *

z prameÀov spásy. —

3. „Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,

ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *

pamätajte, Ïe jeho meno je vzne‰ené. —

4. Spievajte Pánovi, lebo urobil veºké veci; *

nech je to známe po celej zemi.

5. Plesaj a jasaj, obyvateºka Siona, *

lebo veºký uprostred teba je Svätý Izraela.“ —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

âím som si zaslúÏila, Ïe matka môjho Pána prichádza ku mne?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 39-56

V tých dÀoch sa Mária vydala na cestu a ponáhºala sa do istého

judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu

a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieÈa v jej lone sa zachvelo

a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veºkým hlasom:

„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím

som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo

zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosÈou sa zachvelo dieÈa

v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej

povedal Pán.“

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi,

lebo zhliadol na poníženosÈ svojej služobnice.

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú všetky pokolenia,

lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšºajú.

Mocnárov zosadil z trónov

a povýšil ponížených.

Hladných nak⁄mil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sºúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počuli sme slovo Pánovo.
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3. júla

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Ste postavení na základe apo‰tolov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 2, 19-22

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých

a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a proro-

kov; hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. 

V Àom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,

v Àom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium. XV

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 20, 29

R. Aleluja. — Tomá‰, uveril si, pretoÏe si ma videl.

Blahoslavení tí, ão nevideli, a uverili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pán môj a Boh môj

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 20, 24-29

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keì

prišiel Ježiš.

Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
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Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch

a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho

boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.

Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal:

„Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri

ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuì neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo

nevideli, a uverili.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4. júla

SV. ALŽBETY PORTUGALSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 3, 14-18; s. 800, ã. 16.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 810, ã. 13.

EVANJELIUM, Mt 25, 31-46; s. 810, ã. 13.

5. júla

SV. CYRILA A METODA, 

SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

SlávnosÈ

PRVÉ âÍTANIE

Ich meno Ïije z pokolenia na pokolenie

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 44, 1. 4-7. 11-15

ChváliÈ nám treba slávnych mužov,

našich otcov, ako nasledovali po sebe.

Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ºudu

a pre svoju zbehlosÈ v písmach viedli národy.
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V ich výrokoch sú slová múdrosti;

zostavovali piesne a nápevy,

písali a prednášali básne.

Boli bohatí a obdarení silou;

usilovali sa o krásny život

a pokojne žili vo svojich rodinách.

Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov,

už za ich života ich chválili.

Zostávajú vo svojom potomstve,

posvätné dedičstvo sú ich vnukovia;

lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve

a vìaka im — aj ich synovia.

Ich potomstvo zostane naveky

a ich sláva nezanikne nikdy.

Ich telá odpočívajú v pokoji

a ich meno žije z pokolenia na pokolenie.

O ich múdrosti rozprávajú národy

a zhromaždený ºud ich ospevuje.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta

a hlásajte evanjelium. XV

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; — 

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —

DRUHÉ âÍTANIE

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa

povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou

a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ

jednotu ducha vo zväzku pokoja. 
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Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh

a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-

kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval

Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za proro-

kov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripra-

vovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedo-

spejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti

muža, k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — To sú na‰i otcovia a praví pastieri,

ktorí nás sediacich v temnotách

priviedli k svetlu Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte a uãte v‰etky národy

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Matúša 28, 16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.

Keì ho uvideli, klaÀali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi

i na zemi. Choìte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca

i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávaÈ všetko, čo som vám

prikázal.

A hºa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6. júla

SV. MÁRIE GORETTI, PANNY A MUČENICE

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo panien, s. 766.
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PRVÉ âÍTANIE

Va‰e telá sú Kristovými údmi

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 6, 13c-15a. 17-20

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj

Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?

Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.

Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je

mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás,

ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? 

Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *

opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *

pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *

ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *

lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *

a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *

a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Poì, nevesta Kristova, a prijmi veniec,

ktorý ti Pán pripravil pre veãný Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM, Jn 12, 24-26; s. 726, ã. 5.
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7. júla

SV. ANTONA MÁRIE ZACCARIU, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (vychovávateºov alebo rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Tim 1, 13-14; 2, 1-3; s. 743, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 813, ã. 16.

EVANJELIUM, Mk 10, 13-16; s. 813, ã. 16.

11. júla

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Sviatok

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

NakloÀ svoje srdce k poznaniu

Čítanie z Knihy Prísloví 2, 1-9

Syn môj, ak prijmeš moje slová

a vo svojom vnútri zachováš moje príkazy,

napneš svoj sluch za múdrosÈou

a svoje srdce nakloníš k poznaniu;

ak budeš vzývaÈ múdrosÈ

a dovolávaÈ sa rozumnosti,

ak sa budeš za Àou zháÀaÈ ako za peniazmi

a hºadaÈ ju ako poklady,

vtedy pochopíš bázeÀ Pánovu

a spoznáš Boha;

lebo Pán dáva múdrosÈ,

z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosÈ.

Statočným poskytuje ochranu,

je štítom tým, čo žijú poctivo,
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dáva pozor na chodníky spravodlivosti

a chráni cestu svätých.

Až vtedy pochopíš spravodlivosÈ a právo,

statočnosÈ a každú dobrú cestu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (2a): Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vy, ão ste opustili v‰etko a i‰li za mnou, dostanete stonásobne viac

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za

tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì Syn

človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad-

nete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.  A kaž-

dý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca

a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude

dedičom večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.

13. júla

SV. HENRICHA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Mich 6, 6-8; s. 790, ã. 17.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 14, 23; s. 802, ã. 3.

EVANJELIUM,  Mt 7, 21-27, s. 802, ã. 3.

14. júla

SV. KAMILA DE LELLIS, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 3, 14-18; s. 800, ã. 16.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 820, ã. 25. 

EVANJELIUM, Jn 15, 9-17; s. 820, ã. 25.
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15. júla

SV. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

PoznaÈ Kristovu lásku, presahujúcu kaÏdé poznanie

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 14-19

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé

otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,

aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus

skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-

ní v láske mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,

výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-

nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *

Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. — R.

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. — R.

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *

aby som proti tebe nezhre‰il. — R.

4. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. — R.

5. Svojimi perami vypoãítavam *

v‰etky výroky tvojich úst. — R.

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *

mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. — R.
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ALELUJOVÝ VER·, Mt 23, 9b. 10b; s. 746, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 23, 8-12; s. 746, ã. 3.

16. júla

PANNY MÁRIE KARMELSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Raduj sa, dcéra Siona, lebo ja prichádzam

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 14-17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,

lebo hºa, ja prichádzam

a budem bývaÈ uprostred teba, 

hovorí Pán.

V ten deÀ sa mnohé národy

pripoja k Pánovi

a budú jeho ºudom.

Budem bývaÈ uprostred teba

a budeš vedieÈ, že ma Pán zástupov

poslal k tebe.

Pán bude vlastniÈ Júdu

ako svoj podiel vo svätej zemi

a znovu si vyvolí Jeruzalem.

Nech mlčí pred Pánom každé telo,

lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si nosila Syna veãného Otca.                                                XX

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —
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2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *

a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vystrel ruku nad uãeníkov a povedal: Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-

li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka

a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú

moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka

a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-

siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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17. júla

SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA,

PUSTOVNÍKOV

Spomienka

V Nitrianskej diecéze sviatok

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Myslite na v‰etko, ão je mravne ãisté

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša

miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko.

O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so

vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý

prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle

v Kristovi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je

spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je

čnostné a chválitebné!

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh

pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. VI

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —
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5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Aj vy buìte pripravení

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 35-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy

zažaté! Buìte podobní ºuìom, ktorí očakávajú svojho pána, keì sa má

vrátiÈ zo svadby, aby mu otvorili hneì, ako príde a zaklope.

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ.

Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluho-

vaÈ.

A keì príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieÈ,

budú blahoslavení.

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej,

nedovolil by mu vniknúÈ do svojho domu.

Aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa

nenazdáte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

21. júla

SV. VAVRINCA Z BRINDISI,

K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 4, 1-2. 5-7; s. 741, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 40; s. 732.

ALELUJOVÝ VER·, Semeno je BoÏie slovo; s. 763, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 4, 1-10. 13-20; s. 763, ã. 5.
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22. júla

SV. MÁRIE MAGDALÉNY

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Na‰la som toho, ktorého moja du‰a miluje

Čítanie z Knihy PieseÀ piesní 3, 1-4a

Snúbenica vraví:

Na svojom lôžku po nociach

hºadala som toho, ktorého moja duša miluje;

hºadala som ho, ale nenašla.

„Vstanem a mesto pochodím: 

po uliciach a námestiach

budem hºadaÈ toho, ktorého miluje moja duša.“

Hºadala som ho, ale nenašla. 

Stretli ma strážcovia, čo boli na obchôdzke po meste.

„Nevideli ste toho,  ktorého moja duša miluje?“

A keì som trochu od nich poodišla,

našla som, koho moja duša miluje.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:
Teraz uÏ Krista nepoznáme podºa tela

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 14-17

Bratia, ženie nás Kristova láska, keì si uvedomíme, že ak jeden

zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj

tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal

z m⁄tvych.

Preto odteraz nepoznáme nikoho podºa tela. A ak sme aj poznali

Krista podºa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým

stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

Počuli sme Božie slovo.

54322. JÚLA



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R. (2b): Za tebou prahne moja du‰a, Pane, BoÏe môj. XVI

1. BoÏe, ty si môj Boh, *

uÏ od úsvitu sa viniem k tebe.

2. Za tebou prahne moja du‰a, *

za tebou túÏi moje telo;

ako vyschnutá, pustá zem bez vody, —

3. tak Èa túÏim uzrieÈ vo svätyni *

a vidieÈ tvoju moc a slávu.

4. Veì tvoja milosÈ je lep‰ia neÏ Ïivot; *

moje pery budú Èa oslavovaÈ. —

5. Celý Ïivot Èa chcem velebiÈ *

a v tvojom mene dvíhaÈ svoje ruky k modlitbe.

6. SÈa na bohatej hostine sa nasýti moja du‰a *

a moje ústa Èa budú chváliÈ jasavými perami. —

7. Lebo ty si mi pomáhal *

a pod ochranou tvojich krídel budem plesaÈ.

8. Moja du‰a sa vinie k tebe, *

ujíma‰ sa ma svojou pravicou. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — PovedzÏe nám, ó, Mária, ãos’ videla na ceste?

„Hrob som zrela oslávený, kameÀ nebol na mieste.“ —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îena, preão plaãe‰? Koho hºadá‰?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 20, 1-2. 11-18

Ráno prvého dÀa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna

k hrobu a videla, že kameÀ je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla

k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád,

a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do

hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieÈ tam, kde bolo predtým

uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.
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Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keì to povedala, obrátila sa a videla tam stáÈ Ježiša; no nevedela, že

je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hºadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty

odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“ 

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo zname-

ná Učiteº.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veì som ešte nevystúpil k Otcovi;

ale choì k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi

a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“

a že jej toto povedal.

Počuli sme slovo Pánovo.

23. júla

SV. BRIGITY, REHOªNÍČKY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Gal 2, 19-20; s. 795, ã. 5. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 782. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24. 

25. júla

SV. JAKUBA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-

nú moc, a nie my.

54523. JÚLA



Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,

ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú

nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na

našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa

aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje

smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril

som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì

vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás

a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých

rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,

s jasotom budú ÏaÈ. XVI

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *

s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil zo sveta,

aby ste i‰li a priná‰ali ovocie

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Môj kalich budete piÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 20, 20-28

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi,

poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom

kráºovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ºavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piÈ kalich, ktorý mám

ja piÈ?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piÈ, ale daÈ niekomu sedieÈ po

mojej pravici alebo ºavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pri-

pravil môj Otec.“

Keì to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 

Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov

panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiÈ svoju moc. Medzi vami to

tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieÈ staÈ veºkým, bude

vaším služobníkom. A kto bude chcieÈ byÈ medzi vami prvý, bude

vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel daÈ sa obsluhovaÈ, ale slúžiÈ a položiÈ

svoj život ako výkupné za mnohých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

54725. JÚLA



26. júla

SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PANNY MÁRIE

Spomienka

PRVÉ âÍTANIE

Ich meno Ïije z pokolenia na pokolenie

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 44, 1. 10-15

ChváliÈ nám treba slávnych mužov,

našich otcov, ako nasledovali po sebe.

Oni boli milosrdní mužovia

a nikdy sa nezabudne na ich dobré skutky.

Zostávajú vo svojom potomstve,

posvätné dedičstvo sú ich vnukovia;

lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve

a vìaka im — aj ich synovia.

Ich potomstvo zostane naveky

a ich sláva nezanikne nikdy.

Ich telá odpočívajú v pokoji

a ich meno žije z pokolenia na pokolenie.

O ich múdrosti rozprávajú národy

a zhromaždený ºud ich ospevuje.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Len Ïena, ão sa bojí Pána, zaslúÏi si chválu

Čítanie z Knihy Prísloví 31, 10-13. 19-20. 30-31

Kto nájde ženu statočnú?

Má väčšiu cenu nad perly.

Srdce jej muža má v nej oporu

a nemá núdzu o zisk.
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Robí mu len dobre, nikdy nie škodu,

po všetky dni svojho života.

Vlnu a ºan zháÀa

a pracuje s chuÈou vlastnými rukami.

Svojimi rukami siaha po praslici,

jej prsty sa chápu vretena.

Bedárovi svoje dlane otvára

a k chudobnému ruky vystiera.

Klamlivý je pôvab a krása márna,

len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

Dajte jej z ovocia jej rúk

a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 132, 11. 13-14. 17-18

R. (porov. Lk 1, 32b): Pán, Boh, mu dal trón jeho otca Dávida. III

1. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; *

je pravdivá, nikdy ju neodvolá:

2. „Potomka z tvojho rodu *

posadím na tvoj trón.“ —

3. Lebo Pán si vyvolil Sion, *

Ïelal si maÈ ho za svoj príbytok:

4. „To je miesto môjho odpoãinku naveky; *

tu budem bývaÈ, lebo som túÏil za ním. —

5. Tu Dávidovej moci dám vypuãaÈ, *

svojmu pomazanému pripravím svetlo.

6. Jeho nepriateºov hanbou zakryjem, *

no na jeho hlave zaÏiari diadém.“ —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 25c

R. Aleluja. — Oãakávali potechu Izraela

a Duch Svätý bol na nich. — R. Aleluja.

54926. JÚLA



EVANJELIUM

Mnohí proroci a spravodliví túÏili vidieÈ, ão vidíte vy

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 16-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia,

aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravod-

liví túžili vidieÈ, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuÈ, čo vy počúvate, ale

nepočuli.“

Počuli sme slovo Pánovo.

27. júla

SV. GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý

bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so

všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov

podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy

a obrátia sa k bájkam.

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-

listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                   VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,
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2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení, 

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,

pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasý-

tení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.

Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte

hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

55127. JÚLA



29. júla

SV. MARTY

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-16

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto

miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,

lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jedno-

rodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás

a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keì nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovaÈ jeden

druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keì sa milujeme navzájom,

Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 

A že ostávame v Àom a on v nás, poznávame podºa toho, že nám dal

zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za

Spasiteºa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v Àom Boh a on v Bohu. A my,

čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v Àom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. — R.
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3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ja som uverila, Ïe ty si Mesiá‰, BoÏí Syn 

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 11, 19-27

Veºa Židov prišlo k Marte a Márii potešiÈ ich v žiali za bratom.

Keì Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zosta-

la doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj

brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoºvek poprosíš Boha,

Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z m⁄tvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deÀ pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mÀa, bude

žiÈ, aj keì umrie. A nik, kto žije a verí vo mÀa, neumrie naveky. Veríš

tomu?“

55329. JÚLA



Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn,

ktorý mal prísÈ na svet.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo:

Marta, Marta, stará‰ sa a znepokojuje‰ pre mnohé veci

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,

menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, 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 obsluhovaÈ? 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.

30. júla

SV. PETRA CHRYZOLÓGA, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Ef 3, 8-12; s. 759, ã. 4.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 5; s. 765, ã. 6.

EVANJELIUM, Lk 6, 43-45; s. 765, ã. 6.

31. júla

SV. IGNÁCA Z LOYOLY, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.
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PRVÉ âÍTANIE

V‰etko robte na BoÏiu slávu

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 31 — 11, 1

Bratia, či jete, či pijete, či čokoºvek iné robíte, všetko robte na Božiu

slávu.

Nebuìte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi, ako

sa aj ja chcem páčiÈ všetkým vo všetkom a nehºadám, čo mne vyhovu-

je, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

NapodobÀujte ma, ako aj ja napodobÀujem Krista.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —
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ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto

prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,

bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom.

A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.

Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ

a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:

,Tento človek začal stavaÈ a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-

ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,

ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,

kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ

mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

AUGUST

1. augusta

SV. ALFONZA MÁRIE DE’ LIGUORI, 

BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

556 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



PRVÉ âÍTANIE

Zákon Ducha, ktorý dáva Ïivot v Kristovi JeÏi‰ovi, 
oslobodil Èa od zákona hriechu a smrti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                       8, 1-4

Bratia, teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi;

veì zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil Èa od

zákona hriechu a smrti.

Čo bolo nemožné zákonu pre slabosÈ ºudskej prirodzenosti, to usku-

točnil Boh, keì pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hrieš-

nemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás,

čo nežijeme podºa tela, ale podºa Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. VI

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *

Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *

aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *

v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *

mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19; s. 761, ã. 1.
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2. augusta

SV. EUZÉBIA VERCELLSKÉHO, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 5, 1-5; s. 801, ã. 18.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 89; s. 730.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 801, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 5, 1-12a; s. 801, ã. 1.

2. augusta

SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728, 

alebo svätých (rehoºníkov) s. 772.

PRVÉ âITANIE

Jedno srdce a jedna du‰a

Čítanie zo Skutkov apoštolov 4, 32-35

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich

nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. 

Apoštoli veºkou silou vydávali svedectvo o zm⁄tvychvstaní Pána

Ježiša a na všetkých spočívala veºká milosÈ, veì medzi nimi nebolo

núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za

ne ut⁄žili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeºovalo sa kaž-

dému podºa toho, kto ako potreboval.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —
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3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 4a. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne, priná‰a veºa ovocia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM,  Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

4. augusta

SV. JÁNA MÁRIE VIANNEYA, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 703.

PRVÉ âÍTANIE

Urobil som Èa stráÏcom domu Izraela

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 3, 16b-21

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, urobil som Èa strážcom

domu Izraela. Keì počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom

mene. 
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Keì poviem bezbožnému: Zomrieš, a ty ho neupozorníš a nepovieš

mu, aby sa odvrátil od svojej bezbožnosti a žil, bezbožný zomrie vo

svojej neprávosti, ale jeho krv budem požadovaÈ z tvojich rúk. 

No keì ty upozorníš bezbožného, a on sa neodvráti od svojej bez-

božnosti a od svojej bezbožnej cesty, zomrie vo svojej neprávosti, ale ty

si si život zachránil.

A keì sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha

neprávosÈ, položím pred neho prekážku; on zomrie, pretože si ho

nevaroval: zomrie vo svojom hriechu a nespomenie sa na jeho spra-

vodli-vosÈ, ktorú konal, ale za jeho krv sa mi budeš ty zodpovedaÈ.

No ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on nezhreší, bude

žiÈ, lebo si ho upozornil a ty si zachrániš život.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.             XV

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným, 

oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Videl zástupy a zºutoval sa nad nimi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 35 — 10, 1

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach,

hlásal evanjelium o kráºovstve a uzdravoval každý neduh a každú cho-

robu.

Keì videl zástupy, zºutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skles-

nuté ako ovce bez pastiera. 
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Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veºká, ale robotníkov

málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými

duchmi, aby ich vyháÀali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

Počuli sme slovo Pánovo.

5. augusta

VÝROČIE POSVIACKY

HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Videl som nový Jeruzalem, vystrojený ako nevestu,
ozdobenú pre svojho Ïenícha

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 21, 1-5a

Ja, Ján, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem

sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostu-

puje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená

pre svojho ženícha. 

A počul som mohutný hlas od trónu hovoriÈ: „Hºa, Boží stánok je

medzi ºuìmi! A bude medzi nimi prebývaÈ; oni budú jeho ºudom

a sám Boh — ich Boh — bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už

nebude smrti ani žiaºu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé

sa pominulo.“

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hºa, všetko robím nové.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jdt 13, 18b-e.19

R. (porov. 18): PoÏehnaná si, Panna Mária,

nad v‰etky Ïeny na svete. XX

1. PoÏehnaná si, dcéra, od Boha najvy‰‰ieho *

nad v‰etky Ïeny na svete.

2. A zvelebený je Pán, Boh ná‰, *

ktorý stvoril nebo i zem. —
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3. Preto nevymizne tvoja chvála zo s⁄dc ºudí,

ktorí si budú naveky pripomínaÈ *

Pánovu silu. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo 

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril k zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj

hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré

si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6. augusta

PREMENENIE PÁNA

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-

padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno z prvých dvoch ãítaní

a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE

Jeho rúcho bolo biele ako sneh

Čítanie z Knihy proroka Daniela 7, 9-10. 13-14

Díval som sa, kým postavili tróny,

a Starec si sadol.

Jeho rúcho bolo biele ako sneh

a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna.

Jeho trónom boli ohnivé plamene,

kolesá jeho trónu blčiaci oheÀ.

562 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



Od neho vyvierala

a prúdila ohnivá rieka;

tisíce tisícov mu slúžili

a desaÈtisíce státisícov stáli okolo neho:

zasadol k súdu

a knihy sa otvorili.

Videl som v nočnom videní:

V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka

a došiel až k Starcovi.

Priviedli ho pred neho,

dostal moc a slávu i kráºovstvo

a budú mu slúžiÈ všetky národy, kmene a jazyky.

Jeho vláda je večná,

nikdy nezanikne

a jeho kráºovstvo nebude nikdy zničené.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 97, 1-2. 5-6. 9

R. (6b): Pánovu slávu uvidia v‰etky národy. III

1. Pán kraºuje, jasaj, zem; *

radujte sa, v‰etky ostrovy.

2. Vôkol neho oblaky a mrákavy, *

spravodlivosÈ a právo sú základom jeho trónu. —

3. Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *

pred Pánom celej zeme.

4. Jeho spravodlivosÈ ohlasujú nebesia *

a jeho slávu vidia v‰etky národy. —

5. Lebo ty, Pane, si Najvy‰‰í na celej zemi, *

nesmierne prevy‰uje‰ v‰etky boÏstvá. —

DRUHÉ âÍTANIE

Tento hlas sme my poãuli prichádzaÈ z neba

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Petra 1, 16-19

Milovaní, nesledovali sme vymyslené bájky, keì sme vás oboznámi-

li s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli

očitými svedkami jeho veleby.
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On dostal od Boha Otca česÈ a slávu, keì mu z velebnej slávy zaznel

hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaºúbenie.“

A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keì sme boli s ním na svä-

tom vrchu.

Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že

hºadíte naÀ ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne

deÀ a nevzíde vo vašich srdciach zornica.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Mt 17, 5c

R. Aleluja. — Toto je môj milovaný Syn,

v ktorom mám zaºúbenie; poãúvajte ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V roku A

Tvár mu zaÏiarila sÈa slnko

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 17, 1-9

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na

vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila

sÈa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 

Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, uro-

bím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“

Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas:

„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaºúbenie; počúvajte ho.“ 

Keì to učeníci počuli, padli na tvár a veºmi sa báli. 

No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „VstaÀte

a nebojte sa!“ A keì zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

Keì zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte

o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z m⁄tvych.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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V roku B

Toto je môj milovaný Syn

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 2-10

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vyso-

ký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril

a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil

sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri

stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo

povedaÈ; takí boli preºaknutí.

Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je

môj milovaný Syn, počúvajte ho.“

A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša.

Keì zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovo-

rili nikomu, kým Syn človeka nevstane z m⁄tvych.

Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo zna-

mená „vstaÈ z m⁄tvych“.

Počuli sme slovo Pánovo.

V roku C

Ako sa modlil, zmenil sa vzhºad jeho tváre

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 28b-36

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliÈ

sa. 

Ako sa modlil, zmenil sa vzhºad jeho tváre a jeho odev zažiaril belo-

bou. A hºa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia — boli to Mojžiš a Eliáš.

Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniÈ

v Jeruzaleme. 

Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keì sa prebudili,

videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keì od neho odchádzali povedal Peter Ježišovi: „Učiteº, dobre je

nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden

Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. 
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Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keì vstúpili do obla-

ku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“

A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmækli a v tých dÀoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Počuli sme slovo Pánovo.

7. augusta

SV. SIXTA II., PÁPEŽA,

A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.

7. augusta

SV. KAJETÁNA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 2, 7-13; s. 783, ã. 12. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 784.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 817, ã. 21.

EVANJELIUM, Lk 12, 32-34; s. 817, ã. 21.

8. augusta

SV. DOMINIKA, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.
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PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 2, 1-10a; s. 758, ã. 2. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove. III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;

spievaj Pánovi, celá zem! *

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ.

Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,

vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“

Upevnil zemekruh, nepohne sa; *

a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako šli Ježiš a jeho učeníci po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za

tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“

On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“
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Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

10. augusta

SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Veselého darcu Boh miluje

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 9, 6-10

Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žaÈ; kto seje štedro, štedro

bude aj žaÈ. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaºu ani z donú-

tenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

A Boh má moc rozhojniÈ vo vás každú milosÈ, aby ste mali vždy vo

všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,

ako je napísané:

„Rozsýpal a dal chudobným;

jeho spravodlivosÈ trvá naveky.“

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmno-

ží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R. (5a): V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha.                     XX

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *

ão svoj majetok ãestne spravuje;
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4. nikdy nezakolí‰e. *

Vo veãnej pamäti bude spravodlivý. —

5. Nebude sa báÈ zlej zvesti. *

Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

6. bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

7. Rozdeºuje a dáva chudobným;

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12bc

R. Aleluja. — Kto mÀa nasleduje, nebude chodiÈ vo tmách,

ale bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto bude mne slúÏiÈ, toho poctí Otec

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 12, 24-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pše-

ničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odu-

mrie, prinesie veºkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj

život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj

môj služobník. Kto bude mne slúžiÈ, toho poctí Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11. augusta

SV. KLÁRY, PANNY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy, ão ste opustili v‰etko a i‰li za mnou, dostanete stonásobne viac

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za

tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì Syn

človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad-

nete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.

A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo

otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude

dedičom večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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13. augusta

SV. PONCIÁNA, PÁPEŽA,

A HYPOLITA, K≈AZA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 12-19; s. 722, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 718.

ALELUJOVÝ VER·, Teba, BoÏe, chválime; s. 726, ã. 6

EVANJELIUM, Jn 15, 18-21; s. 726, ã. 6.

14. augusta

SV. MAXIMILIÁNA MÁRIE KOLBEHO,

K≈AZA A MUČENÍKA

Spomienka

PRVÉ âÍTANIE

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;

za nešÈastie pokladali ich smrÈ

a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.
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V deÀ ich súdu zažiaria,

prebehnú sÈa iskry cez trstinu,

súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ

a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v láske pri Àom,

lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Aj my sme povinní dávaÈ Ïivot za bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 13-18

Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo

smrti do života, lebo milujeme bratov. 

Kto nemiluje, ostáva v smrti. 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 dávaÈ život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred

ním zatvorí, ako v Àom môže ostávaÈ Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 116, 10-11. 12-13. 16-17

R. (15): V Pánových oãiach má veºkú cenu 

smrÈ jeho svätých.           III

1. Dôveroval som, aj keì som povedal: *

„Som veºmi pokorený.“

2. V rozru‰ení som vyriekol: *

„V‰etci ºudia klamú.“ —

3. âím sa odvìaãím Pánovi *

za v‰etko, ão mi dal?

4. Vezmem kalich spásy *

a budem vzývaÈ meno Pánovo. —
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5. Pane, som tvoj sluha, *

som tvoj sluha a syn tvojej sluÏobnice.

6. Ty si mi putá rozviazal:

obetu chvály ti prinesiem *

a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 12, 25b

R. Aleluja. — Kto svoj Ïivot nenávidí na tomto svete,

zachráni si ho pre veãný Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nik nemá väã‰iu lásku ako ten, kto poloÏí svoj Ïivot za svojich priateºov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 12-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa

milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako

ten, kto položí svoj život za svojich priateºov. Vy ste moji priatelia, ak

robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.

Nazval som vás priateºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som

počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som

vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám

Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.“

Počuli sme slovo Pánovo.

15. augusta

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

SlávnosÈ

Na omšu na vigí l iu

PRVÉ âÍTANIE

Priniesli BoÏiu archu a postavili ju uprostred stanu,
ktorý pre Àu postavil Dávid

Čítanie z Prvej knihy Kroník 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova

archa na miesto, ktoré pre Àu pripravil.
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Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli

Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podºa Pánovho slova

prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustano-

vili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi

tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre

Àu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné

obety.

Keì Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požeh-

nal ºud v mene Pánovom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 132, 6-7. 9-10. 13-14

R. (porov. 8): VstaÀ, Pane, zaujmi svoje miesto,

ty a tvoja vzne‰ená archa. XX

1. Poãuli sme, Ïe archa je v Efrate, *

a na‰li sme ju na jaarských nivách.

2. Vstúpme teda do Pánovho príbytku *

a padnime k podnoÏke jeho nôh. —

3. Tvoji kÀazi nech sa odejú do spravodlivosti *

a tvoji svätí nech plesajú.

4. Pre svojho sluÏobníka Dávida *

neodmietaj tvár svojho pomazaného. —

5. Lebo Pán si vyvolil Sion, *

Ïelal si maÈ ho za svoj príbytok:

6. „To je miesto môjho odpoãinku naveky; *

tu budem bývaÈ, lebo som túÏil za ním.“ —

DRUHÉ âÍTANIE

Dal nám víÈazstvo skrze JeÏi‰a Krista

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 54-57

Bratia, keì si toto porušiteºné oblečie neporušiteºnosÈ a toto smrteº-

né si oblečie nesmrteºnosÈ, vtedy sa splní, čo je napísané:
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„SmrÈ pohltilo víÈazstvo.

SmrÈ, kde je tvoje víÈazstvo?

SmrÈ, kdeže je tvoj osteÀ?“

OstÀom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vìaka Bohu,

ktorý nám dal víÈazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj

hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré

si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na omšu v deÀ s lávnosti

PRVÉ âÍTANIE

Îena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac

Čítanie z Knihy zjavenia

svätého apoštola Jána 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieÈ archu jeho zmlu-

vy.

Potom sa na nebi ukázalo veºké znamenie: Žena odetá slnkom, pod

jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola Èar-

chavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiÈ.
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A bolo vidieÈ aj iné znamenie na nebi: Veºký ohnivý drak; mal

sedem hláv a desaÈ rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost

zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. 

A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiÈ, aby zhltol jej dieÈa,

len čo ho porodí.

I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovaÈ nad

všetkými národmi. A jej dieÈa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.

Žena potom utiekla na púšÈ, kde jej Boh pripravil miesto.

A počul som mohutný hlas volaÈ v nebi:

„Teraz nastala spása, moc a kráºovstvo nášho Boha 

a vláda jeho Pomazaného.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 10. 11-12. 15-16

R. (porov. 10b): Po tvojej pravici, Pane,

stojí kráºovná ozdobená zlatom. XX

1. Dcéry kráºovské sú medzi tvojimi vyvolenými; *

po tvojej pravici stojí kráºovná ozdobená zlatom z Ofíru. —

2. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *

zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

3. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *

za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice.

5. Sprevádza ich jasot radostný, *

tak vstupujú do kráºovského paláca. —

DRUHÉ âÍTANIE

Prvotinou je Kristus; potom tí, ão patria Kristovi

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 20-27a

Bratia, Kristus vstal z m⁄tvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je

skrze človeka smrÈ, tak je skrze človeka aj zm⁄tvychvstanie: Veì ako

všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 
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Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri

jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keì odo-

vzdá Bohu a Otcovi kráºovstvo, keì zruší každé kniežatstvo, každú

mocnosÈ a silu.

Lebo on musí kraºovaÈ, kým mu nepoloží všetkých nepriateºov pod

nohy. Ako posledný nepriateº bude zničená smrÈ, lebo mu všetko polo-

žil pod nohy.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Mária bola vzatá do neba;

plesajú zástupy anjelov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný; pový‰il poníÏených

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 39-56

V tých dÀoch sa Mária vydala na cestu a ponáhºala sa do istého

judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu

a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieÈa v jej lone sa zachvelo

a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veºkým hlasom: „Požeh-

naná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si

zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel

tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosÈou sa zachvelo dieÈa v mojom

lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal

Pán.“

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi,

lebo zhliadol na poníženosÈ svojej služobnice.

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú všetky pokolenia,

lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

s tými, čo sa ho boja.
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Ukázal silu svojho ramena,

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšºajú.

Mocnárov zosadil z trónov

a povýšil ponížených.

Hladných nak⁄mil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sºúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počuli sme slovo Pánovo.

16. augusta 

SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Dt 6, 3-9; s. 773, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 14, 23; s. 808, ã. 12.

EVANJELIUM, Mt 25, 14-30; alebo krat‰ie Mt 25, 14-23; s. 808, ã. 12.

19. augusta

SV. JÁNA EUDES, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Ef 3, 14-19; s. 795, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.
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2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4.

20. augusta

SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 15, 1-6; s. 755, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Chcem, aby aj oni boli so mnou tam, kde som ja

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 20-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Svätý Otče, neprosím len za

nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mÀa, aby všetci boli

jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby

svet uveril, že si ma ty poslal.
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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 mÀa.

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 stvo-

rením sveta.

Spravodlivý Otče, svet Èa nepozná, ale ja Èa 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.

21. augusta

SV. PIA X., PÁPEŽA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Boli by sme vám odovzdali nielen BoÏie evanjelium, ale aj vlastný Ïivot

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 2b-8

Bratia, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásaÈ vám Božie evanje-

lium uprostred mnohých Èažkostí. 

Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých

pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno

zveriÈ evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ºuìom páčili, ale

Bohu, ktorý skúma naše srdcia.

Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakom-

stvo, Boh je svedok, ani sme nehºadali slávu u ºudí, ani u vás ani

u iných. 

Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiÈ, boli sme medzi vami

malí, ako keì matka k⁄mi a láska svoje deti.

Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen

Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“  *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia.“ —

5. „Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 752, ã. 12.

EVANJELIUM, Jn 21, 15-17; s. 752, ã. 12.

22. augusta

PANNY MÁRIE KRÁªOVNEJ

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Daný nám je syn

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 9, 1-3. 5-6

ªud, čo kráča vo tmách,

uzrie veºké svetlo;
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nad tými, čo bývajú v krajine temnôt,

zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie,

zväčšuješ radosÈ.

Jasajú pred tebou,

ako sa jasá pri žatve,

ako plesajú tí, čo sa delia o korisÈ.

Pretože lámeš jeho Èažké jarmo,

brvno na jeho pleciach

a palicu jeho utláčateºa

ako v deÀ porážky Madiánčanov.

Lebo chlapček sa nám narodil,

daný nám je syn;

na jeho pleciach spočíva vláda 

a volajú ho: 

obdivuhodný Radca, mocný Boh,

večný Otec, Knieža pokoja.

Jeho moc vzrastie 

a pokoj nebude maÈ konca

na Dávidovom tróne a v jeho kráºovstve.

On ho upevní a posilní právom a spravodlivosÈou

odteraz až naveky.

To všetko vykoná horlivosÈ Pána zástupov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov.2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme. XIX

Alebo: Aleluja.

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *

chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *

odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *

nech je oslávené meno Pánovo.
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4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *

a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *

ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *

na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *

a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *

vedºa knieÏat svojho ºudu. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 28b. 42b

R. Aleluja. — Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;

poÏehnaná si medzi Ïenami. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poãne‰ a porodí‰ syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá

Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom

Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 

On bude veºký a bude sa volaÈ Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá

trón jeho otca Dávida, naveky bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom

a jeho kráºovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. 

Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom

mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemož-

né.“
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Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-

ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

23. augusta

SV. RUŽENY LIMSKEJ, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE  2 Kor 10, 17 —11, 2; s. 768, ã. 2. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 804, ã. 5.

EVANJELIUM, Mt 13, 44-46; s. 804, ã. 5. 

24. augusta

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Na základných kameÀoch bolo dvanásÈ mien 
dvanástich Baránkových apo‰tolov

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 21, 9b-14

Jeden zo siedmich anjelov mi povedal: „Poì, ukážem ti nevestu,

Baránkovu manželku!“

A v duchu ma preniesol na veºký a vysoký vrch a ukázal mi sväté

mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slá-

vou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameÀu, akoby krištáºovo

čistému kameÀu jaspisu. 

Malo veºké a vysoké hradby. Malo dvanásÈ brán a na bránach dva-

násÈ anjelov a napísané mená dvanástich kmeÀov synov Izraela. 

Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu

a tri brány od západu. Hradby mesta mali dvanásÈ základných kame-

nov a na nich dvanásÈ mien dvanástich Baránkových apoštolov.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R. (porov. 12): Tvoji svätí, Pane,

oznamujú slávu tvojho kráºovstva. XX

1. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

2. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria; —

3. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *

i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

4. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *

a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

5. Spravodlivý je Pán na v‰etkých svojich cestách *

a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

6. Blízky je Pán v‰etkým, ão ho vzývajú, *

v‰etkým, ão ho vzývajú úprimne. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 1, 49b

R. Aleluja. — Rabbi, ty si BoÏí Syn,

ty si kráº Izraela! — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 1, 45-51

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o kto-

rom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazare-

ta.“

Natanael mu vravel: „Môže byÈ z Nazareta niečo dobré?!“

Filip mu odpovedal: „Poì a uvidíš!“

Keì Ježiš videl prichádzaÈ Natanaela, povedal o Àom: „Toto je

pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaº ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som Èa prv, ako Èa Filip zavolal, keì si bol

pod figovníkom.“
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Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráº Izraela.“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som Èa pod

figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené

nebo a Božích anjelov vystupovaÈ a zostupovaÈ na Syna človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

25. augusta

SV. ªUDOVÍTA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 788.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40; s. 807, ã. 10.

25. augusta

SV. JOZEFA DE CALASANZ, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Láska nikdy nezanikne

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 12, 31 — 13, 13

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu

vám ukážem.

Keby som hovoril ºudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som

nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku

vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,

a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
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A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obe-

toval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to

neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevy-

statuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa, nemyslí na

zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko

verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-

znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.

Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,

rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som det-

ské spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do

tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak,

ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je

láska.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo krat‰ ie : 13, 4-13; s. 794, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —
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7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 804, ã. 5.

EVANJELIUM, Mt 18, 1-5; s. 805, ã. 7.

27. augusta

SV. MONIKY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Ako ranné slnko, tak je krása dobrej Ïeny ozdobou jej domu

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 26, 1-4. 16-21

Muž dobrej ženy je blažený:

počet dní jeho života sa zdvojnásobí.

Statočná žena oblažuje muža

a on v pokoji prežíva roky svojho života.

Dobrá žena je dobrý dedičný podiel,

muž ju dostane za dobré skutky

ako podiel tých, čo sa boja Boha.

Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce;

ich pohºad je vždy radostný.

Pôvab úprimnej ženy potešuje muža

a jej rozvaha ho posilÀuje.

Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha;

nič nevyváži dobre vychovanú ženu.

588 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,

neoceniteºná je jemná duša.

Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe,

tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nosila ma vo svojich my‰lienkach ako na márach, aby si povedal 
ako synovi vdovy: Mládenec, hovorím ti, vstaÀ! (Sv. Augustín, Vyznania, 6, 2)

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 7, 11-17

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci

a veºký zástup ºudu. Keì sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali

m⁄tveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veºký

zástup z mesta.

Keì ju Pán uvidel, bolo mu jej ºúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom

pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec,

hovorím ti, vstaÀ!“ M⁄tvy sa posadil a začal hovoriÈ. A Ježiš ho vrátil

jeho matke.

58927. AUGUSTA



Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veºký pro-

rok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ºud.“

A táto zvesÈ o Àom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Počuli sme slovo Pánovo.

28. augusta

SV. AUGUSTÍNA, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-16

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto

miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,

lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jedno-

rodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás

a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keì nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovaÈ jeden

druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keì sa milujeme navzájom,

Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 

A že ostávame v Àom a on v nás, poznávame podºa toho, že nám dal

zo svojho Ducha. 

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteºa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v Àom Boh a on v Bohu. A my,

čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v Àom.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *

Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *

aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *

v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *

mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 23, 9b. 10b; s. 746, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 23, 8-12; s. 746, ã. 3.

29. augusta

MUČENÍCKA SMRË SV. JÁNA KRSTITEªA

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Povedz im v‰etko, ão ti prikazujem; nezºakni sa ich

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 1, 17-19

Pán prehovoril ku mne takto:

„Prepáš si teda bedrá,

vstaÀ a povedz im všetko,

čo ti prikazujem!
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Nezºakni sa ich,

aby som ti nenahnal strach pred nimi.

Ja Èa dnes urobím

opevneným mestom, železným stæpom

a bronzovým múrom proti celej krajine,

proti kráºom Judey a jej kniežatám,

proti kÀazom a ºudu krajiny.

Budú proti tebe bojovaÈ, no nepremôžu Èa,

lebo s tebou som ja,

hovorí Pán,

ja Èa zachránim.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R. (15ab): Moje ústa, Pane,

budú hlásaÈ tvoju spásu. XV

1. V teba, Pane, som dúfal; *

nebudem zahanbený naveky.

2. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboì a zachráÀ, *

nakloÀ ku mne svoj sluch a pomôÏ mi. —

3. Buì mi ochrannou skalou a opevneným hradom *

na moju záchranu;

4. veì ty si moja opora a moje útoãi‰te. *

BoÏe môj, vytrhni ma z ruky hrie‰nika. —

5. Lebo ja, Pane, túÏim za tebou, *

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6. Od matkinho lona mám v tebe oporu, *

od Ïivota matky si mojím ochrancom. —

7. Moje ústa budú hlásaÈ tvoju spravodlivosÈ *

a tvoju spásu deÀ ão deÀ.

8. BoÏe, ty si ma poúãal od mojej mladosti *

a ja aÏ doteraz ohlasujem tvoje diela zázraãné. —

592 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Chcem, aby si mi hneì dal na mise hlavu Jána Krstiteºa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 17-29

Herodes dal Jána chytiÈ a v putách vrhnúÈ do väzenia pre Herodia-

du, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.

A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiÈ s manželkou svojho brata!“

Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiÈ, ale nemohla, lebo

Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho

chránil. Keì ho počúval, býval vo veºkých rozpakoch, a predsa ho rád

počúval.

Vhodný deÀ nadišiel, keì Herodes na svoje narodeniny usporiadal

hostinu pre svojich veºmožov, vysokých dôstojníkov a popredných

mužov Galiley. Keì potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala,

zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. 

Kráº povedal dievčine: „Žiadaj si odo mÀa, čo chceš, a dám ti.“

A veºmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovi-

cu svojho kráºovstva.“

Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadaÈ?“ 

A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteºa.“

Hneì utekala dnu ku kráºovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneì dal

na mise hlavu Jána Krstiteºa.“

Kráº sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel

sklamaÈ. Hneì poslal kata a rozkázal priniesÈ jeho hlavu. Ten odišiel,

vo väzení ho sÈal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaÈu

a dievča ju dalo svojej matke.

Keì sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do

hrobu.

Počuli sme slovo Pánovo.
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Bratislava-Trnava 30. augusta

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

V TRNAVE

SlávnosÈ (v katedrále)

Sviatok (v arcidiecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.

(V katedrále sa berú tri ãítania, v arcidiecéze dve.)

SEPTEMBER

3. septembra

SV. GREGORA VEªKÉHO, PÁPEŽA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Nie seba hlásame, ale JeÏi‰a Krista;
my sme len va‰i sluÏobníci pre JeÏi‰a

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-2. 5-7

Bratia, keì máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli,

neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si

úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa

pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ºudí.

Veì nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši slu-

žobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari

svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy

v tvári Ježiša Krista.
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No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrcho-

vanú moc, a nie my.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove. III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; 

spievaj Pánovi, celá zem! *

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ.

Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, 

vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“ 

Upevnil zemekruh, nepohne sa; *

a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 15b; s. 750, ã. 9. 

EVANJELIUM, Lk 22, 24-30; s. 750, ã. 9.

Ko‰ice 6. septembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

V KOŠICIACH

SlávnosÈ (v katedrále)

Sviatok (v arcidiecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.

(V katedrále sa berú tri ãítania, v arcidiecéze dve.)

5956. SEPTEMBRA



7. septembra

SVÄTÝCH TROCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 35-39

Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky?

Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,

hlad alebo nahota,

nebezpečenstvo alebo meč?

Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,

ktorý nás miluje.

A som si istý, že ani smrÈ ani život

ani anjeli ani kniežatstvá

ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ

ani mocnosti

ani výška ani hæbka

ani nijaké iné stvorenie

nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,

ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                     VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

596 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



3. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás * 

rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Budú vás nenávidieÈ v‰etky národy pre moje meno

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 24, 4-13

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor, aby vás niekto

nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriÈ: ,Ja som

Mesiáš.’ A mnohých zvedú. Budete počuÈ o vojnách a chýry o bojoch.

Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísÈ, ale ešte nebude

koniec. 

Lebo povstane národ proti národu a kráºovstvo proti kráºovstvu.

Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok

útrap.

Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjaÈ, a všetky národy vás

budú nenávidieÈ pre moje meno.

Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávaÈ a nenávidieÈ.

Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa

rozmnoží neprávosÈ, v mnohých vychladne láska.

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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8. septembra

NARODENIE PANNY MÁRIE

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Kým rodiãka neporodí

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 5, 1-4a

Toto hovorí Pán:

„Betlehem Efratský,

najmenší medzi judejskými mestami,

z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.

Pôvod jeho je odpradávna,

od večnosti.

Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí.

Až potom sa zvyšok jeho bratov

vráti k synom Izraela.

On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána,

velebou mena Pána, svojho Boha.

A budú žiÈ v istote, lebo bude veºký

až po končiny zeme.

On bude pokoj.“

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Ktorých predpoznal, tých aj predurãil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 28-30

Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo

sú povolaní podºa jeho rozhodnutia. 

Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými

obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj

ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 13, 6ab. 6cd

R. (Iz 61, 10): Du‰a mi jasá v mojom Bohu. XX

1. Ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, *

moje srdce sa te‰í z tvojej pomoci. —

2. Budem spievaÈ Pánovi, Ïe ma zah⁄Àa dobrodeniami, *

oslavovaÈ budem meno najvy‰‰ieho Pána. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,

a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti, 

Kristus, ná‰ Boh. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo sa v nej poãalo, je z Ducha Svätého

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 1-16. 18-23

RodokmeÀ Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,

Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.

Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,

Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho

a Jesse kráºa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna

Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama,

Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz

Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon

Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel

Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor

mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna

Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 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 bývaÈ, ukáza-

lo sa, že počala z Ducha Svätého.
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Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-

pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ 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 ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-

klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 18-23

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola

zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývaÈ, ukáza-

lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-

pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ 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 ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-

klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

9. septembra

SV. PETRA CLAVERA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.
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ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 810, ã. 13.

EVANJELIUM, Mt 25, 31-40; s. 811, ã. 13.

12. septembra

MENA PANNY MÁRIE

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 7, 10-14; 8, 10c; s. 694, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, 1 Sam 2; s. 694.

ALELUJOVÝ VER· JKS 377, 1

R. Aleluja. — Slávne meno Márie v srdciach na‰ich nech Ïije, Mária.

Teba u‰i poãujú, tebe ústa volajú, Mária.

Srdce plesá, raduje sa, Ïiada si Èa vÏdy chváliÈ,

celým srdcom osláviÈ, Mária. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

A meno Panny bolo Mária

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá

Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom

Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veºký a bude sa volaÈ

Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky

bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom a jeho kráºovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. 

Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom me-

siaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
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Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-

ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

13. septembra

SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa

povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou

a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ

jednotu ducha vo zväzku pokoja. 

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho

povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec

všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných

za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-

tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme

všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,

k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu. I

1. âakal som, ãakal na Pána *

a on sa ku mne sklonil.
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2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *

chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

6. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —

ALELUJOVÝ VER·, Semeno je BoÏie slovo; s. 763, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 4, 1-10. 13-20; alebo krat‰ie 4, 1-9; s. 763, ã. 5.

14. septembra

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-

padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno ãítanie z prvých dvoch

ãítaní a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE

Ak sa pohryzený pozrie naÀ, ostane naÏive

Čítanie z Knihy Numeri 21, 4c-9

ªud začal chabnúÈ na ceste.

Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta?

Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny

pokrm sa nám už protiví.“

Preto Pán poslal na ºudí ohnivé hady. Ony hrýzli ºud a mnoho ºudí

z Izraela zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali: „Zhrešili sme, lebo
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sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od

hadov.“

Mojžiš sa modlil za ºud a Pán mu povedal: „Urob ohnivého hada

a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naÀ, ostane nažive.“

Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie.

A keì naÀ pohryzení pozreli, ozdraveli.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R. Pane, ty buì na‰ou spásou. VI

1. Poãúvaj, ºud môj, moju náuku, *

nakloÀ sluch k slovám mojich úst.

2. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, *

vyrozprávam starodávne tajomstvá. —

3. Keì na nich smrÈ zoslal, vtedy ho hºadali, *

obrátili sa a na úsvite prichádzali k nemu.

4. Rozpamätali sa, Ïe Boh je ich pomoc, *

Ïe Najvy‰‰í, Boh, je ich záchranca. —

5. No podvádzali ho svojimi ústami, *

svojím jazykom ho klamali.

6. Ich srdcia neboli k nemu úprimné, *

ani jeho zmluve neboli verní. —

7. On sa predsa zºutoval a odpustil im vinu *

a nezniãil ich.

8. âasto svoj hnev potlaãil *

a nedal celkom vzplanúÈ svojmu rozhorãeniu. —

DRUHÉ âÍTANIE

UponíÏil sa, preto ho Boh pový‰il

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 6-11

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosÈ,

neprid⁄žal sa svojej rovnosti s Bohom,

ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosÈ sluhu,
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stal sa podobný ºuìom

a podºa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrÈ,

až na smrÈ na kríži.

Preto ho Boh nad všetko povýšil

a dal mu meno,

ktoré je nad každé iné meno,

aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

v nebi, na zemi i v podsvetí

a aby každý jazyk vyznával:

„Ježiš Kristus je Pán!“

na slávu Boha Otca.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Klaniame sa ti, Kriste, a dobroreãíme ti,

lebo si svojím kríÏom vykúpil svet. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka musí byÈ vyzdvihnutý

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 3, 13-17

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo

zostúpil z neba, Syn človeka.

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byÈ vyzdvihnutý aj

Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v Àom večný život.“

Veì Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby

nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh

neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spa-

sil.

Počuli sme slovo Pánovo.
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15. septembra

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,

PATRÓNKY SLOVENSKA

SlávnosÈ

PRVÉ âÍTANIE

Zotrvávali na modlitbách spolu s JeÏi‰ovou matkou Máriou

Čítanie zo Skutkov apoštolov       1, 12-14

Keì bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory,

ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toºko, koºko je

dovolené prejsÈ v sobotu.

Keì ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján,

Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov,

Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

Títo všetci jednomyseºne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami,

s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. (porov. Jdt 15, 9): Ty si sláva ná‰ho národa,

ty si radosÈ ná‰ho ºudu. XX

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —
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6. Mocnárov zosadil z trónov *

a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

DRUHÉ âÍTANIE

Máte úãasÈ na Kristových utrpeniach

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4, 13-16

Milovaní, radujte sa, keì máte účasÈ na Kristových utrpeniach, aby

ste sa radovali a plesali aj vtedy, keì sa zjaví jeho sláva.

Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch

slávy a Boží na vás spočíva.

Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo

sliedič. Kto však trpí ako kresÈan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje

Boha týmto menom.

Počuli sme Božie slovo.

SEKVENCIA

Nie je záväzná. MoÏno ju predniesÈ celú alebo len od slov * Svätá

Matka, Krista rany.

Stála Matka bolestivá

vedºa kríÏa ºútostivá,

keì na Àom Syn milý pnel.

Ach, tej Matke preÏalostnej,

zarmútenej a bolestnej

sedmorý meã v du‰i tkvel.

Ó, jak smutná, doráÀaná

bola ona poÏehnaná

Matka Syna BoÏieho.
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Jak plakala a trpela

svätá Matka, keì videla

muky Syna milého.

KtoÏe by z nás nezaplakal,

keby videl, bolesÈ aká

je v jej srdci nevinnom.

Kto by nebol rozÏialený,

pozorujúc bolesÈ Îeny,

ako trpí so Synom.

Pre hriech ºudu bezboÏného

vidí Syna muãeného,

jak ho ãlovek zbiãoval.

Vidí, ako Syn milený

dokonáva opustený;

du‰u Otcu odovzdal.

Ó, ty, Matka, Ïriedlo lásky,

nech preÏívam bôº tvoj ÈaÏký

a nech s tebou nariekam!

Nech mi srdce láskou planie

ku Kristovi neprestajne,

veì on je môj Boh a Pán.

* Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráÀaný,

hlboko mi v srdce vtlaã.

Na bolestiach Syna tvojho,

za mÀa z lásky trpiaceho,

nech mám podiel, v srdci plaã.

Daj, nech s tebou plaãem, kvílim

a nech s Kristom spolucítim,

kým len tuná budem ÏiÈ.

Pod kríÏom stáÈ s tebou túÏim,

k tebe v Ïiali sa pridruÏím

a chcem s tebou ÏalostiÈ.

Panna panien prevzne‰ená,

aj pre mÀa si zúboÏená,

preto s tebou nariekam.
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Daj, nech Kristovu smrÈ nosím

a na kríÏi úãasÈ prosím,

rany jeho uctievam.

RaÀ ma bôºmi Krista Pána,

svätým kríÏom opoj aj mÀa

aj krvou Nevinného.

A pred veãným ohÀom chráÀ ma,

pomáhaj mi, svätá Panna,

v deÀ súdu posledného.

Nech je mi kríÏ útoãi‰Èom,

Kristova smrÈ — Ïivot s Kristom;

vyprosuj mi milosti.

A keì moje telo skoná,

daj, nech moja du‰a spozná

Ïivot rajskej radosti. Amen.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná;

ty Matka milosti, ty nádej sveta,

ty patrónka na‰a, vysly‰ svoje deti,

ktoré volajú k tebe. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

JeÏi‰ povedal uãeníkovi: „Hºa, tvoja matka!“

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 19, 25-27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária

Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Keì Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal

matke: „Žena, hºa tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hºa, tvoja

matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Počuli sme slovo Pánovo.
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Alebo:

Tvoju vlastnú du‰u prenikne meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 33-35

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o Àom hovorilo. 

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustano-

vený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, kto-

rému budú odporovaÈ — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby

vyšlo najavo zmýšºanie mnohých s⁄dc.“

Počuli sme slovo Pánovo.

16. septembra

SV. KORNÉLIA, PÁPEŽA, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-

nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,

ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú

nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na

našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa

aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje

smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril

som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì

vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás

a postaví nás s vami.
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A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých

rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,

s jasotom budú ÏaÈ. II

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *

s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 17, 19; s. 727, ã. 7.

EVANJELIUM, Jn 17, 11b-19; s. 727, ã. 7.

17. septembra

SV. RÓBERTA BELLARMÍNA,

BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 7, 7-10. 15-16; s. 754, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 19; s. 754.

61117. SEPTEMBRA



ALELUJOVÝ VER·, porov. Jn 6, 63c. 68c; s. 761, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 7, 21-29; s. 761, ã. 2.

19. septembra

SV. JANUÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, Hebr 10, 32-36; s. 721, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 725, ã. 5.

EVANJELIUM, Jn 12, 24-26; s. 726, ã. 5.

20. septembra

SV. ONDREJA KIMA TAEGONA, K≈AZA, 

PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;

za nešÈastie pokladali ich smrÈ

a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal
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a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ ich súdu zažiaria,

prebehnú sÈa iskry cez trstinu,

súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ

a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v láske pri Àom,

lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                     VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER·, 1 Pt 4, 14; s. 725,  ã. 4.

EVANJELIUM, Lk 9, 23-26; s. 725, ã. 4.
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21. septembra

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

On ustanovil niektorých za apo‰tolov, iných za evanjelistov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa

povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou

a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ

jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh

a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-

kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval

Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných

za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-

tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme

všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,

k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *

a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *

a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *

ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —
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ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.

Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apo‰tolov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poì za mnou! On vstal a i‰iel za ním

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 9-13

Ježiš videl na mýtnici sedieÈ človeka menom Matúša a povedal mu:

„Poì za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keì potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici

a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 

Keì to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteº jedá-

va s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choì-

te a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.’

Neprišiel som volaÈ spravodlivých, ale hriešnikov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

22. septembra

SV. EMERÁMA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Len v Nitrianskej diecéze

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Nech nás kaÏdý pokladá za Kristových sluÏobníkov
a správcov BoÏích tajomstiev

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-5

Bratia, nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov

a správcov Božích tajomstiev.
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A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ºudský

súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma

neospravedlÀuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúìte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skry-

té v tme, a vyjaví úmysly s⁄dc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;

poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto sa medzi vami bude chcieÈ staÈ veºkým, bude va‰ím sluÏobníkom 

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 20, 25-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že vládcovia národov panu-

jú nad nimi a mocnári im dávajú cítiÈ svoju moc. Medzi vami to tak

nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieÈ staÈ veºkým, bude vaším

služobníkom. A kto bude chcieÈ byÈ medzi vami prvý, bude vaším slu-

hom.
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Ako ani Syn človeka neprišiel daÈ sa obsluhovaÈ, ale slúžiÈ a položiÈ

svoj život ako výkupné za mnohých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Banská Bystrica 24. septembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

V BANSKEJ BYSTRICI

SlávnosÈ (v katedrále)

Sv i a t o k (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677. 

(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

26. septembra

SV. KOZMU A DAMIÁNA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.

27. septembra

SV. VINCENTA DE PAUL, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,

alebo svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych podºa

tela ani veºa mocných ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláznivé, to si
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vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh,

aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da, to si vyvo-

lil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik

nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od

Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-

né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 

ão svoj majetok ãestne spravuje; *

nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *

nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 

bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 745, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 9, 35-38; s. 745, ã. 1. 
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28. septembra

SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 3,14-17; s. 722, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 724, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 10, 34-39; s. 724, ã. 3.

28. septembra

SV. VAVRINCA RUIZA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 5, 1-5; s. 718, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714.

ALELUJOVÝ VER·, 1 Pt 4, 14; s. 725, ã. 4.

EVANJELIUM, Lk 9, 23-26; s. 725, ã. 4.

29. septembra

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Tisíce tisícov mu slúÏili

Čítanie z Knihy proroka Daniela 7, 9-10. 13-14

Díval som sa, kým postavili tróny,

a Starec si sadol.

Jeho rúcho bolo biele ako sneh

a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna.

Jeho trónom boli ohnivé plamene,

kolesá jeho trónu blčiaci oheÀ.
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Od neho vyvierala

a prúdila ohnivá rieka;

tisíce tisícov mu slúžili

a desaÈtisíce státisícov stáli okolo neho:

zasadol k súdu

a knihy sa otvorili.

Videl som v nočnom videní:

V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka

a došiel až k Starcovi.

Priviedli ho pred neho,

dostal moc a slávu i kráºovstvo

a budú mu slúžiÈ všetky národy, kmene a jazyky.

Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne

a jeho kráºovstvo nebude nikdy zničené.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 12, 7-12a

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi.

Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto

v nebi.

A veºký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal

celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho

anjeli.

A počul som mohutný hlas volaÈ v nebi:

„Teraz nastala spása, moc a kráºovstvo nášho Boha

a vláda jeho Pomazaného,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,

ktorý na nich dÀom i nocou žaloval pred naším Bohom.

Ale oni nad ním zvíÈazili pre Baránkovu krv

a pre slovo svojho svedectva;

a nemilovali svoj život

až na smrÈ.
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Preto radujte sa, nebesia,

aj vy, čo v nich bývate.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 138, 1-2a. 2b-3. 4-5

R. (porov. 1c): Pred tvárou anjelov budem hraÈ

a spievaÈ tebe, Pane. XV

1. Chcem Èa, Pane, oslavovaÈ celým srdcom, *

Ïe si vypoãul slová mojich úst.

2. Budem ti hraÈ pred tvárou anjelov, *

vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. —

3. Tvoje meno budem oslavovaÈ,

pretoÏe si milosrdný a verný *

a nadov‰etko si zvelebil svoje meno a svoje prisºúbenia.

4. VÏdy si ma vysly‰al, keì som Èa vzýval, *

a rozmnoÏil si vo mne odvahu. —

5. OslavovaÈ Èa budú, Pane, v‰etci králi zeme, *

lebo poãuli slová tvojich úst.

6. Budú ospevovaÈ Pánove cesty, *

lebo veºká je Pánova sláva. —

ALELUJOVÝ VER· Î 103, 21

R. Aleluja. — Dobroreãte Pánovi, v‰etky jeho zástupy,

jeho sluÏobníci, ão jeho vôºu plníte. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Uvidíte otvorené nebo a BoÏích anjelov vystupovaÈ
a zostupovaÈ na Syna ãloveka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 1, 47-51

Keì Ježiš videl prichádzaÈ Natanaela, povedal o Àom: „Toto je

pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaº ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som Èa prv, ako Èa Filip zavolal, keì si bol

pod figovníkom.“
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Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráº Izraela!“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som Èa pod

figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené

nebo a Božích anjelov vystupovaÈ a zostupovaÈ na Syna človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

30. septembra

SV. HIERONYMA, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a uÏitoãné na poúãanie

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 3, 14-17

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veì vieš,

od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti

môžu daÈ poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčo-

vanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek

dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *

Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *

aby som proti tebe nezhre‰il. —
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4. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *

v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *

mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER·, porov. Sk 16, 14b; s. 762, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 13, 47-52; s. 762, ã. 3.

OKTÓBER

1. októbra

SV. TERÉZIE Z LISIEUX, PANNY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 66, 10-14c

Tešte sa s Jeruzalemom,

jasajte v Àom všetci, čo ho milujete,

radujte sa s ním všetci, 

čo ste nad ním trúchlili.

Sajte dosýta z p⁄s jeho útechy

a pite s rozkošou z p⁄s jeho slávy.

Lebo takto hovorí Pán:

„Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku,

ako rozvodnený potok slávu národov.

Budete saÈ, v náručí vás budú nosiÈ

a na kolenách láskaÈ.
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Ako keì niekoho utešuje matka,

tak vás ja poteším;

v Jeruzaleme nájdete útechu.

Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce

a vaše kosti oživnú ako svieža tráva.

Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa

teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“ 

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,

hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do

nebeského kráºovstva. 
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Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší v nebeskom kráºov-

stve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2. októbra

SV. ANJELOV STRÁŽCOV

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Môj anjel pôjde pred tebou

Čítanie z Knihy Exodus 23, 20-23a

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby Èa chránil na ceste

a priviedol Èa na miesto, ktoré som pripravil. 

Váž si ho a počúvaj jeho hlas; nepoh⁄daj ním, lebo by vám neod-

pustil vaše previnenie, pretože je v Àom moje meno.

Ak počúvneš jeho hlas a urobíš všetko, čo hovorím, budem nepria-

teºom tvojich nepriateºov a budem sužovaÈ tých, čo teba sužujú.

Môj anjel pôjde pred tebou.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

R. (11): Svojim anjelom dá príkaz o tebe,

aby Èa stráÏili na tvojich cestách. XV

1. Kto pod ochranou Najvy‰‰ieho prebýva *

a v tôni V‰emohúceho sa zdrÏiava,

2. povie Pánovi: „Ty si moje útoãi‰te a pevnosÈ moja; *

v tebe mám dôveru, BoÏe môj.“ —

3. Veì on sám Èa vyslobodí z osídel lovcov *

a zo zhubného moru.

4. Svojimi krídlami Èa zacloní *

a uchýli‰ sa pod jeho perute. —
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5. Jeho pravda je ‰títom a pancierom, *

nebude‰ sa báÈ noãnej hrôzy,

6. ani ‰ípu letiaceho vo dne, 

ani moru, ão sa tmou zakráda, *

ani nákazy, ão pusto‰í na poludnie. —

7. Nestihne Èa nijaké ne‰Èastie *

a k tvojmu stanu sa nepriblíÏi pohroma,

8. lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *

aby Èa stráÏili na v‰etkých tvojich cestách. —

ALELUJOVÝ VER· Î 103, 21

R. Aleluja. — Dobroreãte Pánovi, v‰etky jeho zástupy,

jeho sluÏobníci, ão jeho vôºu plníte. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ich anjeli ustaviãne hºadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5. 10

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa

teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,

hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do

nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší

v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom

mene, mÀa prijíma.

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

Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hºadia na tvár môjho

Otca, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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4. októbra

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Cez ktorý je svet ukriÏovaný pre mÀa a ja pre svet

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 6, 14-18

Bratia, ja sa nechcem chváliÈ ničím iným, iba krížom nášho Pána

Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mÀa a ja pre svet. 

Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.

A nad všetkými, čo sa budú riadiÈ týmto pravidlom, pokoj a milosr-

denstvo, aj nad Božím Izraelom.

A odteraz nech ma už nik neobÈažuje, lebo ja nosím na svojom tele

Ježišove znaky.

MilosÈ nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia.

Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —
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ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4. 

6. októbra

SV. BRUNA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19. 

7. októbra

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Zotrvávali na modlitbách spolu s JeÏi‰ovou matkou Máriou

Čítanie zo Skutkov apoštolov 1, 12-14

Keì bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory,

ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toºko, koºko je

dovolené prejsÈ v sobotu.

Keì ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján,

Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov,

Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 

Títo všetci jednomyseºne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami,

s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si nosila Syna veãného Otca. XX

Alebo: Aleluja.

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *

a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 28b. 42b

R. Aleluja. — Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;

poÏehnaná si medzi Ïenami. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poãne‰ a porodí‰ syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá

Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom

Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
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Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veºký a bude sa volaÈ

Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky

bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom a jeho kráºovstvu nebude

konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. 

Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom

mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemož-

né.“

Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-

ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

9. októbra

SV. DIONÝZA, BISKUPA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 6, 4-10; s. 720, ã. 4.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 802, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 5, 13-16; s. 802, ã. 2.

9. októbra

SV. JÁNA LEONARDIHO, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 4, 1-2. 5-7; s. 741, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.
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ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 748, ã. 7.

EVANJELIUM, Lk 5, 1-11; s. 748, ã. 7.

14. októbra

SV. KALIXTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 5, 1-4; s. 744, ã. 13.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 40; s. 732.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 15b; s. 750, ã. 9.

EVANJELIUM, Lk 22, 24-30; s. 750, ã. 9.

15. októbra

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY A UČITEªKY CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Duch sa prihovára za nás nevysloviteºnými vzdychmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                   8, 22-27

Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrod-

ných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme

prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame

adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. 

Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieÈ, nie je

nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevi-

díme, trpezlivo to očakávame.

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to,

za čo sa máme modliÈ, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás

nevysloviteºnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom

Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 8. 9. 10. 11

R. (Jn 6, 63b): Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.                           XIII

1. Zákon Pánov je dokonalý, *

osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *

dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *

neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *

neÏ medové kvapky z plástu. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

16. októbra

SV. HEDVIGY, REHOªNÍČKY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 26, 1-4. 16-21; s. 786, ã. 14.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 128; s. 786.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 31b-32a; s. 812, ã. 14.

EVANJELIUM, Mk 3, 31-35; s. 812, ã. 14.
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16. októbra

SV. MARGITY MÁRIE ALACOQUE, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

PoznaÈ Kristovu lásku, presahujúcu kaÏdé poznanie

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 14-19

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé

otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,

aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus

skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-

ní v láske mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,

výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-

nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba. XV

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *

pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *

du‰u mi osvieÏuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, *

verný svojmu menu. —

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 

nebudem sa báÈ zlého, *

lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *

pred oãami mojich protivníkov.
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7. Leje‰ mi olej na hlavu *

a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *

po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4.

17. októbra

SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO,

BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Na‰a vlasÈ je v nebi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3, 17 — 4, 1

Bratia, spoločne ma napodobÀujte a všímajte si tých, čo žijú podºa

vzoru, aký máte v nás! 

Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom

hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba,

ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšºajú pozemsky.

Veì naša vlasÈ je v nebi. Odtiaº očakávame aj Spasiteºa Pána Ježiša

Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniÈ všetko, pretvorí naše

úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosÈ a moja koru-

na, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vyly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vyly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 725, ã. 5.

EVANJELIUM, Jn 12, 24-26; s. 726, ã. 5.

18. októbra

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Jediný Luká‰ je so mnou

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 10-17b

Milovaný, Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna,

Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi

Marka a priveì ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. Tychika som
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poslal do Efezu. Keì prídeš, prines plášÈ, čo som si nechal v Troade

u Karpa, aj knihy a najmä pergameny.

Kováč Alexander mi spôsobil veºa zlého. Pán mu odplatí podºa jeho

skutkov. Aj ty sa ho chráÀ, lebo veºmi odporoval našim slovám.

Keì som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili.

Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilÀoval ma, aby sa

cezo mÀa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R. (porov. 12): Tvoji svätí, Pane,

oznamujú slávu tvojho kráºovstva. XX

1. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

2. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria; —

3. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *

i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

4. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *

a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

5. Spravodlivý je Pán na v‰etkých svojich cestách *

a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

6. Blízky je Pán v‰etkým, ão ho vzývajú, *

v‰etkým, ão ho vzývajú úprimne. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie 

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred

sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.
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A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste

Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 

Choìte! Hºa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste

mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto

domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,

vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si

zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého

mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo

sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

19. októbra

SV. JÁNA DE BRÉBEUF A IZÁKA JOGUES, K≈AZOV,

A ICH SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 4, 7-15; s. 719, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM,  Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 28, 19a. 20b; s. 746, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 28, 16-20; s. 747, ã. 4.

19. októbra

SV. PAVLA Z KRÍŽA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 1, 18-25; s. 739, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 117; s. 560. 

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 6; s. 804, ã. 6.

EVANJELIUM, Mt 16, 24-27; s. 804, ã. 6.
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23. októbra

SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 5, 14-20; s. 741, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 16; s. 772.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19.

24. októbra

SV. ANTONA MÁRIE CLARETA, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misonárov), s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 52, 7-10; s. 732, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 747, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 1, 14-20; s. 747, ã. 5.

Spi‰ 25. októbra

VÝROČIE POSVIACKY 

KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V SPIŠSKOM PODHRADÍ

SlávnosÈ (v katedrále)

Sviatok (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.

(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)
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26. októbra

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMOV,

KTORÝCH DE≈ POSVIACKY JE NEZNÁMY

SlávnosÈ

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.

(Berú sa tri ãítania.)

RoÏÀava 27. októbra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU 

V ROŽ≈AVE

SlávnosÈ  (v katedrále)

Sviatok (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.

(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

28. októbra

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Sviatok

Kde je titul kostola, prvé ãítanie je: Ez 34, 11-16, s. 737.

PRVÉ âÍTANIE

Ste postavení na základe apo‰tolov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                    2, 19-22

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých

a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a proro-

kov; hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. 

V Àom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,

v Àom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *

a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *

a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *

ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.

Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apo‰tolov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vyvolil si z nich Dvanástich a nazval ich apo‰tolmi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 12-19

V tých dÀoch Ježiš vyšiel na vrch modliÈ sa a strávil celú noc v mod-

litbe s Bohom.

Keì sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich,

ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho

brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša,

Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho

a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veºký zástup jeho učeníkov

a veºké množstvo ºudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho

a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvaÈ a daÈ sa uzdraviÈ zo svojich

neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúÈ sa ho, lebo vychádzala z neho

sila a uzdravovala všetkých.

Počuli sme slovo Pánovo.

Tieto ãítania sa berú aj na votívnu om‰u o apo‰toloch alebo o jednom

apo‰tolovi.
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NOVEMBER

1. novembra

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

SlávnosÈ

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, veºký zástup, ktorý nik nemohol spoãítaÈ, 
zo v‰etkých národov, kmeÀov, plemien a jazykov

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 7, 2-4. 9-14

Ja, Ján, videl som vystupovaÈ od východu slnka iného anjela, ktorý

mal pečaÈ živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov,

ktorí dostali moc škodiÈ zemi a moru: „Neškoìte zemi ani moru ani

stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ 

A počul som počet označených: stoštyridsaÈštyritisíc označených zo

všetkých kmeÀov synov Izraela.

Potom som videl; a hºa, veºký zástup, ktorý nik nemohol spočítaÈ, zo

všetkých národov, kmeÀov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom

a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy

a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne,

a Baránkovi!“

Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár

pred trónom, klaÀali sa Bohu a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva,

múdrosÈ a vìaka, česÈ a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do

bieleho rúcha a odkiaº prišli?“

Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“

A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veºkého súženia: opra-

li si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R. (Mt 5, 8): Blahoslavení ãistého srdca,

lebo oni uvidia Boha. XV

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *

okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.
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2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *

a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *

kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *

ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *

a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *

ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

DRUHÉ âÍTANIE

Budeme vidieÈ Boha takého, aký je

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 1-3

Milovaní, pozrite, akú veºkú lásku nám daroval Otec: voláme sa

Božími deÈmi a nimi aj sme.

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

Milovaní, teraz sme Božími deÈmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme.

Vieme však, že keì sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme

vidieÈ takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byÈ čistý, ako je on čistý.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,

a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,

pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
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„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýte-

ní.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.

Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte

hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2. novembra

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

1

PRVÉ âÍTANIE

Viem, Ïe môj vykupiteº Ïije

Čítanie z Knihy Jób  19, 1. 23-27a

Jób prehovoril takto:

„Bár by moje slová boli napísané,

bár by ich zaznačili do knihy

železným rydlom a olovom,

aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteº žije

a ako posledný bude stáÈ nad prachom;

a hoc moja koža bude rozrušená,

zo svojho tela budem vidieÈ Boha.

Veru, ja sám ho uvidím.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R. (1a): Pán je moje svetlo a moja spása. XIV

Alebo (13): Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove v krajine Ïijúcich.

1. Pán je moje svetlo a moja spása, *

koho sa mám báÈ?

2. Pán je ochranca môjho Ïivota, *

pred kým sa mám strachovaÈ? —

3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *

aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom

po v‰etky dni svojho Ïivota,

4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *

a obdivoval jeho chrám. —

5. âuj, Pane, hlas môjho volania, *

zºutuj sa nado mnou a vysly‰ ma.

6. Pane, ja hºadám tvoju tvár. *

Neodvracaj svoju tvár odo mÀa. —

7. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *

v krajine Ïijúcich.

8. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *

srdce maj silné a drÏ sa Pána. —

DRUHÉ âÍTANIE

Viditeºné je do ãasu, ale neviditeºné je naveky

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 14 — 5, 1

Bratia, vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj

nás a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých

rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnú-

torný sa zo dÀa na deÀ obnovuje. Veì naše terajšie ºahké súženie pri-

nesie nám nesmierne veºkú váhu večnej slávy, ak nehºadíme na to, čo

je viditeºné, ale na to, čo je neviditeºné; lebo viditeºné je do času, ale

neviditeºné je naveky.
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Veì vieme, že keì sa tento stánok — náš pozemský dom rozpadne,

máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Jn 6, 40

R. Aleluja. — Vôºa môjho Otca je,

aby kaÏdý, kto verí v Syna, mal veãný Ïivot;

a ja ho vzkriesim v posledný deÀ, hovorí Pán. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 14, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!

Veríte v Boha, verte aj vo mÀa. V dome môjho Otca je mnoho príbyt-

kov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pri-

praviÈ miesto?! 

Keì odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás

k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, pozná-

te.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme

poznaÈ cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde

k Otcovi, iba cezo mÀa.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

PRVÉ âÍTANIE

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;
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za nešÈastie pokladali ich smrÈ

a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ súdu zažiaria,

prebehnú sÈa iskry cez trstinu,

súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ

a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v láske pri Àom,

lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo krat‰ ie :

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-6. 9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;

za nešÈastie pokladali ich smrÈ

a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.
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Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v láske pri Àom,

lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R. (9): Pred tvárou Pána budem kráãaÈ v krajine Ïijúcich.                   XVI

Alebo: Aleluja.

1. Milostivý a spravodlivý je Pán, *

ná‰ Boh sa zºutúva.

2. Pán ochraÀuje maliãkých; *

pomohol mi, keì som bol v biede. —

3. Dôveroval som, aj keì som povedal: *

„Som veºmi pokorený.“

4. V rozru‰ení som vyriekol: *

„V‰etci ºudia klamú.“ —

5. V Pánových oãiach má veºkú cenu *

smrÈ jeho svätých.

6. Pane, som tvoj sluha, *

ty si mi putá rozviazal. —

DRUHÉ âÍTANIE

Budeme navÏdy s Pánom

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 4, 13-18

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa

nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z m⁄tvych, tak Boh aj tých,

čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 

Toto vám hovoríme podºa Pánovho slova: My, čo žijeme a zosta-

neme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo

na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poºnice sám Pán zostúpi
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z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme

a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu

v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preto sa potešujte navzájom týmito slovami.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Jn 6, 51

R. Aleluja. — Ja som Ïivý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán;

kto bude jesÈ z tohoto chleba, bude ÏiÈ naveky. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto bude jesÈ z tohoto chleba, bude ÏiÈ naveky
a ja ho vzkriesim v posledný deÀ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 6, 51-58

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.

Kto bude jesÈ z tohoto chleba, bude žiÈ naveky. A chlieb, ktorý ja dám,

je moje telo za život sveta.“

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže daÈ

jesÈ svoje telo?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesÈ telo

Syna človeka a piÈ jeho krv, nebudete maÈ v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim

v posledný deÀ.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je

moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v Àom. Ako mÀa poslal

živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mÀa je, bude žiÈ zo mÀa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia

a pomreli.

Kto je tento chlieb, bude žiÈ naveky.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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3

PRVÉ âÍTANIE

Tí, ão spia v prachu zeme, sa zobudia

Čítanie z Knihy proroka Daniela 12, 1-3

V tých dÀoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo:

„V tom čase povstane Michal, veºké knieža, čo chráni synov tvojho

ºudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po

ten čas.

V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného

v knihe.

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný

život, druhí na večnú potupu.

Múdri sa budú skvieÈ ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli

k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R. (Î 42, 3a): Po Bohu Ïízni moja du‰a, po Bohu Ïivom. XVI

1. Ako jeleÀ dychtí za vodou z prameÀa, *

tak moja du‰a, BoÏe, túÏi za tebou. —

2. Po Bohu Ïízni moja du‰a, po Bohu Ïivom; *

kedyÏe uÏ prídem k nemu a uzriem BoÏiu tvár? —

3. Veì som putoval ku vzne‰enému stánku

a vstupoval do domu BoÏieho *

s radostným plesaním a s piesÀou ìakovnou. —

4. Zo‰li svoje svetlo a svoju pravdu;

ony nech ma sprevádzajú *

a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. —

5. I pristúpim k BoÏiemu oltáru,

k Bohu, ktorý ma napæÀa radosÈou i plesaním, *

a citarou Èa, BoÏe, môj BoÏe, zvelebím. —
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6. Preão si smutná, du‰a moja? 

A preão sa chveje‰? *

Dúfaj v Pána, lebo ho e‰te budem velebiÈ,

spásu mojej tváre a môjho Boha. —

DRUHÉ âÍTANIE

Máme veãný dom v nebi

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 1. 6-10

Bratia, vieme, že keì sa tento stánok — náš pozemský dom rozpad-

ne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom

v nebi.

Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme

vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní

dôvery a radšej sa chceme vzdialiÈ z tela a bývaÈ u Pána.

A preto sa usilujeme páčiÈ sa mu, či sme doma alebo mimo domu.

Veì sa všetci musíme ukázaÈ pred Kristovou súdnou stolicou, aby

každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Flp 3, 20

R. Aleluja. — Na‰a vlasÈ je v nebi.

Odtiaº oãakávame aj Spasiteºa Pána JeÏi‰a Krista. —

R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îeních prichádza, vyjdite mu v ústrety!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-

stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli

naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali

s lampami aj olej do nádob.
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Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.

O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!’

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné

panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy

hasnú.’

Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!’

No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!’

Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’

Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3. novembra

SV. MARTINA DE PORRES, REHOªNÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Kol 3, 12-17; s. 797, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 181; s. 781. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40; s. 807, ã. 10.

4. novembra

SV. KAROLA BORROMEA, BISKUPA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Máme rozliãné dary podºa milosti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 3-13

Bratia, mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby

si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieÈ treba, ale zmýšºajte triezvo,

každý podºa stupÀa viery, aký mu udelil Boh.
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Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú

tú istú činnosÈ, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo

sme si navzájom údmi.

Máme rozličné dary podºa milosti, ktorú sme dostali: či už dar pro-

rokovaÈ v súlade s vierou, alebo dar slúžiÈ v službe, alebo učiÈ pri

vyučovaní, či povzbudzovaÈ pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech

dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje

milosrdenstvo, nech to robí radostne.

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru. Milujte

sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,

v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte

účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —
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ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 750, ã. 10.

EVANJELIUM,  Jn 10, 11-16; s. 750, ã. 10.

5. novembra

SV. IMRICHA

V Bratislavsko-Trnavskej a Ko‰ickej arcidiecéze 

a v Banskobystrickej, Nitrianskej a RoÏÀavskej diecéze

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 7b-11; s. 799, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 804, ã. 5.

EVANJELIUM, Mt 13, 44-46; s. 804, ã. 5.

9. novembra

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-

padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno ãítanie z prvých dvoch

ãítaní a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE

Videl som vodu vytekaÈ z chrámu;
a v‰etko, k ãomu sa táto voda dostala, ozdravelo

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                47, 1-2. 8-9. 12

Anjel ma obrátil k bráne chrámu, a hºa, spod prahu chrámu vyvie-

rala voda smerom na východ — na východ bolo totiž obrátené chrá-

mové priečelie — a tiekla z pravej strany chrámu, južne od oltára. 

Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom

k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hºa, voda vytekala z pravej

strany.
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A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez

Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. A všade,

kam sa rieka dostane, bude žiÈ všetko, čo sa hýbe; bude veºmi mnoho

rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiÈ bude všetko,

k čomu sa rieka dostane.

Pri rieke, na oboch jej brehoch, budú rásÈ rozličné ovocné stromy.

Lístie z nich neopadne a nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac pri-

nesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svätyne. Ich ovocie bude

pokrmom a ich lístie liekom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R. (5): Rieãne ramená obveseºujú BoÏie mesto,

posvätný stánok Najvy‰‰ieho. XV

1. Boh je na‰e útoãi‰te a sila *

aj najistej‰ia pomoc v súÏení.

2. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem *

a vrchy na dno morské padali. —

3. Rieãne ramená obveseºujú BoÏie mesto, *

posvätný stánok Najvy‰‰ieho.

4. Nezachveje sa, veì Boh je v jeho strede; *

uÏ od úsvitu mu Boh pomáha. —

5. S nami je Pán zástupov, *

na‰ím útoãi‰Èom je Boh Jakubov.

6. Poìte a pozrite na diela Pánove, *

aké úÏasné veci vykonal na zemi. —

DRUHÉ âÍTANIE

Ste BoÏí chrám

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 9c-11. 16-17

Bratia, vy ste Božia stavba. Podºa Božej milosti, ktorú som dostal,

položil som ako múdry staviteº základ a iný na Àom stavia. Ale každý

nech si dáva pozor, ako na Àom stavia. 
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Lebo nik nemôže položiÈ iný základ okrem toho, čo je už položený,

a je ním Ježiš Kristus.

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by

teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý —

a ním ste vy.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· 2 Krn 7, 16

R. Aleluja. — Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; 

aby tam bolo moje meno naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hovoril o chráme svojho tela

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 13-22

Blízko bola židovská Veºká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peÀazomencov,

čo tam sedeli. 

Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce

a dobytok. PeÀazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly

a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaºto! Nerobte z domu

môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosÈ za

tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto

robiÈ?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „ŠtyridsaÈšesÈ rokov stavali tento chrám a ty ho

postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keì potom vstal z m⁄tvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovo-

ril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Počuli sme slovo Pánovo.
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10. novembra

SV. LEVA VEªKÉHO, PÁPEŽA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 39, 8-14; s. 756, ã. 4. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 37; s. 756.

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;

a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-

kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša

alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovo-

rím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány

ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na

zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané

v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

656 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



11. novembra

SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

Spomienka

V Spi‰skej diecéze sviatok

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Pán ma pomazal a poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                             61, 1-3

Duch Pána, Boha, je nado mnou,

pretože ma Pán pomazal:

poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným,

uzdraviÈ skrúšených srdcom,

oznámiÈ zajatým slobodu,

väzneným prepustenie,

ohlásiÈ rok milosti Pána

a deÀ pomsty nášho Boha,

aby som potešil všetkých zarmútených

a tým, čo oplakávajú Sion,

dal veniec namiesto popola,

olej plesania namiesto smútku,

rúcho radosti namiesto ducha skleslého.

Budú sa volaÈ Dubmi spravodlivosti,

sadenicou Pána na jeho oslavu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.
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2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.

EVANJELIUM

âokoºvek ste urobili mojim najmen‰ím bratom, mne ste urobili

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 31-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej

sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred

ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako

pastier oddeºuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zºava.

Potom Kráº povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poìte, požehnaní

môjho Otca, zaujmite kráºovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-

renia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesÈ;

bol som smädný a dali ste mi piÈ;

bol som pocestný a pritúlili ste ma;

bol som nahý a priodeli ste ma;
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bol som chorý a navštívili ste ma;

bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’

Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného

a nak⁄mili sme Èa, alebo smädného a dali sme ti piÈ? Kedy sme Èa vide-

li ako pocestného a pritúlili sme Èa, alebo nahého a priodeli sme Èa?

Kedy sme Èa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráº im odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste urobili jedné-

mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

12. novembra

SV. JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom             4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa

povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou

a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ

jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh

a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-

kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval

Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných

za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-

tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
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všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,

k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (porov. 1a+2a): BlaÏený ãlovek,

ão v zákone Pánovom má záºubu. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných

a nechodí cestou hrie‰nikov, *

ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *

a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *

ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *

darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie; *

tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *

ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 820, ã. 26.

EVANJELIUM, Jn 17, 20-26; s. 820, ã. 26.

15. novembra

SV. ALBERTA VEªKÉHO, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 15, 1-6; s. 755, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Sk 16, 14b; s. 762, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 13, 47-52; s. 762, ã. 3.
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16. novembra

SV. MARGITY ŠKÓTSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (ão konali skutky milosrdenstva) s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 788. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 820, ã. 25.

EVANJELIUM, Jn 15, 9-17; s. 820, ã. 25.

16. novembra

SV. GERTRÚDY, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,

alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772. 

PRVÉ âÍTANIE, Ef 3, 14-19; s. 795, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 23; s. 737. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

17. novembra

SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOªNÍČKY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (ão konali skutky milosrdenstva alebo

rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Aj my sme povinní dávaÈ Ïivot za bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 14-18

Milovaní, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme

bratov. 

Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je

vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.
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Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život.

Aj my sme povinní dávaÈ život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred

ním zatvorí, ako v Àom môže ostávaÈ Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase.                           XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 815, ã. 18.

EVANJELIUM, Lk 6, 27-38; s. 815, ã. 18. 
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18. novembra

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK

SV. PETRA A SV. PAVLA, APOŠTOLOV

* âítania  te j to  spomienky sú vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Tak sme pri‰li do Ríma

Čítanie zo Skutkov apoštolov 28, 11-16. 30-31

Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexandrijskej lodi, čo zimova-

la na ostrove a mala v znaku Blížence. Prišli sme do Syrakúz a zostali

sme tam tri dni. Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. Na

druhý deÀ začal viaÈ južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol. Tam

sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme u nich zostali sedem dní.

A tak sme prišli do Ríma.

Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo

Fórum a k Trom Tabernám. Keì ich Pavol zazrel, vzdával Bohu

vìaky a nadobudol úfnosÈ.

Keì sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývaÈ oddelene len s voja-

kom, čo ho strážil.

Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal

všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráºovstvo a učil

o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R. (porov. 2b): Pred oãami pohanov

vyjavil Pán svoju spásu.                                               IX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *

lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *

a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.
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4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. —

7. Hrajte Pánovi na citare, *

na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *

jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.

Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apo‰tolov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

RozkáÏ, aby som pri‰iel k tebe po vode

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 14, 22-33

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na

loìku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keì

rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliÈ sa. Zvečerilo sa a on

tam bol sám.

Loìka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali Àou vlny, lebo vietor

dul proti nim. 

Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. 

Keì ho učeníci videli kráčaÈ po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“

A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneì prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte

sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe

po vode.“

On povedal: „Poì!“

Peter vystúpil z loìky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keì

videl silný vietor, naºakal sa. Začal sa topiÈ a vykríkol: „Pane, zachráÀ

ma!“
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Ježiš hneì vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný,

prečo si pochyboval?“ A keì vstúpili do loìky, vietor utíchol. 

Tí, čo boli na loìke, klaÀali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Počuli sme slovo Pánovo.

Nitra 20. novembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V NITRE

SlávnosÈ (v katedrále) 

Sviatok (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.

(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

21. novembra

OBETOVANIE PANNY MÁRIE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Raduj sa, dcéra Siona, lebo ja prichádzam

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 14-17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,

lebo, hºa, ja prichádzam

a budem bývaÈ uprostred teba,

hovorí Pán.

V ten deÀ sa mnohé národy

pripoja k Pánovi

a budú jeho ºudom.

Budem bývaÈ uprostred teba

a budeš vedieÈ, že ma Pán zástupov

poslal k tebe.
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Pán bude vlastniÈ Júdu

ako svoj podiel vo svätej zemi

a znovu si vyvolí Jeruzalem.

Nech mlčí pred Pánom každé telo,

lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si nosila Syna veãného Otca.                                                XX

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *

a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vystrel ruku nad uãeníkov a povedal: Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-

li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka

a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú

moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka

a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-

siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

22. novembra

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo panien, s. 766.

PRVÉ âÍTANIE

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Toto hovorí Pán:

„Zavediem ju na púšÈ

a prihovorím sa jej srdcu.

Tam bude poslúchaÈ

ako v dÀoch svojej mladosti,

ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,

zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,

v láske a milosrdenstve,
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zasnúbim si Èa vo vernosti

a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (porov. Mt 25, 6): Îeních prichádza,

vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!                        XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *

zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *

jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *

za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *

tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *

urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

ALELUJOVÝ VER·, Toto je múdra panna; s. 770, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 25, 1-13; s. 770, ã. 2.

23. novembra

SV. KLIMENTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Paste BoÏie stádo, ktoré je u vás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 5, 1-4

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-

dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má

v budúcnosti zjaviÈ: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oÀ nie
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z prinútenia, ale dobrovoºne, podºa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale

ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

A keì sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 745, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 16, 13-19; s. 745, ã. 2.

23. novembra 

SV. KOLUMBÁNA, OPÁTA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,

alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 52, 7-10; s. 732, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733. 
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ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19. 

24. novembra

SV. ONDREJA DUNG-LACA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716. 

ALELUJOVÝ VER·, 1 Pt 4, 14; s. 725, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 10, 17-22; s. 723, ã. 1. 

25. novembra

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, PANNY A MUČENICE

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

alebo panien, s. 766.

PRVÉ âÍTANIE

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Toto hovorí Pán:

„Zavediem ju na púšÈ

a prihovorím sa jej srdcu.

Tam bude poslúchaÈ

ako v dÀoch svojej mladosti,

ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,

zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,

v láske a milosrdenstve,

zasnúbim si Èa vo vernosti

a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (porov. Mt 25, 6): Îeních prichádza,

vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!                        XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *

zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *

jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *

za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *

tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *

urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, 

lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 23-26

Ježiš povedal všetkým: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie sám seba,

vezme každý deÀ svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život

pre mÀa, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by

stratil alebo poškodil?!

Lebo kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová, za toho sa bude

hanbiÈ Syn človeka, keì príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anje-

lov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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30. novembra

SVÄTÉHO ONDREJA, APOŠTOLA

Sviatok

Kde je titul kostola, prvé ãítanie je Iz 52, 7-10, s. 732, ã. 5.

PRVÉ âÍTANIE

Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 10, 9-18

Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci

uveríš, že Boh ho vzkriesil z m⁄tvych, budeš spasený. Lebo srdcom

veríme na spravodlivosÈ a ústami vyznávame na spásu. Veì Písmo

hovorí:

„Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých,

bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú:

Lebo každý, kto bude vzývaÈ Pánovo meno, bude spasený. 

Ale ako budú vzývaÈ toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho,

o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateºa? A ako budú kázaÈ, ak

nie sú poslaní? Ako je napísané:

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesÈ.“

Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí:

„Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno,

po celej zemi rozlieha sa ich hlas

a ich slová až po hranice sveta.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *

a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *

a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *

ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 4, 19

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;

a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Oni hneì zanechali siete a i‰li za ním

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 4, 18-22

Keì raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov,

Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšÈajú sieÈ do

mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poìte za mnou a urobím z vás rybárov ºudí.“

Oni hneì zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaº ìalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho

a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú

siete; aj ich povolal.

Oni hneì zanechali loì i svojho otca a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA VÝROČNÝ DE≈ 

POSVIACKY CHRÁMU

PRVÉ âÍTANIE

1

Nech sú tvoje oãi otvorené nad týmto domom

Čítanie z Prvej knihy Kráºov     8, 22-23. 27-30

Šalamún si pred očami celého izraelského spoločenstva stal pred

Pánov oltár, vystrel ruky k nebu a povedal: „Pane, Bože Izraela, tebe

niet podobného Boha ani hore na nebi ani dolu na zemi, lebo ty zacho-

vávaš zmluvu a milosrdenstvo so svojimi služobníkmi, ktorí celým svo-

jím srdcom kráčajú pred tebou.

Možno si vôbec pomyslieÈ, že Boh bude bývaÈ na zemi? Veì ak Èa

nebesia a nebesia nebies pojaÈ nemôžu, o koºko menej potom tento

dom, ktorý som postavil?!

Ale zhliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho prosby, Pane,

Bože môj; počuj volanie a modlitbu, ktorú ti dnes tvoj služobník pred-

náša, aby boli tvoje oči v noci i vo dne otvorené nad týmto domom, nad

miestom, o ktorom si povedal: ,Tam bude moje meno;’ aby si vypočul

modlitbu, keì sa bude tvoj služobník modliÈ na tomto mieste: aby si

vypočul prosbu svojho služobníka a svojho ºudu Izraela, kedykoºvek

sa budú modliÈ na tomto mieste. Ty vypočuješ vo svojom príbytku

v nebi; a keì vypočuješ, budeš milostivý.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5+10. 11

R. (porov. 2): Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. XIX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *

po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *

vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *

a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:
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4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *

môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *

a bez prestania Èa velebia.

6. BoÏe, ná‰ ochranca, pohliadni *

a pozri na tvár svojho pomazaného. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *

neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *

ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —

2

Ja som ti postavil dom za príbytok, aby si v Àom býval naveky

Čítanie z Druhej knihy Kroník 5, 6-10. 13 — 6, 2

Kráº Šalamún a celá izraelská pospolitosÈ, všetci, čo sa k nemu zhro-

maždili pred archu, obetovali nespočitateºné množstvo oviec a dobyt-

ka; nesmierne bolo množstvo obetí. 

KÀazi zaniesli archu Pánovej zmluvy na jej miesto v chráme, zvané

Dabir, do veºsvätyne, pod krídla cherubínov; cherubíni mali rozpre-

streté krídla nad miestom, kde položili archu, a tak zakrývali archu

a jej žrde. Žrde však, na ktorých sa nosievala archa, boli trochu dlhšie,

a preto ich konce bolo vidieÈ pred Dabirom; no ak bol niekto vonku,

vidieÈ ich nemohol. Archa tam ostala až po dnešný deÀ. V arche nebo-

lo nič iné, iba dve tabule, ktoré do nej vložil Mojžiš na Horebe, keì Pán

uzavrel so synmi Izraela zmluvu pri ich východe z egyptskej krajiny.

Keì začali hlasno spievaÈ a vyhrávaÈ na trúbach, cimbaloch, orga-

noch a na všelijakých iných hudobných nástrojoch a jedným hlasom

chváliÈ Pána: „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo

trvá naveky,“ Boží dom naplnil oblak; kÀazi nemohli pre oblak konaÈ

službu, lebo Boží dom naplnila Pánova sláva.

Vtedy povedal Šalamún: „Pán sºúbil, že bude bývaÈ v mrákave; a ja

som ti postavil dom za príbytok, aby si v Àom býval naveky.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R. (porov. 13b): Velebíme slávu tvojho mena, Pane, BoÏe ná‰. XX

1. Zvelebený buì, Pane, BoÏe ná‰ho otca Izraela, *

od vekov naveky. —

2. Tvoja je, Pane, vzne‰enosÈ i moc, *

sláva, jas a veleba,

3. lebo tvoje je v‰etko na nebi i na zemi. 

Tvoje je, Pane, kráºovstvo, *

ty si vyvý‰ený ako hlava nad v‰etkým. —

4. Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *

ty panuje‰ nad v‰etkými.  

5. V tvojej ruke je moc a sila, *

tvoja ruka robí v‰etko veºkým a mocným. —

3

Môj dom sa bude volaÈ domom modlitby pre v‰etky národy

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 56, 1. 6-7

Toto hovorí Pán:

„Zachovajte právo, konajte spravodlivo,

lebo je blízko moja spása, už príde,

aj moja spravodlivosÈ, už sa zjaví.

A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi,

čo si ho ctia, čo milujú jeho meno 

a čo mu slúžia,

všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia

a prid⁄žajú sa mojej zmluvy,

privediem na svoj svätý vrch

a naplním ich radosÈou v mojom dome modlitby.

Ich žertvy a ich obety

mi budú potešením na mojom oltári;

veì môj dom sa bude volaÈ 

domom modlitby pre všetky národy.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5+10. 11

R. (Zjv 21, 3b): Hºa, BoÏí stánok je medzi ºuìmi.                             XIX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *

po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *

vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *

a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *

môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *

a bez prestania Èa velebia.

6. BoÏe, ná‰ ochranca, pohliadni *

a pozri na tvár svojho pomazaného. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *

neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *

ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —

4

Dom bol plný Pánovej veleby

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 43, 1-2. 4-7a

Anjel ma zaviedol k bráne obrátenej na východ. A hºa, od východu

prichádzala veleba Izraelovho Boha; jej šum bol ako šum veºkých vôd

a zem žiarila od jeho vznešenosti.

Pánova veleba vošla do chrámu cez bránu obrátenú na východ. Tu

ma duch zdvihol a voviedol do vnútorného nádvoria; a hºa, dom bol

plný Pánovej veleby.

A počul som, ako ktosi ku mne z domu hovorí — pri mne stál muž

a hovoril mi: „Syn človeka, tu je môj trón a miesto, kde stoja moje

nohy, tu budem bývaÈ uprostred synov Izraela naveky.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R. (porov. 13b): Velebíme slávu tvojho mena, Pane, BoÏe ná‰. XX

1. Zvelebený buì, Pane, BoÏe ná‰ho otca Izraela, *

od vekov naveky. —

2. Tvoja je, Pane, vzne‰enosÈ i moc, *

sláva, jas a veleba,

3. lebo tvoje je v‰etko na nebi i na zemi. 

Tvoje je, Pane, kráºovstvo, *

ty si vyvý‰ený ako hlava nad v‰etkým. —

4. Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *

ty panuje‰ nad v‰etkými.

5. V tvojej ruke je moc a sila, *

tvoja ruka robí v‰etko veºkým a mocným. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Ste BoÏí chrám

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 9c-11. 16-17

Bratia, vy ste Božia stavba.

Podºa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry stavi-

teº základ a iný na Àom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na

Àom stavia. Lebo nik nemôže položiÈ iný základ okrem toho, čo je už

položený, a je ním Ježiš Kristus.

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by

teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý —

a ním ste vy.

Počuli sme Božie slovo.

2

Celá stavba rastie v svätý chrám v Pánovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                     2, 19-22

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých

a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov;
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hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. V Àom celá stavba

pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v Àom ste aj vy vbu-

dovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.

3

PriblíÏili ste sa k vrchu Sion a k mestu Ïivého Boha

Čítanie z Listu Hebrejom 12, 18-19. 22-24

Bratia, nepriblížili ste sa k hmatateºnému a plápolajúcemu ohÀu ani

k čierÀave, temnote a búrke ani k zvuku poºnice a hrmotu slov. Tí, čo

ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo.

No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebes-

kému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromažde-

niu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu,

sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokona-

losÈ, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou,

ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Počuli sme Božie slovo.

4

Dajte sa vbudovaÈ aj vy ako Ïivé kamene
do duchovného domu

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 2, 4-9

Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameÀu, ktorý ºudia síce

zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovaÈ aj

vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kÀazstva, aby ste

prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je

v Písme:

„Hºa, kladiem na Sione kameÀ uholný, vyvolený a vzácny;

kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Vám teda, ktorí veríte, je na česÈ; pre tých však, čo neveria:

„KameÀ, čo stavitelia zavrhli,

sa stal kameÀom uholným,“
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„kameÀom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naÀ narážajú, lebo neve-

ria slovu. A na to sú aj určení.

Ale vy ste vyvolený rod, kráºovské kÀazstvo, svätý národ, ºud urče-

ný na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy

povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev 

a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

Ty si Peter; tebe dám kºúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-

kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša

alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovo-

rím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány

ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na

zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané

v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 7, 8

R. Aleluja. — V mojom dome kaÏdý, kto prosí, dostane, hovorí Pán; 

kto hºadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. — R. Aleluja.
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Dnes pri‰la spása do tohoto domu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeÀ. A tu muž, menom Zachej,

ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieÈ Ježiša, kto to

je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred

a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísÈ.

Keì Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej,

poì rýchlo dolu, lebo dnes musím zostaÈ v tvojom dome!“ On chytro

zišiel a prijal ho s radosÈou.

Keì to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku

dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veì aj on je

Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hºadaÈ a zachrániÈ, čo

sa stratilo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· 2 Krn 7, 16

R. Aleluja. — Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán;

aby tam bolo moje meno naveky. — R. Aleluja.

Hovoril o chráme svojho tela

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 13-22

Blízko bola židovská Veºká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peÀazomencov,

čo tam sedeli. 

Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce

a dobytok. PeÀazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly

a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaºto! Nerobte z domu

môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosÈ za

tvoj dom.“
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Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto

robiÈ?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „ŠtyridsaÈšesÈ rokov stavali tento chrám a ty ho

postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keì potom vstal z m⁄tvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovo-

ril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Iz 66, 1a-d

R. Aleluja. — Nebo je mojím trónom

a zem podnoÏkou mojich nôh, hovorí Pán;

AkýÏe mi postavíte dom? — R. Aleluja.

Alebo: Ez 37, 27

R. Aleluja. — Uprostred nich bude navÏdy moja svätyÀa, hovorí Pán;

budem ich Bohom a oni budú mojím ºudom. — R. Aleluja.

Praví ctitelia sa budú klaÀaÈ Otcovi v Duchu a pravde

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána. 4, 19-24

Samaritánka vravela Ježišovi: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otco-

via sa klaÀali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je

miesto, kde sa treba klaÀaÈ.“

Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keì sa nebu-

dete klaÀaÈ Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klania-

te tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása

je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keì sa praví ctitelia

budú klaÀaÈ Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hºadá takých

ctiteºov.

Boh je duch a tí, čo sa mu klaÀajú, musia sa mu klaÀaÈ v Duchu

a pravde.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA SVIATKY PREBL. PANNY MÁRIE

PRVÉ âÍTANIE

1

Nepriateºstvo ustanovujem medzi tvojím potomstvom
a potomstvom Ïeny

Čítanie z Knihy Genezis 3, 9-15. 20

Keì Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu:

„Kde si?“

On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naºakal som sa, pre-

tože som nahý, a skryl som sa.“

Opýtal sa ho: „Kto Èa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu,

z ktorého som ti jesÈ zakázal?“

Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo

stromu a jedol som.“

Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“

Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“

Tu povedal Pán, Boh, hadovi:

„Pretože si to urobil, prekliaty budeš

medzi všetkými krotkými

a divými zvieratami.

Po bruchu sa budeš plaziÈ

a prach hltaÈ po všetky dni svojho života.

Nepriateºstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,

medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom;

ono ti rozšliape hlavu

a ty mu zraníš pätu.“

A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijú-

cich.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jdt 13, 18b-d. 19

R. (porov. 18bc): PoÏehnaná si, Panna Mária,

nad v‰etky Ïeny na svete.                                        XX

1. PoÏehnaná si, dcéra, od Boha najvy‰‰ieho *

nad v‰etky Ïeny na svete.

2. A zvelebený je Pán, Boh ná‰, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

3. Preto nevymizne tvoja chvála zo s⁄dc ºudí,

ktorí si budú naveky pripomínaÈ *

Pánovu silu. —

2

Ako sºúbil na‰im otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky

Čítanie z Knihy Genezis 12, 1-7

Pán povedal Abramovi:

„Odíì zo svojej krajiny, od svojich príbuzných

a z domu svojho otca

do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veºký národ

a požehnám Èa,

oslávim tvoje meno

a budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo Èa budú žehnaÈ,

a prekºajem tých, čo Èa budú preklínaÈ.

V tebe budú požehnané

všetky pokolenia zeme.“

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäÈ rokov, keì odišiel

z Charranu. Vzal svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý maje-

tok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré získali v Charrane. Pohli sa

a išli do krajiny Kanaán.

Keì došli do krajiny Kanaán, Abram prešiel krajinou až k miestu

Sichem, až k dubu Moreho. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.

Abramovi sa zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu

potomstvu.“ A on tam Pánovi, ktorý sa mu zjavil, postavil oltár.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. (49): Veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno. XX

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *

a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

3

Boh mu dá trón Dávida, jeho otca

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej 7, 1-5. 8b-11. 16

Keì kráº Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj

od všetkých okolitých nepriateºov, povedal prorokovi Nátanovi:

„Pozri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi.“

Nátan odpovedal kráºovi: „Choì a rob všetko, čo ti vnuká srdce,

Pán je s tebou.“

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choì a povedz môjmu slu-

žobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviÈ dom, v kto-

rom mám bývaÈ? Ja som Èa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom

môjho ºudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred
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tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateºov a zaistil som ti

také meno, aké majú len najväčší na zemi.

Svojmu ºudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude

bývaÈ a nebude sa báÈ a ani zlosynovia ho už nebudú utláčaÈ ako kedy-

si, v dÀoch, keì som ustanovoval sudcov nad svojím ºudom, Izraelom.

Oslobodím Èa od všetkých tvojich nepriateºov a darujem ti pokoj. Pán

ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom.

Tvoj dom a tvoje kráºovstvo budú trvaÈ predo mnou naveky, tvoj

trón bude upevnený navždy.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu. XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *

v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *

lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *

slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *

no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *

a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *

uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *

poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *

a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *

a dáva mu trón slávy. —
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4

Priniesli BoÏiu archu a postavili ju uprostred stanu,
ktorý pre Àu postavil Dávid

Čítanie z Prvej knihy Kroník 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pá-

nova archa na miesto, ktoré pre Àu pripravil.

Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli

Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podºa Pánovho slova

prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustano-

vili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi

tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre

Àu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné

obety.

Keì Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požeh-

nal ºud v mene Pánovom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme. XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *

chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *

odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *

nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *

a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *

ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *

na nebi i na zemi? —
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7. Z prachu dvíha chudobného *

a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *

vedºa knieÏat svojho ºudu. —

5

Mária, stolica Múdrosti

Čítanie z Knihy Prísloví 8, 22-31

Toto hovorí Božia MúdrosÈ:

„Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest,

od počiatku, skôr, ako urobil čokoºvek.

Od večnosti som ustanovená,

odpradávna, prv, ako povstal svet.

Neboli ešte morské priehlbne, a ja som sa už počala;

ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli.

Prv, než boli upevnené vrchy,

pred pahorkami som sa zrodila;

prv, než učinil zem a nivy

a prvé hrudy na pevnine.

Keì pripravoval nebesia, bola som pri tom.

Keì vymeriaval klenbu nad oceánmi,

keì upevÀoval mraky vo výšinách,

keì dával silu morským prameÀom,

keì moru vymedzoval hranice

a vodám, aby neprekročili svoj breh,

keì kládol základy zeme —

už vtedy som bola s ním ako staviteºka:

deÀ čo deÀ som bola jeho potešením

a hrala som sa pred ním v každý čas.

Hrala som sa na okruhu zeme

a mojou radosÈou je bývaÈ s ºuìmi.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (12): Kráº je tvoj pán,

vzdaj mu poklonu.                                                               XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *

zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.      

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *

jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *

za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *

tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *

urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

6

Mária, stolica Múdrosti

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 24, 1-2. 5-7. 12-16. 26-30

MúdrosÈ sa chváli sama, aj u Boha má česÈ

a uprostred svojho ºudu slávu.

V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa

a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi:

„Vyšla som z úst Najvyššieho,

prvorodená pred všetkým stvorením.

Chcela som, aby na nebi vyšlo nezapadajúce svetlo;

a ako hmla pokryla som celú zem.

Bývam na výsostiach

a svoj trón mám na oblačnom stæpe.

Stvoriteº vesmíru mi rozkázal,

ten, čo ma stvoril, daroval pokoj môjmu stánku

a povedal mi: ,V Jakubovi prebývaj,

v Izraeli maj svoje dedičstvo

a medzi mojimi vyvolenými zapusÈ korene.’
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Od počiatku, pred vekmi som stvorená

a budem trvaÈ naveky.

Pred ním som vo Svätom stánku konala službu

a na Sione som sa usadila.

V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie,

nad Jeruzalemom dal mi právomoc.

V slávnom národe som zapustila korene,

v podiele môjho Boha — v jeho dedičstve —

a v zástupoch svätých sa zdržiavam.

Poìte ku mne všetci, čo po mne túžite,

a nasýÈte sa mojím ovocím.

Lebo moja náuka je sladšia ako med

a mÀa maÈ je sladšie ako plást medu.

Spomienka na mÀa pretrvá večné pokolenia.

Kto sa mnou živí, bude stále lačnieÈ,

a kto mÀa pije, bude väčšmi smädiÈ.

Kto mÀa počúva, nebude zahanbený,

a kto koná moje skutky, nezhreší.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (12): Kráº je tvoj pán,

vzdaj mu poklonu. XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *

zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *

jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *

za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *

tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *

urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —
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7

Hºa, panna poãne

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 7, 10-14; 8, 10c

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho

Boha. Žiadaj ho, či v hæbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“

Achaz však povedal: „Nebudem žiadaÈ, nebudem pokúšaÈ Pána.“

A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obÈažu-

jete ºudí, ešte aj môjho Boha obÈažujete? 

A preto vám Pán sám dá znamenie: Hºa, panna počne a porodí syna

a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        1 Sam 2, 1b-c. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu.                                           XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *

v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *

lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *

slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *

no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *

a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *

uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *

poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *

a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *

a dáva mu trón slávy. —
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8

Daný nám je syn

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 9, 1-3. 5-6

ªud, čo kráča vo tmách,

uzrie veºké svetlo;

nad tými, čo bývajú v krajine temnôt,

zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie,

zväčšuješ radosÈ.

Jasajú pred tebou,

ako sa jasá pri žatve,

ako plesajú tí, čo sa delia o korisÈ.

Pretože lámeš jeho Èažké jarmo,

brvno na jeho pleciach

a palicu jeho utláčateºa

ako v deÀ porážky Madiánčanov.

Lebo chlapček sa nám narodil,

daný nám je syn;

na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho:

obdivuhodný Radca, mocný Boh,

večný Otec, Knieža pokoja.

Jeho moc vzrastie a pokoj nebude maÈ konca

na Dávidovom tróne a v jeho kráºovstve.

On ho upevní a posilní právom a spravodlivosÈou

odteraz až naveky.

To všetko vykoná horlivosÈ Pána zástupov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme.                            XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *

chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *

odteraz aÏ naveky. —
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3. Od východu slnka aÏ po západ  *

nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *

a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *

ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *

na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *

a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *

vedºa knieÏat svojho ºudu. —

9

RadosÈou jasám v Pánovi

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61, 9-11

Ich rod bude známy medzi pohanmi

a ich potomstvo medzi národmi.

Všetci, čo ich uvidia, poznajú,

že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

RadosÈou jasám v Pánovi,

duša mi plesá v mojom Bohu,

pretože ma zaodial rúchom spásy,

zahalil ma plášÈom spravodlivosti

ako ženícha zdobeného vencom,

ako nevestu okrášlenú šperkami.

Lebo ako zem vydá rastliny

a ako záhrada dá vyklíčiÈ semenu,

tak Pán, Boh, dá vyklíčiÈ spravodlivosti

a chvále pred všetkými národmi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu.                                           XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *

v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *

lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *

slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *

no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *

a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *

uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *

poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *

a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *

a dáva mu trón slávy. —

10

Kým rodiãka neporodí

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 5, 1-4a

Toto hovorí Pán:

„Betlehem Efratský,

najmenší medzi judejskými mestami,

z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.

Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti.

Preto ich vydá

až do času, kým rodička neporodí.

Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom  Izraela.

On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána,

velebou mena Pána, svojho Boha.
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A budú žiÈ v istote,

lebo bude veºký až po končiny zeme.

On bude pokoj.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme. XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *

chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *

odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *

nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *

a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *

ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *

na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *

a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *

vedºa knieÏat svojho ºudu. —

11

Raduj sa, dcéra Siona, lebo ja prichádzam

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 14-17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,

lebo hºa, ja prichádzam

a budem bývaÈ uprostred teba,

hovorí Pán.

V ten deÀ sa mnohé národy
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pripoja k Pánovi

a budú jeho ºudom.

Budem bývaÈ uprostred teba

a budeš vedieÈ, že ma Pán zástupov

poslal k tebe.

Pán bude vlastniÈ Júdu

ako svoj podiel vo svätej zemi

a znovu si vyvolí Jeruzalem.

Nech mlčí pred Pánom každé telo,

lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si nosila Syna veãného Otca. XX

1. Velebí moja du‰a Pána *

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *

a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —
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DRUHÉ âÍTANIE

1

Kde sa rozmnoÏil hriech, tam sa e‰te väã‰mi rozhojnila milosÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 12. 17-19

Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech

a skrze hriech smrÈ, tak aj smrÈ prešla na všetkých ºudí, lebo všetci

zhrešili.

Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrÈ, tým skôr

skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraºovaÈ tí, čo dostávajú

hojnosÈ milosti a darovanej spravodlivosti.

Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ºuìom,

tak spravodlivosÈ jedného priniesla všetkým ºuìom ospravedlnenie

a život. Lebo ako sa neposlušnosÈou jedného človeka mnohí stali hrieš-

nikmi, tak zasa poslušnosÈou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Počuli sme Božie slovo.

2

Ktorých Boh predpoznal, tých aj predurãil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 28-30

Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo

sú povolaní podºa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj

predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvo-

rodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj

ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.

3

Boh poslal svojho Syna, narodeného zo Ïeny

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 4, 4-7

Bratia, keì prišla plnosÈ času, Boh poslal svojho Syna, narodeného

zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod záko-

nom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
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Pretože ste synmi, poslal Boh do našich s⁄dc Ducha svojho Syna a on

volá: „Abba, Otče!“

A tak už nie si otrok, ale syn; a keì syn, tak skrze Boha aj dedič.

Počuli sme Božie slovo.

4

Boh si nás v Kristovi e‰te pred stvorením sveta vyvolil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 1, 3-6. 11-12

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,

ktorý nás v Kristovi požehnal

všetkým nebeským duchovným požehnaním.

Veì v Àom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,

aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

on nás podºa 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.

Veì v Àom sme sa stali dedičmi predurčenými podºa rozhodnutia

toho, ktorý všetko koná podºa rady svojej vôle, aby sme boli na chvá-

lu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista.

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM
1

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,

a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti,

Kristus, ná‰ Boh. — R. Aleluja.

âo sa v nej poãalo, je z Ducha Svätého

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 1-16. 18-23

RodokmeÀ Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,

Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
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Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,

Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho

a Jesse kráºa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna

Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama,

Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz

Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon

Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel

Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor

mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna

Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 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 bývaÈ, ukáza-

lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-

pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ 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 ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-

klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 18-23

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola

zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývaÈ, ukáza-

lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-

pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ Máriu, svoju manželku, lebo to, čo
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sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš;

lebo on vyslobodí svoj ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-

klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

Vezmi so sebou dieÈa i jeho matku a ujdi do Egypta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 2, 13-15. 19-23

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal:

„VstaÀ, vezmi so sebou dieÈa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaÀ

tam, kým ti nedám vedieÈ, lebo Herodes bude hºadaÈ dieÈa, aby ho

zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieÈa 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.“

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte

a povedal mu: „VstaÀ, vezmi so sebou dieÈa i jeho matku a choì do

izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieÈaÈa, už pomreli.“ 

On vstal, vzal dieÈa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.

Ale keì sa dopočul, že v Judei kraºuje Archelaus namiesto svojho

otca Herodesa, bál sa ta ísÈ. Varovaný vo sne, odobral sa do galilej-

ského kraja. Keì ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret,

aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volaÈ Nazaretský.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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3

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

Vystrel ruku nad uãeníkov a povedal: Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-

li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka

a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú

moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka

a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-

siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 28b. 42b

R. Aleluja. — Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;

poÏehnaná si medzi Ïenami. — R. Aleluja.

Poãne‰ a porodí‰ syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá

Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom

Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veºký a bude sa volaÈ

Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky
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bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom a jeho kráºovstvu nebude

konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. Aj

Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesia-

ci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-

ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

Blahoslavená je tá, ktorá uverila

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 39-47

V tých dÀoch sa Mária vydala na cestu a ponáhºala sa do istého

judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu

a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieÈa v jej lone sa zachvelo

a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veºkým hlasom:  „Požeh-

naná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo

len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosÈou sa zachvelo dieÈa

v mojom lone.

A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána

a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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6

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,

a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti, 

Kristus, ná‰ Boh. — R. Aleluja.

Porodila svojho prvorodeného syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 1-14

V tých dÀoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonaÈ súpis ºudu po

celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keì Sýriu spravoval Kvirínius.

A všetci šli daÈ sa zapísaÈ, každý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do

Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho

domu a rodu, aby sa dal zapísaÈ s Máriou, svojou manželkou, ktorá

bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorode-

ného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieº, lebo pre nich

nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje

stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.

Zmocnil sa ich veºký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa.

Zvestujem vám veºkú radosÈ, ktorá bude patriÈ všetkým ºuìom: Dnes

sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteº, Kristus Pán. A toto vám

bude znamením: Nájdete dieÈatko zavinuté do plienok a uložené v jas-

liach.“

A hneì sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvele-

bovali Boha a hovorili:

„Sláva Bohu na výsostiach

a na zemi pokoj ºuìom dobrej vôle.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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7

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 19

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária 

zachovávala BoÏie slovo vo svojom srdci

a premý‰ºala o Àom. — R. Aleluja.

V‰etky tieto slová zachovávala vo svojom srdci a premý‰ºala o nich

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 15b-19

Pastieri si povedali: „Poìme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to

stalo, ako nám oznámil Pán.“

Poponáhºali sa a našli Máriu a Jozefa i dieÈa uložené v jasliach. Keì

ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieÈati. A všetci,

ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.

Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a pre-

mýšºala o nich.

Počuli sme slovo Pánovo.

8

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,

a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti,

Kristus, ná‰ Boh.— R. Aleluja.

Tvoju vlastnú du‰u prenikne meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 27-35

Simeon prišiel z vnuknutia Ducha do chrámu. A keì rodičia pri-

nášali dieÈa Ježiša, aby splnili, čo o Àom predpisoval zákon, vzal ho aj

on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

v pokoji podºa svojho slova,

lebo moje oči uvideli
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tvoju spásu,

ktorú si pripravil

pred tvárou všetkých národov:

svetlo na osvietenie pohanov

a slávu Izraela, tvojho ºudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o Àom hovorilo. 

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustano-

vený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, kto-

rému budú odporovaÈ, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby

vyšlo najavo zmýšºanie mnohých s⁄dc.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 19

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária 

zachovávala BoÏie slovo vo svojom srdci

a premý‰ºala o Àom. — R. Aleluja.

Tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veºkonočné

sviatky. Keì mal dvanásÈ rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvy-

kom. A keì sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chla-

pec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deÀ cesty a hºadali ho medzi

príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema

a tam ho hºadali.

Po troch dÀoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteºmi, počúval ich

a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosÈou

a odpoveìami.

Keì ho zazreli, st⁄pli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo

si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hºadali? Nevedeli ste, že mám byÈ

tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovo-

ril.
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Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obºube u Boha i u ºudí.

Počuli sme slovo Pánovo.

10

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 18

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

a zachovávajú ho. — R. Aleluja.

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj

hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré

si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,

lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

Bola tam aj JeÏi‰ova matka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 1-11

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na

svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keì sa minulo víno, poveda-

la Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 

Ježiš jej odpovedal: „Čo mÀa a teba do toho, žena? Ešte neprišla

moja hodina.“ 

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
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Stálo tam šesÈ kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisÈova-

nie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 

Ježiš im povedal: „NaplÀte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po

okraj. 

Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni

zaniesli.

Keì starejší ochutnal vodu premenenú na víno — on nevedel, skade

je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli —, zavolal si ženícha

a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až

potom, keì si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil

svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.

12

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si, blahoslavená Panna Mária;

nepodstúpila si smrÈ, a predsa si pod Pánovým kríÏom 

získala palmu muãeníctva. — R. Aleluja.

Hºa, tvoj syn! Hºa, tvoja matka!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 19, 25-27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária

Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Keì Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal

matke: „Žena, hºa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hºa, tvoja

matka!“

A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA SVIATKY MUČENÍKOV

PRVÉ âÍTANIE

1

Zachariá‰, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom

Čítanie z Druhej knihy Kroník 24, 18-22

Židovskí vodcovia opustili chrám Pána, Boha svojich otcov, a slúžili

posvätným kameÀom a modlám. Pre tento hriech doºahol hnev na

Júdu a Jeruzalem. Posielal k nim prorokov, aby sa vrátili k Pánovi, ale

nechceli počuÈ ich napomínanie.

Vtedy duch Boží zahalil Zachariáša, syna kÀaza Jojadu; on si stal

pred ºud a povedal mu: „Toto hovorí Boh: Prečo prestupujete Pánove

príkazy? To vám nemôže osožiÈ. Pretože ste opustili Pána, on opustil

vás.“

Oni sa proti nemu sprisahali a podºa kráºovho rozkazu ho uka-

meÀovali na nádvorí Pánovho domu. Kráº Joas si nespomenul na dob-

rodenie, ktoré mu preukázal Zachariášov otec Jojada, a zavraždil jeho

syna.

On umierajúc povedal: „Nech to Pán vidí a nech sa pomstí!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *

opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *

pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *

ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *

lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *

a prenasledovateºov.
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6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *

a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

2

Vìaãne zná‰am muky z bázne voãi Bohu

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov                           6, 18. 21. 24-31

Istého Eleazara, jedného z popredných zákonníkov, muža v pokro-

čilom veku, a predsa krásneho výzoru, nútili jesÈ bravčové mäso,

pričom mu násilne otvárali ústa.

Tí, čo viedli nezákonnú obetnú hostinu, pre dávnu známosÈ odviedli

tohto muža bokom a potajomky ho nahovárali, aby si priniesol mäso,

aké smie jesÈ; môže si ho sám pripraviÈ a tváriÈ sa, že je obetné mäso

podºa kráºovho rozkazu.

Ale on odpovedal: „Nie je dôstojné pretvarovaÈ sa v našom veku,

lebo mnohí mladíci by si mohli myslieÈ, že deväÈdesiatročný Eleazar

prešiel k cudziemu náboženstvu a mohla by ich pomýliÈ moja pretvár-

ka pre kúsok nestáleho života. A tak by som zvolal na svoju starobu len

kliatbu a hanbu. Lebo keby som teraz aj unikol ºudským mukám,

rukám Všemohúceho neuniknem ani živý ani m⁄tvy.

Preto chcem teraz zomrieÈ ako muž a ukážem, že som hoden staro-

by, a mladíkom zanechám strhujúci príklad, aby ochotne a statočne

podstúpili hrdinskú smrÈ za posvätné a sväté zákony.“ Ako to povedal,

hneì šiel k mučidlu.

Tí, čo ho viedli, hoci krátko predtým boli k nemu milí, teraz zúrili,

lebo si mysleli, že hovoril ako šialený.

Keì už pod ranami skonával, uprostred stonov povedal: „Pán vo

svojej svätej múdrosti vie, že hoci som mohol uniknúÈ smrti, znášam

na tele kruté muky bičovania, ale moja duša ich vìačne znáša z bázne

voči nemu.“

Tak dokonal a zanechal svoju smrÈ nielen mladíkom, ale väčšine

národa ako vzor zmužilosti a pamiatku statočnosti.

Počuli sme Božie slovo.

712 SPOLOâNÁ âASË MUâENÍKOV



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

3

Hotoví sme rad‰ej zomrieÈ ako prestúpiÈ zákony otcov

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov                                 7, 1-2. 9-14

Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráº ich dal trýzniÈ korbáčmi

a remeÀmi, a tak ich chcel donútiÈ jesÈ zakázané bravčové mäso.

Tu jeden z nich vstal a ako prvý v mene ostatných povedal: „Čo

chceš zistiÈ a čo sa chceš od nás dozvedieÈ? Hotoví sme radšej zomrieÈ

ako prestúpiÈ zákony otcov.“

A druhý, keì už dodychoval, zvolal: „Ty zloduch, berieš nám tento

časný život, ale kráº sveta nás vzkriesi k večnému životu, lebo pre jeho

zákony umierame.“

Po Àom týrali tretieho. Keì mu kázali vyplaziÈ jazyk, hneì to uro-

bil. Potom smelo vystrel ruky a neohrozene povedal: „Z neba som ich

dostal a kvôli Božím zákonom nimi poh⁄dam, lebo dúfam, že ich od

Boha znova dostanem.“ Sám kráº a jeho družina žasli nad duchovnou

silou mladíka, ktorý ukrutné muky nepokladal za nič.

713PRVÉ âÍTANIE



Keì dokonal, rovnako mučili a týrali štvrtého, ktorý krátko pred

smrÈou povedal: „ªahko je zomrieÈ pod ºudským násilím, keì môže-

me s nádejou očakávaÈ, že nás Boh znova vzkriesi; ale pre teba nebu-

de vzkriesenie k životu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov. VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

4

Obdivuhodná matka vyrovnane zná‰ala utrpenie
pre nádej, ktorú mala v Pánovi

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov 7, 1. 20-23. 27b-29

Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráº ich dal trýzniÈ korbáčmi

a remeÀmi, a tak ich chcel donútiÈ jesÈ zakázané bravčové mäso.

Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veì

videla za jediný deÀ zomieraÈ sedem svojich synov a znášala to vyrov-

nane pre nádej, ktorú mala v Pánovi. Každého osve povzbudzovala

v materinskej reči. Naplnená hrdinským zmýšºaním svoju ženskú

dušu upevÀovala mužskou odvahou a hovorila im: „Neviem, ako ste

sa zjavili v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych ani život, ani

vaše údy som neusporiadala ja, ale stvoriteº sveta; on stvárÀuje život
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človeka a dáva pôvod všetkému; on vám vo svojom milosrdenstve dá

opäÈ dych a život, lebo vy teraz kvôli jeho zákonom nedbáte na seba.“

A najmladšiemu v materinskej reči vravela: „Syn môj, zmiluj sa

nado mnou; ja som Èa deväÈ mesiacov nosila v živote, tri roky pridája-

la, živila som Èa a starostlivo opatrovala až do tohto veku. Prosím Èa,

dieÈa moje, pozri na nebo a na zem a na všetko, čo je v nich, a poznáš,

že ich Boh stvoril z ničoho a že takisto povstalo ºudské pokolenie.

Neboj sa tohoto kata, ale buì hoden svojich bratov a prijmi smrÈ, aby

som Èa v deÀ onoho zmilovania opäÈ získala aj s tvojimi bratmi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *

opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *

pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *

ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *

lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *

a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *

a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

5

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;

za nešÈastie pokladali ich smrÈ

a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v pokoji.
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A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ súdu zažiaria,

prebehnú sÈa iskry cez trstinu,

súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ

a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v láske pri Àom,

lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,

s jasotom budú ÏaÈ. XVI

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *

s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.
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8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. —

6

Vyslobodil si ma pre svoje veºké milosrdenstvo a pre svoje meno

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 51, 1-12

OslavovaÈ Èa budem, Pane, Kráº,

zvelebovaÈ Èa budem, Bože, moja spása.

OslavovaÈ budem tvoje meno,

lebo si moja pomoc a ochrana;

moje telo si vyslobodil zo záhuby,

z osídel zlostného jazyka

a od perí, čo falošne vedia hovoriÈ;

a pred protivníkmi si mi pomohol.

Pre svoje veºké milosrdenstvo a pre svoje meno

vyslobodil si ma

z osídel hotových ma pohltiÈ,

z rúk, ktoré mi číhali na život,

a z hrozného súženia, čo ma zvieralo;

od dusivého ohÀa, čo ma už obkºúčil,

a sprostred ohÀa, kde som nezhorel,

z hæbky útrob podsvetia,

od poškvrneného jazyka, od falošných rečí

a od šípov nespravodlivého jazyka.

Moja duša sa priblížila až k smrti

a môj život bol veºmi blízko priepasti podsvetia.

Obkºúčili ma zovšadiaº a nebolo nikoho, kto by pomohol.

Ohliadal som sa po ºudskej pomoci, ale márne.

A spomenul som si na tvoje milosrdenstvo, Pane,

na všetko, čo si od večnosti spôsobil.

Lebo ty, Pane, zachraÀuješ tých, čo sa teba držia,

a vyslobodzuješ ich z rúk zločincov.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                   VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *

keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *

keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Chválime sa aj súÏeniami

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 1-5

Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho

Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti,

v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veì vieme, že súženie prináša

trpezlivosÈ, trpezlivosÈ osvedčenú čnosÈ a osvedčená čnosÈ zasa nádej.

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach

skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Počuli sme Božie slovo.

2

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,

ak je Boh za nás, kto je proti nám?
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Keì on vlastného Syna neušetril,

ale vydal ho za nás všetkých,

akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?

Boh, ktorý ospravedlÀuje?

A kto ich odsúdi?

Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený, 

je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?

Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,

hlad alebo nahota,

nebezpečenstvo alebo meč?

Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,

ktorý nás miluje.

A som si istý, že ani smrÈ ani život

ani anjeli ani kniežatstvá

ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ

ani mocnosti

ani výška ani hæbka

ani nijaké iné stvorenie

nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,

ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

3

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-

nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,

ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú
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nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na

našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa

aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje

smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril

som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì

vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás

a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých

rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

4

Akoby zomierajúci, a hºa, Ïijeme

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 6, 4-10

Bratia, vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veºkej

trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väze-

niach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; v čistote,

v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokrytec-

kej láske, v slove pravdy, v Božej moci; zbraÀami spravodlivosti v pra-

vej i ºavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesÈou; ako zvod-

covia, ale pravdiví, ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomie-

rajúci, a hºa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no

vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme

nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

Počuli sme Božie slovo.

5

V‰etci, ão chcú ÏiÈ náboÏne v Kristovi JeÏi‰ovi, budú prenasledovaní

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 2, 8-13; 3, 10-12

Milovaný, pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol

vzkriesený z m⁄tvych podºa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy

720 SPOLOâNÁ âASË MUâENÍKOV



až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! Preto

všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je

v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.

Spoºahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiÈ.

Ak vytrváme, s ním budeme aj kraºovaÈ. Ak ho zaprieme, aj on zaprie

nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieÈ

nemôže.

Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zho-

vievavosÈ, lásku, trpezlivosÈ, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma

stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som pod-

stúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veì všetci, čo chcú žiÈ ná-

božne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.

Počuli sme Božie slovo.

6

Prestáli ste veºký boj v utrpení

Čítanie z Listu Hebrejom 10, 32-36

Bratia, len sa rozpomeÀte na prvé dni, keì ste po osvietení prestáli

veºký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste

boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veì ste spolutrpeli

s väzÀami a s radosÈou ste znášali, keì vás olúpili o majetok; lebo ste

vedeli, že máte lepší a trvalý majetok.

Preto netraÈte dôveru, lebo ju čaká veºká odmena. Potrebujete vytr-

valosÈ, aby ste plnením Božej vôle získali prisºúbenie.

Počuli sme Božie slovo.

7

Blahoslavený muÏ, ktorý vydrÏí skú‰ku

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 1, 2-4. 12

Bratia moji, pokladajte to len za radosÈ, keì podstúpite všelijaké

skúšky, veì viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosÈ.

A vytrvalosÈ sa má ukázaÈ v dokonalých skutkoch, aby ste boli doko-

nalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
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Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keì sa osvedčí, dosta-

ne veniec života, ktorý Boh prisºúbil tým, čo ho milujú.

Počuli sme Božie slovo.

8

Neºakajte sa ich hrozieb a nepla‰te sa

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 3, 14-17

Milovaní, ak aj trpíte pre spravodlivosÈ, ste blahoslavení. Neºakajte

sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svo-

jich srdciach, stále pripravení obhájiÈ sa pred každým, kto vás vyzýva

zdôvodniÈ nádej, ktorá je vo vás.

Robte to však skromne, s bázÀou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo

tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás oso-

čujú.

Lebo je lepšie trpieÈ za dobré skutky, ak je to Božia vôºa, ako za zlé.

Počuli sme Božie slovo.

9

Radujte sa, keì máte úãasÈ na Kristových utrpeniach

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4, 12-19

Milovaní, nečudujte sa, keì ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli,

akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keì máte účasÈ

na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keì sa

zjaví jeho sláva.

Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch

slávy a Boží na vás spočíva.

Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo

sliedič. Kto však trpí ako kresÈan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje

Boha týmto menom.

Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od

nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

„A ak sa spravodlivý Èažko zachráni,

kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“
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Preto aj tí, čo trpia podºa Božej vôle, nech dobrými skutkami odpo-

rúčajú svoje duše vernému Stvoriteºovi.

Počuli sme Božie slovo.

10

VíÈazstvom, ktoré premohlo svet, je na‰a viera

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-5

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.

A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho naro-

dil.

Podºa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keì milujeme Boha

a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zacho-

vávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú Èažké.

Veì všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víÈazstvom,

ktoré premohlo svet, je naša viera. Veì kto iný premáha svet, ak nie

ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?!

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Pre mÀa vás budú vláãiÈ pred vladárov a kráºov,
aby ste vydali svedectvo im aj pohanom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 17-22

Ježiš povedal svojim apoštolom: „ChráÀte sa ºudí, lebo vás vydajú

súdom, budú vás bičovaÈ vo svojich synagógach a pre mÀa vás budú

vláčiÈ pred vladárov a kráºov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keì vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriÈ, lebo v tú

hodinu vám bude dané, čo máte povedaÈ. Veì to už nie vy budete

hovoriÈ, ale Duch vášho Otca bude hovoriÈ vo vás.
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Brat vydá na smrÈ brata a otec dieÈa. Deti povstanú proti rodičom

a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca,

bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Jak 1, 12

R. Aleluja. — Blahoslavený muÏ, ktorý vydrÏí skú‰ku,

lebo keì sa osvedãí, dostane veniec Ïivota. — R. Aleluja.

Nebojte sa tých, ão zabíjajú telo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 28-33

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo,

ale dušu zabiÈ nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo

zahubiÈ v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich

nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.

Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy

ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mÀa vyzná pred ºuìmi, aj ja vyznám pred svojím

Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mÀa zaprie pred ºuìmi, aj

ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Nie pokoj som priniesol, ale meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 34-39

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol

pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviÈ
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syna proti jeho otcovi,

dcéru proti matke,

nevestu proti svokre.

A vlastní domáci budú človeku nepriateºmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mÀa, nie je ma hoden. A kto

miluje syna alebo dcéru viac ako mÀa, nie je ma hoden. Kto neberie

svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mÀa, nájde

ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,

lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 23-26

Ježiš povedal všetkým: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie sám seba,

vezme každý deÀ svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život

pre mÀa, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by

stratil alebo poškodil?!

Lebo kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová, za toho sa bude

hanbiÈ Syn človeka, keì príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anje-

lov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER· Jak 1, 12

R. Aleluja. — Blahoslavený muÏ, ktorý vydrÏí skú‰ku,

lebo keì sa osvedãí, dostane veniec Ïivota. — R. Aleluja.
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Ak p‰eniãné zrno odumrie, prinesie veºkú úrodu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 12, 24-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pše-

ničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odu-

mrie, prinesie veºkú úrodu. 

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto

svete, zachráni si ho pre večný život.

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj

môj služobník. Kto bude mne slúžiÈ, toho poctí Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.

Teba, Pane, chváli vzne‰ený zástup muãeníkov. —

R. Aleluja.

Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že

mÀa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo

je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta,

svet vás nenávidí.

SpomeÀte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako

jeho pán. Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás; ak

zachovávali moje slovo, budú zachovávaÈ aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiÈ pre moje meno, lebo nepoznajú toho,

ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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7

ALELUJOVÝ VER· Jn 17, 19

R. Aleluja. — Pre nich sa ja sám posväcujem, hovorí Pán;

aby boli aj oni posvätení v pravde. — R. Aleluja.

Svet ich znenávidel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 11b-19

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Svätý Otče, zachovaj ich vo

svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol

s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil

som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo

Písmo.

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju

radosÈ — a úplnú.

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.

PosväÈ ich pravdou; tvoje slovo je pravda. 

Ako si ty mÀa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich

sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA SVIATKY

DUCHOVNÝCH PASTIEROV

PRVÉ âÍTANIE

1

UÏ povedal, Ïe ich vyhubí, 
keby nebolo MojÏi‰a, jeho vyvoleného, ktorý odvrátil BoÏí hnev

Čítanie z Knihy Exodus 32, 7-14

Pán povedal Mojžišovi: „Choì, zostúp, lebo tvoj ºud, ktorý si vyvie-

dol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veºmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú

som im určil. Urobili si z kovu teºa a klaÀali sa mu, priniesli mu obetu

a povedali: ,Toto sú tvoji bohovia, Izrael, čo Èa vyviedli z egyptskej

krajiny.’“

Potom Pán povedal Mojžišovi: „Vidím, že tento ºud má nepoddajnú

šiju. Nechaj ma, nech vzplanie môj hnev proti nim, vyhubím ich

a z teba urobím veºký národ.“

Ale Mojžiš prosil Pána, svojho Boha, a hovoril: „Pane, prečo planie

tvoj hnev proti tvojmu ºudu, ktorý si veºkou silou a mocnou rukou

vyviedol z egyptskej krajiny? Nech, prosím, nepovedia EgypÈania:

,Podvodne ich vyviedol, aby ich pozabíjal na horách a vyničil zo zem-

ského povrchu.’ Nech utíchne tvoj hnev a odpusÈ zločin svojho ºudu!

SpomeÀ si na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, kto-

rým si na seba samého prisahal a vyhlásil: ,Rozmnožím vaše potom-

stvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám

vášmu potomstvu a budete ju maÈ navždy.’“

A Pán sa zriekol svojho zámeru a nedopustil skazu, ktorú vyhlásil

svojmu ºudu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 106, 19-20. 21-22. 23

R. (porov. Ex 32, 12): OdpusÈ, Pane, vinu svojmu ºudu.                         V

1. Urobili si teºa na Horebe *

a klaÀali sa soche uliatej;
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2. i zamenili svoju slávu *

za podobu býka, ktorý trávu poÏiera. —

3. Zabudli na Boha, svojho záchrancu, *

ktorý vykonal veºké divy v Egypte,

4. zázraky v Chámovej krajine, *

v âervenom mori skutky úÏasné. —

5. UÏ povedal, Ïe ich vyhubí, *

keby nebolo MojÏi‰a, jeho vyvoleného.

6. On si stal v prielome pred neho, *

aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezniãil. —

2

Pán je jeho dediãstvo

Čítanie z Knihy Deuteronomium 10, 8-9

Mojžiš povedal ºudu: „V tom čase si Pán vybral kmeÀ Léviho, aby

nosieval archu Pánovej zmluvy, aby stál v jeho službe a aby v jeho

mene žehnal. Tak to robí dodnes.

Preto kmeÀ Léviho nemal podiel ani dedičstvo so svojimi bratmi,

lebo sám Pán je jeho dedičstvo, ako mu bol prisºúbil Pán, tvoj Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam.*

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —
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3

VstaÀ, pomaÏ ho, to je on

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 16, 1b. 6-13

Pán povedal Samuelovi: „NaplÀ si roh olejom a choì! Posielam Èa do

Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráºa.“

Keì Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste

Pánov pomazaný.“

Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehºaì na jeho tvár ani na výšku

postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehºadím ako človek. Človek vidí

iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“

Izai zavolal Abinadaba a predviedol ho pred Samuela.

On povedal: „Ani tohoto si Pán nevyvolil.“

Izai predviedol Sammu. Samuel povedal: „Ani tohoto si Pán nevy-

volil.“

Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal:

„Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.“

A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?“

On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.“

Samuel povedal Izaimu: „Pošli poÀ a priveì ho; ani si nesadneme

k stolu, kým nepríde.“

Poslal teda poÀ a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný

vzhºad.

A Pán povedal: „VstaÀ, pomaž ho, to je on.“

Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od

toho dÀa pôsobil na Dávida Pánov duch.

Samuel vstal a odišiel do Ramy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,

ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —
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3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

4

Koho mám poslaÈ, kto nám pôjde?

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 6, 1-8

V tom roku, keì zomrel kráº Oziáš, videl som Pána sedieÈ na vyso-

kom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napæÀal svätyÀu.

Vedºa neho stáli serafíni; aj jeden mal šesÈ krídel aj druhý mal šesÈ

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!

Veì ja som muž s nečistými perami

a bývam medzi ºudom s nečistými perami

a na vlastné oči som videl kráºa, Pána zástupov.“

I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý

kliešÈami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal:

„Hºa, toto sa dotklo tvojich perí,

zmizla tvoja vina

a tvoj hriech je zmytý.“
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Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslaÈ, kto nám

pôjde?“

I povedal som: „Hºa, tu som, mÀa pošli.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (porov. 8a. 9a): Hºa, prichádzam, Pane,

chcem plniÈ tvoju vôºu. I

1. âakal som, ãakal na Pána *

a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *

chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *

leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

6. A to chcem, BoÏe môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *

vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *

Pane, ty to vie‰. —

5

Na sviatky misionárov

V‰etky konãiny zeme uvidia spásu ná‰ho Boha

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 52, 7-10

Aké krásne sú na horách

nohy posla, ktorý hlása pokoj,

posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu,

ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraºuje.“
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Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas

a jasajú všetci,

lebo na vlastné oči vidia

návrat Pána na Sion.

Radujte sa a vedno plesajte,

rozvaliny Jeruzalema,

lebo Pán potešil svoj ºud,

vykúpil Jeruzalem.

Obnažil si Pán svoje sväté rameno

pred očami všetkých národov

a všetky končiny zeme uvidia

spásu nášho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove.                    III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;

spievaj Pánovi, celá zem! *

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ. 

Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,

vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“

Upevnil zemekruh, nepohne sa; *

a spravodlivo súdi národy. —

6

Pán ma pomazal a poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61, 1-3

Duch Pána, Boha, je nado mnou,

pretože ma Pán pomazal:

733PRVÉ âÍTANIE



poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným,

uzdraviÈ skrúšených srdcom,

oznámiÈ zajatým slobodu,

väzneným prepustenie,

ohlásiÈ rok milosti Pána

a deÀ pomsty nášho Boha,

aby som potešil všetkých zarmútených

a tým, čo oplakávajú Sion,

dal veniec namiesto popola,

olej plesania namiesto smútku,

rúcho radosti namiesto ducha skleslého.

Budú sa volaÈ dubmi spravodlivosti,

sadenicou Pána na jeho oslavu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,                                         XX

ospevovaÈ budem naveky.

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *

po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *

svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *

a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida,*

pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *

a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *

môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —
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7 

Pôjde‰, kamkoºvek Èa po‰lem

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 1, 4-9

Pán prehovoril ku mne takto:

„Skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone, poznal som Èa;

a skôr, ako si vyšiel z neho, som Èa posvätil;

ustanovil som Èa za proroka národom.“

I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veì ja neviem hovoriÈ, lebo som

ešte dieÈa.“

Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ,Som dieÈa,’

lebo pôjdeš, kamkoºvek Èa pošlem,

a budeš hovoriÈ všetko, čo ti prikážem.

Neboj sa ich,

veì ja som s tebou a budem Èa chrániÈ,“

hovorí Pán.

Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi:

„Hºa, svoje slová vkladám do tvojich úst.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove. III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; 

spievaj Pánovi, celá zem! *

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ. 

Zvestujte jeho slávu pohanom *

a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, 

vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“  

Upevnil zemekruh, nepohne sa; *

a spravodlivo súdi národy. —
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8

Urobil som Èa stráÏcom domu Izraela

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 3, 16b-21

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, urobil som Èa strážcom

domu Izraela. Keì počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom

mene. 

Keì poviem bezbožnému: Zomrieš a ty ho neupozorníš a nepovieš

mu, aby sa odvrátil od svojej bezbožnosti a žil, bezbožný zomrie vo

svojej neprávosti, ale jeho krv budem požadovaÈ z tvojich rúk. 

No keì ty upozorníš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbož-

nosti a od svojej bezbožnej cesty, zomrie vo svojej neprávosti, ale ty si

si život zachránil.

A keì sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha

neprávosÈ, položím pred neho prekážku; on zomrie, pretože si ho

nevaroval: zomrie vo svojom hriechu a nespomenie sa na jeho spra-

vodli-vosÈ, ktorú konal, ale za jeho krv sa mi budeš ty zodpovedaÈ.

No ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil a on nezhreší, bude

žiÈ, lebo si ho upozornil a ty si zachrániš život.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta

a hlásajte evanjelium.                                                XV

Alebo: Aleluja.                                                      Xb

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *

oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *

a pravda Pánova trvá naveky. —
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9

Ako sa pastier ujíma svojho stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 34, 11-16

Toto hovorí Pán, Boh: „Hºa, ja sám vyhºadám svoje ovce a ujmem

sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keì príde medzi svoje roz-

ptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovša-

diaº, kam sa rozp⁄chli v oblačnom a hmlistom čase.

Vyvediem ich spomedzi národov, zhromaždím ich z krajín a prive-

diem ich do vlasti. A budem ich pásÈ na izraelských vrchoch, v doli-

nách a na lúčinách krajiny. Budem ich vodiÈ na bohatú pastvu a ich

ovčinec bude na vysokých vrchoch Izraela. Tam si odpočinú na zele-

nom trávniku, na izraelských vrchoch nájdu šÈavnatú pastvu.

Ja sám budem pásÈ svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán,

Boh. Stratené ovce vyhºadám, rozptýlené privediem naspäÈ, zranené

obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásÈ sve-

domito.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba. XV

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *

pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *

du‰u mi osvieÏuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, *

verný svojmu menu. —

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 

nebudem sa báÈ zlého, *

lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *

pred oãami mojich protivníkov.
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7. Leje‰ mi olej na hlavu *

a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *

po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Máme rozliãné dary podºa milosti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 3-13

Bratia, mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás,

aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieÈ treba, ale zmýšºajte triez-

vo, každý podºa stupÀa viery, aký mu udelil Boh.

Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú

tú istú činnosÈ, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo

sme si navzájom údmi.

Máme rozličné dary podºa milosti, ktorú sme dostali: či už dar pro-

rokovaÈ v súlade s vierou, alebo dar slúžiÈ v službe, alebo učiÈ pri

vyučovaní, či povzbudzovaÈ pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech

dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje

milosrdenstvo, nech to robí radostne.

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru. Milujte

sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,

v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte

účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní.

Počuli sme Božie slovo.
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2

N a  s v i a t k y  m i s i o n á r o v

Bohu sa zapáãilo spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-25

Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale

pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veì je

napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím

a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?

Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? 

Lebo keì svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha,

zapáčilo sa Bohu spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však

ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov

bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista —

Božiu moc a Božiu múdrosÈ.

Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha

slabé, je silnejšie ako ºudia.

Počuli sme Božie slovo.

3

Nech nás kaÏdý pokladá za Kristových sluÏobníkov
a správcov BoÏích tajomstiev

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-5

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správ-

cov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý

verný. 

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ºudský

súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma

neospravedlÀuje. Pán je môj sudca.
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Preto nesúìte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je

skryté v tme, a vyjaví úmysly s⁄dc. Vtedy každý dostane pochvalu od

Boha.

Počuli sme Božie slovo.

4

Beda mi, keby som nehlásal evanjelium

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 9, 16-19. 22-23

Bratia, ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliÈ; to je moja

povinnosÈ a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.

Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie

z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená.

Aká je teda moja odmena? Že keì hlásam evanjelium, predkladám

ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu.

Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých,

aby som čím viacerých získal.

Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých.

Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoÀ niekto-

rých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na Àom podiel.

Počuli sme Božie slovo.

5

Urobil nás súcich za sluÏobníkov Novej zmluvy

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 1b-6a

Bratia, potrebujeme — ako niektorí — odporúčajúce listy k vám

alebo od vás? 

Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú

všetci ºudia. Veì je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovi-

li, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen-

ných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca.

Takto dôverujeme Bohu skrze Krista.
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Nie že by sme boli schopní vymyslieÈ niečo sami od seba, akoby to

bolo z nás, ale naša schopnosÈ je z Boha. On nás urobil súcich za slu-

žobníkov Novej zmluvy.

Počuli sme Božie slovo.

6

Nie seba hlásame, ale JeÏi‰a Krista;
my sme len va‰i sluÏobníci pre JeÏi‰a

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-2. 5-7

Bratia, keì máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli,

neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si

úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa

pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ºudí.

Veì nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši slu-

žobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari

svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy

v tvári Ježiša Krista.

No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrcho-

vanú moc, a nie my.

Počuli sme Božie slovo.

7

Zveril nám sluÏbu zmierenia

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 14-20

Bratia, ženie nás Kristova láska, keì si uvedomíme, že ak jeden

zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj

tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal

z m⁄tvych.

Preto odteraz nepoznáme nikoho podºa tela. A ak sme aj poznali

Krista podºa tela, teraz už nepoznáme. 

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo

a nastalo nové.
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Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou

a zveril nám službu zmierenia. 

Veì v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ºuìom ich hrie-

chy. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás.

V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Počuli sme Božie slovo.

8

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa

povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou

a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ

jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh

a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-

kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval

Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných

za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-

tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme

všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,

k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

9

Stal som sa sluÏobníkom Cirkvi podºa BoÏieho daru

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 1, 24-29

Bratia, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele

dopæÀam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je
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Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podºa 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

daÈ poznaÈ bohatstvo slávy tohoto 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 pri-

viedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím, jeho mocou,

ktorá vo mne mohutne pôsobí.

Počuli sme Božie slovo.

10

Boli by sme vám odovzdali nielen BoÏie evanjelium, ale aj vlastný Ïivot

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 2b-8

Bratia, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásaÈ vám Božie evanje-

lium uprostred mnohých Èažkostí. Lebo naše povzbudzovanie nepo-

chádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako

nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriÈ evanjelium, tak hovoríme, nie

aby sme sa ºuìom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.

Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakom-

stvo, Boh je svedok, ani sme nehºadali slávu u ºudí, ani u vás ani u iných.

Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiÈ, boli sme medzi vami

malí, ako keì matka k⁄mi a láska svoje deti.

Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen

Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.

Počuli sme Božie slovo.

11

Zverený poklad chráÀ mocou Ducha Svätého

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 13-14; 2, 1-3

Milovaný, maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mÀa, vo

viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráÀ

mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.
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Ty sa teda, syn môj, upevÀuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

A čo si počul odo mÀa pred mnohými svedkami, zveruj spoºahlivým

ºuìom, ktorí budú schopní učiÈ aj iných.

Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.

Počuli sme Božie slovo.

12

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý

bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so

všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov

podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy

a obrátia sa k bájkam.

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-

listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.

13

Paste BoÏie stádo, ktoré je u vás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 5, 1-4

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-

dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má

v budúcnosti zjaviÈ: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oÀ nie

z prinútenia, ale dobrovoºne, podºa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale

ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

A keì sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Počuli sme Božie slovo.
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EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;

poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 35-38

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach,

hlásal evanjelium o kráºovstve a uzdravoval každý neduh a každú cho-

robu.

Keì videl zástupy, zºutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skles-

nuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je

veºká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robot-

níkov na svoju žatvu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

Na sviatky pápežov

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;

a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-

kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša

alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
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Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºov-

stva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,

bude rozviazané v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 9b. 10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.

Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

Kto je medzi vami najväã‰í, bude va‰ím sluÏobníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo

len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste bratia. 

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten

nebeský.

Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš Učiteº,

Kristus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

Na sviatky misionárov

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;

ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —

R. Aleluja.
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Choìte a uãte v‰etky národy

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Matúša 28, 16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.

Keì ho uvideli, klaÀali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi

i na zemi. Choìte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca

i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávaÈ všetko, čo som vám

prikázal.

A hºa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;

a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

Urobím z vás rybárov ºudí

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 1, 14-20

Keì Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráºovstvo. Kajajte sa

a verte evanjeliu.“

Keì raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimo-

novho brata, ako spúšÈajú sieÈ do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im

povedal: „Poìte za mnou a urobím z vás rybárov ºudí.“ Oni hneì

zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ìalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána

— aj oni boli na lodi a opravovali siete — a hneì ich povolal. Oni zane-

chali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.
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6

Na sviatky misionárov

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;

ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —

R. Aleluja.

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta

a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,

bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene

budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú

braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých

budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Keì im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici

Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzo-

val znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

7

Na sviatky misionárov

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;

a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

Na tvoje slovo spustím siete

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 5, 1-11

Keì raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naÀ zástup,

lebo chcel počuÈ Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári

z nich vystúpili a prali si siete.
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Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby

trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loìky učil zástupy.

Keì prestal hovoriÈ, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spus-

tite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteº, celú noc sme sa namáhali, a nič sme

nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.

Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli

pomôcÈ. Oni prišli a obidve loìky naplnili tak, že sa potápali. 

Keì to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane,

odíì odo mÀa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho

i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj

Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviÈ už ºudí.“

A keì pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

8

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným,

oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred

sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste

Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choìte! Hºa, posie-

lam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv

a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto

domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,

vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si

zaslúži svoju mzdu.
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Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého

mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo

sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

9

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;

pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

Dávam vám kráºovstvo, ako ho môj Otec dal mne

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 22, 24-30

Medzi apoštolmi vznikol spor, kto je z nich asi najväčší.

Ježiš im povedal: „Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad

nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami

najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veì kto je

väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za

stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráºov-

stvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole

v mojom kráºovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásÈ kmeÀov

Izraela.

Počuli sme slovo Pánovo.

10

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;

poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

Dobrý pastier poloÏí svoj Ïivot za ovce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 10, 11-16

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život

za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšÈa

750 SPOLOâNÁ âASË DUCHOVNÝCH PASTIEROV



ovce a uteká, keì vidí prichádzaÈ vlka, a vlk ich trhá a rozháÀa. Veì

je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mÀa, ako mÀa

pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím pri-

viesÈ a budú počuÈ môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;

pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

UÏ vás nenazývam sluhami; nazval som vás priateºmi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-

jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-

nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca

a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosÈ a aby vaša ra-

dosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja

miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-

jich priateºov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.

Nazval som vás priateºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som

počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som

vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám

Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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12

Na sviatky pápežov

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;

poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

Pas moje baránky! Pas moje ovce!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 21, 15-17

Keì sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimo-

na Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že Èa 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 Èa 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 Èa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA SVIATKY UČITEªOV CIRKVI

PRVÉ âÍTANIE

1

Dám ti srdce múdre a chápavé

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 3, 11-14

Boh povedal Šalamúnovi: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si

o dlhý vek ani o bohatstvo ani o život svojich nepriateºov, ale si si žia-

dal múdrosÈ, aby si rozlíšil právo, hºa, splním tvoju žiadosÈ: dám ti

srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou

a ani po tebe nebude.

Ale dám ti aj to, čo si nežiadal. Bohatstvo a slávu, že sa ti nijaký kráº

nevyrovná po všetky dni tvojho života a ak budeš kráčaÈ po mojich

cestách a budeš zachovávaÈ moje príkazy a ustanovenia, ako kráčal

tvoj otec Dávid, dám ti aj dlhý život.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *

on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako  svetlo *

a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *

a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *

a jeho kroky nezakolí‰u. —
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2

MúdrosÈ som miloval väã‰mi neÏ zdravie a krásu

Čítanie z Knihy Múdrosti 7, 7-10. 15-16

Modlil som sa a bol mi daný rozum,

prosil som a vošiel do mÀa duch múdrosti.

Jej som dal prednosÈ pred žezlami a trónmi

a bohatstvo v porovnaní s Àou som nepokladal za nič.

Ani drahokam som jej nestaval na roveÀ,

lebo všetko zlato vedºa nej je trochou piesku

a striebro popri nej za blato možno počítaÈ.

Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu,

chcem ju maÈ radšej ako denné svetlo,

lebo jej svetlo nikdy nevyhasne.

Nech mi dá Boh hovoriÈ podºa presvedčenia

a myslieÈ tak, aby to bolo hodné darov, čo som dostal,

lebo on sám je vodcom múdrosti

a usmerÀovateºom mudrcov.

Veì sme v jeho ruke, my aj naše reči,

múdrosÈ i zručnosÈ v konaní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 8. 9. 10. 11

R. (10b): Výroky Pánove sú pravdivé

a v‰etky spravodlivé. XV

1. Zákon Pánov je dokonalý, *

osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *

dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.
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6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *

neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *

neÏ medové kvapky z plástu. —

3

Naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 15, 1-6

Kto sa bojí Boha, bude konaÈ správne,

a kto žije podºa zákona, dosiahne múdrosÈ.

Ona mu vyjde v ústrety ako matka

a privinie ho ako mladá žena, panna.

Nak⁄mi ho chlebom života a rozumnosti

a vodou spasiteºnej múdrosti ho napojí.

Oprie sa o Àu a neskláti sa,

spoºahne sa na Àu a nebude sklamaný.

Ona ho povýši nad všetkých jeho druhov.

Uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa,

naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti

a do rúcha slávy ho odeje.

Zahrnie ho veselosÈou a plesaním

a zaistí mu meno slávne naveky.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *

Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *

aby som proti tebe nezhre‰il. —
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4. Pane, ty si velebený; *

nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *

v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *

mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

4

Naplní ho duchom rozumu

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 39, 8-14

Ak bude chcieÈ zvrchovaný Pán,

naplní ho duchom rozumu

a on bude ako lejak chrliÈ slová Božej múdrosti

a modlitbou bude zvelebovaÈ Pána.

Bude správne usudzovaÈ a žiÈ

a uvažovaÈ o jeho tajomstvách.

Bude zjavovaÈ výchovnú silu jeho náuky

a chváliÈ sa bude zákonom Pánovej zmluvy.

Mnohí budú chváliÈ jeho múdrosÈ

a nikdy sa na Àu nezabudne.

Spomienka na neho nezanikne

a jeho meno budú vyhºadávaÈ z pokolenia na pokolenie.

O jeho múdrosti budú rozprávaÈ národy

a jeho chválu bude hlásaÈ zhromaždený ºud.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *

a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *

a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *

on sa uÏ postará.
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4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *

a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. — R.

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *

a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *

a jeho kroky nezakolí‰u. — R.

DRUHÉ âÍTANIE

1

Bohu sa zapáãilo spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-25

Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale

pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 

Veì je napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím

a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?

Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? 

Lebo keì svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha,

zapáčilo sa Bohu spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však

ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov

bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista —

Božiu moc a Božiu múdrosÈ.

Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha

slabé, je silnejšie ako ºudia.

Počuli sme Božie slovo.
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2

Hovoríme tajomnú BoÏiu múdrosÈ, ktorá bola skrytá

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 2, 1-10a

Ani ja, keì som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovaÈ

Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosÈou. Rozhodol som sa, že

nechcem medzi vami vedieÈ nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižova-

ného.

A bol som u vás slabý, bojazlivý a veºmi prestrašený. Moja reč

a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale

v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ºudskej

múdrosti, ale na Božej moci.

Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosÈ — no nie múdrosÈ tohoto

veku ani múdrosÈ kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovo-

ríme tajomnú Božiu múdrosÈ, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred

vekmi určil nám na slávu.

Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veì keby ju boli poznali,

nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy.

Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do

ºudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

3

My máme Kristovo zmý‰ºanie

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 2, 10b-16

Bratia, Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veì kto z ºudí vie, čo je

v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v Àom? Tak ani čo je v Bohu,

nepozná nik, iba Boží Duch.

A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme

vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými

od ºudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné

veci duchovne vysvetºujeme.
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Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznov-

stvom a nemôže ich pochopiÈ, lebo ich treba duchovne posudzovaÈ. No

duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiÈ.

Veì kto poznal Pánovo zmýšºanie,

aby ho poúčal?

My však máme Kristovo zmýšºanie.

Počuli sme Božie slovo.

4

ZvestovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 8-12

Bratia, ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosÈ zves-

tovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo a všetkým oznámiÈ,

aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,

aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala zná-

mou Božia mnohotvárna múdrosÈ, podºa odvekého rozhodnutia, ktoré

uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V Àom máme odvahu

a prístup v dôvere skrze vieru v neho.

Počuli sme Božie slovo.

5

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa

povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou

a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ

jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh

a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-

kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval

Kristus.
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On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných

za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-

tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme

všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,

k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

6

Zverený poklad chráÀ mocou Ducha Svätého

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 13-14; 2, 1-3

Milovaný, maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mÀa, vo

viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráÀ

mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

Ty sa teda, syn môj, upevÀuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

A čo si počul odo mÀa pred mnohými svedkami, zveruj spoºahlivým

ºuìom, ktorí budú schopní učiÈ aj iných.

Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.

Počuli sme Božie slovo.

7

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý

bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so

všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov

podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy

a obrátia sa k bájkam.

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-

listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.
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EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 16

R. Aleluja. — Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,

aby videli va‰e dobré skutky a oslavovali vá‰ho Otca. —

R. Aleluja.

Vy ste svetlo sveta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 13-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soº zeme. Ak soº stratí chuÈ, čím

ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiÈ von, aby ju ºudia pošliapali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryÈ. Ani

lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila

všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ºuìmi, aby videli vaše dobré skutky

a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Nemyslite si, že som prišiel zrušiÈ Zákon alebo Prorokov; neprišiel

som ich zrušiÈ, ale naplniÈ. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie

nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo

Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak

by učil ºudí, bude v nebeskom kráºovstve najmenší. Ale kto ich zacho-

vá a tak bude aj učiÈ, ten bude v nebeskom kráºovstve veºký.

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.

Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

JeÏi‰ ich uãil ako ten, ão má moc

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 21-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,

Pane,’ vojde do nebeského kráºovstva, ale iba ten, kto plní vôºu môjho

Otca, ktorý je na nebesiach.
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Mnohí mi v onen deÀ povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali

v tvojom mene? NevyháÀali sme v tvojom mene zlých duchov a neuro-

bili sme v tvojom mene veºa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som

vás nepoznal; odíìte odo mÀa vy, čo páchate neprávosÈ!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočÀuje ich, podobá

sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážì,

privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa

nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočÀuje, podobá

sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážì,

privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-

til; zostalo z neho veºké rumovisko.“

Keì Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich

učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

Veci nové i staré

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 47-52

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá sieti, ktorú

spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keì je plná, vytiahnu

ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak

bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých

a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom

nebeského kráºovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej

pokladnice veci nové i staré.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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4

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 9b. 10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.

Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

Ani sa nedávajte volaÈ Uãiteºmi, lebo len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo

len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste bratia.

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten

nebeský.

Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš Učiteº, Kris-

tus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.

KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — R. Aleluja.

Rozsievaã vy‰iel rozsievaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 1-10. 13-20

Ježiš začal opäÈ učiÈ pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veºký

zástup. Preto nastúpil na loì na mori a sadol si; a celý zástup bol na

brehu. Učil ich veºa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril:

„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako sial, jedno zrno padlo na

kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veºa zeme, a hneì vziš-

lo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahorelo, a pretože

nemalo koreÀa, uschlo.
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Iné zasa padlo do t⁄nia, ale t⁄nie vyrástlo, udusilo ho a ono nepri-

nieslo úrodu.

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno

tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

Keì bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho

na podobenstvá. 

On im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom

pochopíte ostatné podobenstvá?

Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho

počúvajú, ale hneì prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.

Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneì ho

s radosÈou prijímajú, ale nemajú v sebe koreÀa, sú chvíºkoví. Keì

potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneì odpad-

nú.

A iné, zasiate do t⁄nia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlú-

dia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo

udusia a ostane bez úžitku.

A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho

a prinášajú úrodu: jedno tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú

a iné stonásobnú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 1-9

Ježiš začal opäÈ učiÈ pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veºký

zástup. Preto nastúpil na loì na mori a sadol si; a celý zástup bol na

brehu. Učil ich veºa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril:

„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako sial, jedno zrno padlo na

kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veºa zeme, a hneì vziš-

lo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahorelo, a pretože

nemalo koreÀa, uschlo.

Iné zasa padlo do t⁄nia, ale t⁄nie vyrástlo, udusilo ho a ono nepri-

nieslo úrodu.
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Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno

tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 5

R. Aleluja. — Ja som viniã, vy ste ratolesti, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

Z plnosti srdca hovoria ústa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 43-45

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé

ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom

možno poznaÈ po ovocí. Z t⁄nia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín

neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý

človek zo zlého vynáša zlo. Veì z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA SVIATKY PANIEN

PRVÉ âÍTANIE

1

Láska je mocná ako smrÈ

Čítanie z Piesne piesní 8, 6-7

Pritisni si ma na srdce sÈa prsteÀ,

ako pečaÈ na svoje rameno,

lebo láska je mocná ako smrÈ

a vášeÀ tvrdá ako podsvetie.

Jej páºa — to ohÀa plápoly

a božské plamene.

Ani veºké vody lásku neuhasia

a rieky ju neodplavia.

A keby niekto za lásku ponúkol všetko, čo má v dome,

len by sa opovrhlo ním.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 148, 1-2. 11-13a. 13c-14

R. (porov. 12a. 13a): Mládenci a panny, chváºte meno Pánovo. XX

Alebo: Aleluja. Xb

1. Chváºte Pána z nebies, *

chváºte ho na výsostiach.

2. Chváºte ho, v‰etci jeho anjeli; *

chváºte ho, v‰etky nebeské mocnosti. — R.

3. Králi zeme a v‰etky národy, *

knieÏatá a v‰etci zemskí sudcovia,

4. mládenci a panny, 

starci a junáci *

nech chvália meno Pánovo. — R.

5. Jeho veleba prevy‰uje zem i nebesia *

a svojmu ºudu dáva veºkú moc.
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6. Je chválou v‰etkým svojim svätým, *

synom Izraela, ºudu, ktorý je mu blízky. — R.

2

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Toto hovorí Pán:

„Zavediem ju na púšÈ

a prihovorím sa jej srdcu.

Tam bude poslúchaÈ

ako v dÀoch svojej mladosti,

ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,

zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,

v láske a milosrdenstve,

zasnúbim si Èa vo vernosti

a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (porov. Mt 25, 6): Îeních prichádza,

vyjdite v ústrety Kristu Pánovi! XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *

zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *

jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *

za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *

tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *

urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —
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DRUHÉ âÍTANIE

1

Panna rozmý‰ºa o Pánových veciach

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 7, 25-35

Bratia, o pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký,

ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný. Myslím teda,

že je to dobré — pre terajšie Èažkosti —, že je dobre, keì človek osta-

ne tak, ako je.

Si viazaný k žene? Nevyhºadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehºadaj si

ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale

takíto budú maÈ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriÈ.

A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú

ženy, boli akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa

radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí,

čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosÈ tohoto sveta sa

pomíÀa.

Chcem, aby ste vy boli bez starostí. 

Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiÈ Pánovi. Ale

ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiÈ manželke, a je rozdelený.

Aj nevydatá žena a panna rozmýšºajú o Pánových veciach, aby boli

sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiÈ

mužovi.

No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku,

ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

2

Zasnúbil som vás jednému muÏovi, 
aby som vás odovzdal Kristovi ako ãistú pannu

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 17 — 11, 2

Bratia, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osved-

čený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.
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Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už strpte!

Veì horlím za vás Božou horlivosÈou. Zasnúbil som vás jednému

mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Poì, nevesta Kristova, a prijmi veniec, 

ktorý ti Pán pripravil pre veãný Ïivot. — R. Aleluja.

Pre nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiÈ

svoju manželku z akejkoºvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteº ich od počiatku ako muža

a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa

k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele’?

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 

Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal daÈ priepustný list

a prepustiÈ?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosÈ vášho srdca dovolil prepus-

tiÈ vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám:

Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme

si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keì je to takto medzi mužom a ženou,

potom je lepšie neženiÈ sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to

dané. Lebo sú ºudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo

života matky, iných takými urobili ºudia a iní sa takými urobili sami

pre nebeské kráºovstvo. Kto to môže pochopiÈ, nech pochopí.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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2

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Toto je múdra panna, lebo ju Pán na‰iel bedliÈ;

keì pri‰iel Ïeních, vo‰la s ním na svadobnú hostinu. —

R. Aleluja.

Îeních prichádza, vyjdite mu v ústrety!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-

stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli

naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali

s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.

O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!’

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja,

lebo naše lampy hasnú.’

Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!’

No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!’

Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’

Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.
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Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lep‰í podiel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,

menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, 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 obsluhovaÈ? 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.
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NA SVIATKY SVÄTÝCH A SVÄTÍC

PRVÉ âÍTANIE

1

Odíì zo svojej krajiny a od svojich príbuzných

Čítanie z Knihy Genezis 12, 1-4a

Pán povedal Abramovi:

„Odíì zo svojej krajiny, od svojich príbuzných

a z domu svojho otca

do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veºký národ

a požehnám Èa,

oslávim tvoje meno

a budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo Èa budú žehnaÈ,

a prekºajem tých, čo Èa budú preklínaÈ.

V tebe budú požehnané

všetky pokolenia zeme.“

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —
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2

MilovaÈ bude‰ svojho blíÏneho ako seba samého

Čítanie z Knihy Levitikus 19, 1-2. 17-18

Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových

synov a povedz im: Buìte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.

Nenos vo svojom srdci nenávisÈ voči svojmu bratovi; napomeÀ ho,

aby si sa neobÈažil jeho hriechom.

Nepomsti sa a neprechovávaj hnev k synom svojho ºudu. MilovaÈ

budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (porov. 1b): Spravodlivý nájde odpoãinok

na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo,

ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *

ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *

ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *

ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok

a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *

Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

3

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, celým srdcom

Čítanie z Knihy Deuteronomium 6, 3-9

Mojžiš povedal ºudu: „Počúvaj, Izrael, a svedomite zachovávaj prí-

kazy, aby ti dobre bolo a aby si sa veºmi rozmnožil v krajine oplý-

vajúcej mliekom a medom, ako to prisºúbil Pán, Boh tvojich otcov.
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Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! MilovaÈ budeš Pána,

svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou

silou. 

A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš

ich opakovaÈ svojim synom a hovoriÈ o nich, či budeš sedieÈ vo svojom

dome alebo cestovaÈ, či budeš líhaÈ alebo vstávaÈ; priviažeš si ich ako

znamenie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš

ich na veraje svojho domu a na svoje brány.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 

ão svoj majetok ãestne spravuje; *

nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *

nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 

bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —
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4

Na sviatky rehoºníkov

Pán je jeho dediãstvo

Čítanie z Knihy Deuteronomium 10, 8-9

Mojžiš povedal ºudu: „V tom čase si Pán vybral kmeÀ Léviho, aby

nosieval archu Pánovej zmluvy, aby stál v jeho službe a aby v jeho

mene žehnal. Tak to robí dodnes.

Preto kmeÀ Léviho nemal podiel ani dedičstvo so svojimi bratmi,

lebo sám Pán je jeho dedičstvo, ako mu bol prisºúbil Pán, tvoj Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —

5

Na sviatky rehoºníkov

Postav sa na vrchu pred Pána

Čítanie z Prvej knihy Kráºov            19, 4-9a. 11-15a

Eliáš išiel deÀ cesty na púšÈ. Keì zastal, sadol si pod borievku a žia-

dal si umrieÈ. Hovoril: „Už nevládzem, Pane! Vezmi si môj život, veì

ja nie som lepší ako moji otcovia.“
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Hodil sa na zem a usnul v tieni borievky.

Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: „VstaÀ a jedz!“ Pozrel sa

a hºa, pri hlave mal podpopolný chlieb a nádobu s vodou. Najedol sa,

napil sa a znova zaspal.

A Pánov anjel prišiel druhý raz, dotkol sa ho a povedal mu: „VstaÀ

a jedz, lebo máš pred sebou ešte veºkú cestu.“ Vstal teda, najedol sa,

napil sa a posilnený týmto pokrmom šiel štyridsaÈ dní a štyridsaÈ nocí

až k Božiemu vrchu Horeb.

Keì ta prišiel, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu:

„Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“ Práve prechádzal Pán. 

Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán

nebol vo víchre.

Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. 

Po zemetrasení šºahal oheÀ. Ale Pán nebol v ohni.

A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keì ho Eliáš počul,

plášÈom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom

počul hlas: „Čo tu robíš, Eliáš?“

On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov; lebo

synovia Izraela porušili tvoju zmluvu: zborili tvoje oltáre a tvojich

prorokov pozabíjali mečom. Len ja som ostal. Ale aj po mojom živote

sliedia a chcú ma zabiÈ.“

A Pán mu povedal: „Choì, vráÈ sa tou istou cestou po púšti do

Damasku.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (porov. 1b): Spravodlivý nájde odpoãinok

na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo,

ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *

ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *

ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *

ale ctí si ºudí bohabojných. —

776 SPOLOâNÁ âASË SVÄTÝCH A SVÄTÍC



4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 

a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *

Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

6

Na sviatky rehoºníkov

Elizeus vstal a ‰iel za Eliá‰om

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 19, 16b. 19-21

Pán povedal Eliášovi: „Elizea, Safatovho syna z Abelmehuly, poma-

žeš za proroka namiesto seba.“

Keì Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho syna, oraÈ na dva-

nástich záprahoch volov; sám bol pri dvanástom. Eliáš prišiel k nemu

a hodil naÀ svoj plášÈ. 

On hneì zanechal voly, bežal za Eliášom a povedal: „Dovoº mi, pro-

sím, pobozkaÈ svojho otca a matku, potom pôjdem za tebou.“

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

Elizeus odišiel od neho, vzal záprah volov, zabil ich, na postroji uvaril

mäso a dal ºuìom jesÈ. Potom vstal, šiel za Eliášom a posluhoval mu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro.                                  XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —
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7

Aby sme sa obidvaja v zdraví doÏili staroby

Čítanie z Knihy Tobiáš 8, 4b-7

V svadobný večer povedal Tobiáš Sáre: „VstaÀ, sestra! Modlime sa

a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie.“

Ona vstala a začali sa modliÈ a prosiÈ Pána, aby im daroval zdravie:

„Zvelebený buì, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po

všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie

po všetky veky! Ty si utvoril Adama, dal si mu vernú pomocníčku Evu

a z oboch vzišlo celé ºudské pokolenie. Ty si povedal, že nie je dobre

človeku samému: ,Urobíme mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.’

A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale vedený ver-

nosÈou. Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad Àou, aby sme sa obi-

dvaja v zdraví dožili staroby.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána. III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *

a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *

bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *

vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *

okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *

ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona,

aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *

po v‰etky dni svojho Ïivota. —
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8

Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

Dobrá je modlitba a pôst, almuÏna a spravodlivosÈ

Čítanie z Knihy Tobiáš              12, 6-13

Vtedy Rafael zavolal Tobiho a jeho syna nabok a povedal im:

„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá,

ktoré nám preukázal; dobrorečte mu a ospevujte ho. S úctou zjavujte

Božie slovo a neváhajte ho oslavovaÈ. Kráºovo tajomstvo je dobre

ukrývaÈ, ale Božie skutky je čestné zjavovaÈ a oslavovaÈ.

Robte dobre a nestihne vás zlo. Dobrá je modlitba a pôst, almužna

a spravodlivosÈ. Lepšie je maÈ trošku, ale spravodlivo, ako veºa, ale

hriešne. Lepšie je dávaÈ almužnu ako kopiÈ zlaté poklady. Almužna

vyslobodzuje zo smrti a očisÈuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú

almužnu, budú prekypovaÈ životom. Ale tí, čo páchajú hriech a neprá-

vosÈ, sú nepriateºmi vlastného života.

Poviem vám teda pravdu a nič pred vami nezamlčím. Už som vám

prezradil: Kráºovo tajomstvo je dobre ukrývaÈ, ale Božie skutky je

čestné zjavovaÈ. Keì si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomien-

ku vašej modlitby pred jasnosÈ Pánovej tváre. A keì si pochovával

m⁄tvych, takisto. A pretože si neváhal vstaÈ a zanechaÈ jedlo a šiel si

pochovaÈ m⁄tveho, bol som poslaný k tebe skúšaÈ Èa.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

R. (porov. 1a): Du‰a moja, dobroreã svojmu Bohu. XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *

a nezabúdaj na jeho dobrodenia. —

3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *

on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *

on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. —
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5. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. Nevyãíta nám ustaviãne na‰e chyby, *

ani sa nehnevá naveky. —

7. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *

tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja.

8. Veì on dobre vie, z ãoho sme stvorení; *

pamätá, Ïe sme iba prach. —

9. No milosrdenstvo Pánovo je od veãnosti aÏ na veãnosÈ *

voãi tým, ão sa ho boja,

10. a jeho spravodlivosÈ chráni ich detné deti, *

tie, ão zachovávajú jeho zmluvu. —

9

Na sviatky vdov

Bola veºmi bohabojná

Čítanie z Knihy Judita 8, 2-8

Juditin manžel Manasses bol z toho istého kmeÀa a z toho istého

kraja. Zomrel, keì žali jačmeÀ. Dozeral totiž na ºudí, čo viazali snopy

na poli, dostal úpal na hlavu, ºahol si do postele a zomrel v svojom

meste Betulii. Pochovali ho k jeho otcom na poli medzi Dotainom

a Balamonom.

A Judita žila vo svojom dome ako vdova už tri roky a šesÈ mesiacov.

Na streche svojho domu si urobila stan, okolo bedier nosila kajúci pás,

obliekala si vdovské šaty a postievala sa celý čas svojho ovdovenia

okrem dní pred sobotou a sobôt, posledných a prvých dní v mesiaci

a okrem sviatkov a dní radosti Izraelovho domu. 

Mala peknú postavu a pôvabnú tvár, múdre srdce a ušºachtilý cit

a bola veºmi vážená, lebo jej manžel Manasses zanechal zlato a strieb-

ro, sluhov a slúžky, dobytok a polia a ona ich vlastnila. A nebolo člo-

veka, čo by jej povedal zlé slovo, lebo bola veºmi bohabojná.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —

10

Aby som ãlovekovi nevzdal väã‰iu poctu ako svojmu Bohu

Čítanie z Knihy Ester 4, 17b-g. l

Mardochej hovoril: 

„Zvelebený si, Bože Abraháma, Bože Izáka a Bože Jakuba,

Pane, Pane, všemohúci kráº.

Všetko podlieha tvojej moci

a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieÈ tvojej vôli,

ak sa rozhodneš zachrániÈ Izrael.

Veì ty si stvoril nebo a zem

i všetky tie zázraky, čo sú na nebesiach.

Ty si Pán všetkého,

niet nikoho, kto by odolal tvojej velebnosti.

Pane, ty vieš, že by som sa pre záchranu Izraela

s radosÈou poklonil až k šºapajam Amana.

No neurobil som to,

aby som človekovi nevzdal väčšiu poctu ako svojmu Bohu.

A nebudem sa klaÀaÈ nikomu inému okrem teba, Pane, môj Bože.

Vypočuj moju úpenlivú prosbu

a buì milostivý svojmu dedičnému podielu.

Náš zármutok obráÈ na radosÈ,
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aby sme žili a chválili tvoje meno, Pane;

a nezatváraj ústa, ktoré ti spievajú na chválu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

11

Len Ïena, ão sa bojí Pána, zaslúÏi si chválu

Čítanie z Knihy Prísloví 31, 10-13. 19-20. 30-31

Kto nájde ženu statočnú?

Má väčšiu cenu nad perly.

Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk.

Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života.
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Vlnu a ºan zháÀa

a pracuje s chuÈou vlastnými rukami.

Svojimi rukami siaha po praslici,

jej prsty sa chápu vretena.

Bedárovi svoje dlane otvára

a k chudobnému ruky vystiera.

Klamlivý je pôvab a krása márna,

len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

Dajte jej z ovocia jej rúk

a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —
12

Vy, ão sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru, dúfajte a milujte ho

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 2, 7-13

Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo,

neodkláÀajte sa od neho, aby ste nepadli.

Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru

a neminie vás odmena.

Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro,

vo večnú radosÈ a zºutovanie.
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Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho

a vaše srdcia svetlo prežiari.

Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte:

Kto bol zahanbený, keì dúfal v Pána?

Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch?

A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc?

Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný

a odpúšÈa hriechy, keì nastane súženie,

ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hºadajú.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 

ão svoj majetok ãestne spravuje; *

nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *

nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným;

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —
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13

Buì pokorný a nájde‰ milosÈ u Boha

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 3, 19-26b

Syn môj, v tichosti konaj svoje práce

a budú Èa milovaÈ viac ako človeka, čo dary rozdáva.

Čím si väčší, tým buì pokornejší

a nájdeš milosÈ u Boha.

Mnohí sú vznešení a slávni,

ale on tichým zjavuje svoje tajomstvá.

Lebo len Božia moc je veºká

a pokorní ho oslavujú.

Neskúmaj veci, čo Èa presahujú,

ani nebádaj, čo je nad tvoje sily.

Ale vždy mysli na to, čo ti prikázal Boh,

a nechci všetečne poznaÈ všetky jeho diela.

Nepotrebuješ vidieÈ na vlastné oči,

čo je ukryté.

Zbytočné veci neskúmaj neodbytne,

veì si videl mnoho vecí, čo presahujú rozum človeka.

Už mnohých zrazila ich samoºúbosÈ

a márnomyseºnosÈ podviedla ich rozvahu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *

moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *

ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *

upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *

ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —
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5. Dúfaj, Izrael, v Pána *

odteraz aÏ naveky. —

14

Ako ranné slnko, tak je krása dobrej Ïeny ozdobou jej domu

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 26, 1-4. 16-21

Muž dobrej ženy je blažený:

počet dní jeho života sa zdvojnásobí.

Statočná žena oblažuje muža

a on v pokoji prežíva roky svojho života.

Dobrá žena je dobrý dedičný podiel,

muž ju dostane za dobré skutky

ako podiel tých, čo sa boja Boha.

Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce;

ich pohºad je vždy radostný.

Pôvab úprimnej ženy potešuje muža

a jej rozvaha ho posilÀuje.

Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha;

nič nevyváži dobre vychovanú ženu.

Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,

neoceniteºná je jemná duša.

Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe,

tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána. III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *

a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *

bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *

vnútri tvojho domu.
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4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *

okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *

ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona,

aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *

po v‰etky dni svojho Ïivota. —

15

Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

Lám hladnému svoj chlieb

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 58, 6-11

Toto hovorí Pán:

„Nie toto je pôst, aký som si vyvolil:

rozviazaÈ putá nespravodlivé,

uvoºniÈ povrazy otroctva,

zlomených prepustiÈ na slobodu

a rozlámaÈ všetky okovy?

Lám hladnému svoj chlieb,

bedárov bez prístrešia zaveì do svojho domu.

Ak uvidíš nahého, zaodej ho

a pred svojím blížnym sa neskrývaj.

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo

a rana sa ti rýchlo zahojí.

Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosÈ

a Pánova sláva za tebou.

Vtedy budeš volaÈ a Pán ti odpovie,

budeš kričaÈ o pomoc a on ti povie: ,Tu som.’

Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie

a prestaneš ukazovaÈ prstom

a hovoriÈ bezbožne,

ak dáš svoj chlieb hladnému

a nasýtiš dušu ubitú,

vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo
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a tvoja temnota bude ako poludnie.

Pán Èa bude neprestajne sprevádzaÈ,

i na miestach vyprahnutých Èa nasýti

a tvoje kosti upevní;

a budeš ako polievaná záhrada

a ako prameÀ,

ktorého voda nevysychá.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX

Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *

a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *

pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *

jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *

milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 

ão svoj majetok ãestne spravuje; *

nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *

nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 

bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *

kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 

jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *

a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —
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16

Bolo mi, akoby oheÀ blãal v mojom srdci

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 20, 7-9

Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesÈ;

bol si mocnejší ako ja a premohol si ma.

Celý deÀ som na posmech,

každý sa mi vysmieva.

Vždy, keì hovorím, musím kričaÈ,

musím ohlasovaÈ: ničomnosÈ a spustošenie.

Pánovo slovo mi prináša

len pohanu a posmech celý deÀ.

Povedal som si: „Nebudem naÀho myslieÈ,

ani už nebudem hovoriÈ v jeho mene.“

Ale tu mi bolo, akoby oheÀ blčal v mojom srdci,

uzavretý v mojich kostiach.

A poddal som sa, nevládal som mu odolaÈ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.

U teba je plnosÈ radosti, *

po tvojej pravici veãná slasÈ. —
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17

âloveãe, veì ti povedali, ão Ïiada Pán od teba

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 6, 6-8

„Čo hodné obetujem Pánovi,

keì sa pôjdem pokloniÈ Bohu, Najvyššiemu?

Mám prísÈ pred neho so zápalnými obetami

a s jednoročnými teliatkami?

Či bude maÈ Pán záºubu v tisícoch baranov,

v mnohých tisícoch potokov oleja?

Alebo mám daÈ svojho prvorodeného za svoj zločin,

plod svojho lona za svoj hriech?“

Človeče, veì ti povedali, čo je dobré

a čo žiada Pán od teba:

konaÈ právo, milovaÈ zºutovanie

a pokorne kráčaÈ s tvojím Bohom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (1a. 2a): BlaÏený ãlovek,

ão v zákone Pánovom má záºubu. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných

a nechodí cestou hrie‰nikov, *

ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *

a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *

ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *

darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie; *

tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *

ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —
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18

Ponechám v tvojom strede ºud pokorný a chudobný

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša 2, 3; 3, 12-13

Hºadajte Pána, všetci pokorní zeme,

čo konáte podºa jeho práva;

hºadajte spravodlivosÈ, hºadajte pokoru,

možno sa schováte v deÀ Pánovho hnevu.

„Ponechám v tvojom strede

ºud pokorný a chudobný.“

Zvyšky Izraela

budú dôverovaÈ v Pánovo meno;

už nebudú páchaÈ neprávosÈ

a nebudú hovoriÈ lož,

v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde.

Nik ich nevystraší,

keì sa budú pásÈ a odpočívaÈ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *

moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *

nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

791PRVÉ âÍTANIE



8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Tých, ão ospravedlnil, aj oslávil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 26-30

Bratia, Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to,

za čo sa máme modliÈ, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás

nevysloviteºnými vzdychmi.

A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za

svätých, ako sa páči Bohu.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú

povolaní podºa jeho rozhodnutia. 

Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými

obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj

ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.

2

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych

podºa tela ani veºa mocných ani veºa urodzených; ale čo je svetu blázni-

vé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si

792 SPOLOâNÁ âASË SVÄTÝCH A SVÄTÍC



Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da, to si

vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom

nik nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od

Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-

né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

3

Láska nikdy nezanikne

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 12, 31 — 13, 13

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu

vám ukážem.

Keby som hovoril ºudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som

nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku

vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,

a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obe-

toval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to

neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevy-

statuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa, nemyslí na

zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko

verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-

znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.

Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,

rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som det-

ské spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do

tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak,

ako som aj ja poznaný.
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A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je

láska.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo krat‰ ie :

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 13, 4-13

Bratia, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa,

nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa,

nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko

znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-

znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.

Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,

rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som det-

ské spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do

tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak,

ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je

láska.

Počuli sme Božie slovo.

4

Zasnúbil som vás jednému muÏovi, 
aby som vás odovzdal Kristovi ako ãistú pannu

Čítanie z Druhého listu

svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 17 — 11, 2

Bratia, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osved-

čený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už strpte!

Veì horlím za vás Božou horlivosÈou. Zasnúbil som vás jednému

mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.

Počuli sme Božie slovo.
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5

UÏ neÏijem ja, ale vo mne Ïije Kristus

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 2, 19-20

Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu.

S Kristom som pribitý na kríž.

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.

Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,

ktorý ma miluje a vydal seba samého za mÀa.

Počuli sme Božie slovo.

6

Cez ktorý je svet ukriÏovaný pre mÀa a ja pre svet

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 6, 14-16

Bratia, ja sa nechcem chváliÈ ničím iným, iba krížom nášho Pána

Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mÀa a ja pre svet.

Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.

A nad všetkými, čo sa budú riadiÈ týmto pravidlom, pokoj a milosr-

denstvo, aj nad Božím Izraelom.

Počuli sme Božie slovo.

7

PoznaÈ Kristovu lásku, presahujúcu kaÏdé poznanie

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                    3, 14-19

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé

otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,

aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus

skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-

ní v láske mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,

výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-

nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

Počuli sme Božie slovo.
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8

Obleãte si BoÏiu výzbroj

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 6, 10-13. 18

Bratia, upevÀujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliÈ úkladom diabla. Lebo

nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosÈami,

s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deÀ zla odolaÈ, všet-

ko prekonaÈ a obstáÈ!

Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Du-

chu! A v Àom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

Počuli sme Božie slovo.

9

BeÏím k cieºu, za víÈaznou cenou BoÏieho povolania zhora
v Kristovi JeÏi‰ovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3, 8-14

Bratia, všetko pokladám za stratu pre vznešenosÈ poznania Krista

Ježiša, môjho Pána. PreÀ som všetko stratil a pokladám za odpadky,

aby som získal Krista a našiel sa v Àom bez vlastnej spravodlivosti,

ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista — spravod-

livosÈou z Boha, založenou na viere —, aby som poznal jeho, moc jeho

zm⁄tvychvstania a účasÈ na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním

v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z m⁄tvych. 

Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý,

ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš

zmocnil mÀa.

Bratia, ja si nenamýšºam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím:

zabúdam na to, čo je za mnou, a uháÀam za tým, čo je predo mnou.

Bežím k cieºu, za víÈaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi

Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.
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10

Myslite na v‰etko, ão je mravne ãisté

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša

miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko.

O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so

vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý

prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle

v Kristovi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je

spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je

čnostné a chválitebné!

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh

pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

11

Nad v‰etko majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti

Čítanie z Listu

svätého apoštola Pavla Kolosanom 3, 12-17

Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milo-

srdenstvo, láskavosÈ, pokoru, miernosÈ a trpezlivosÈ. Znášajte sa

navzájom a odpúšÈajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako

Pán odpustil vám, tak aj vy!

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo

vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. PreÀ ste aj povolaní v jed-

nom tele. A buìte vìační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa

navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte

Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

A všetko, čokoºvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána

Ježiša a skrze neho vzdávajte vìaky Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.
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12

Na sviatky vdov

Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha

Čítanie z Prvého listu

svätého apoštola Pavla Timotejovi 5, 3-10

Milovaný, maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ale ak má

niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia maÈ

úctu voči svojej rodine a odplácaÈ rodičom svoj dlh, lebo to je milé

pred Bohom.

Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dÀom i nocou

vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa m⁄tva.

A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. Veì kto sa nestará o svojich,

najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesÈdesiat rokov,

bola manželkou jedného muža a má svedectvo dobrých skutkov: ak

vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala

sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré.

Počuli sme Božie slovo.

13

Ak viera nemá skutky, je sama v sebe m⁄tva

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 2, 14-17

Bratia moji, čo osoží, keì niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skut-

ky? Môže ho taká viera spasiÈ?

Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a nie-

kto z vás by im povedal: „Choìte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“,

ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe m⁄tva.

Počuli sme Božie slovo.
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14

Sväté Ïeny, ktoré dúfali v Boha

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 3, 1-9

Ženy nech sa podriaìujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria

slovu, bez slova získal život ich žien, keì uvidia váš čistý život v bázni.

Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato,

preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteºné: tichý

a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.

Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a pod-

riaìovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala

ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého

zastrašovania.

Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou

nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby

vám nič neprekážalo v modlitbách.

Napokon buìte všetci jednomyseºní, súcitní, bratsky sa milujte!

Buìte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zloreče-

ním za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste

dostali dedičstvo požehnania.

Počuli sme Božie slovo.

15

Podºa toho, kto aký dar dostal, slúÏte si navzájom

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra                           4, 7b-11

Milovaní, buìte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým

majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo

hriechov. Buìte vospolne pohostinní bez šomrania. Podºa toho, kto

aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej

Božej milosti.

Keì niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keì niekto slúži, tak len

z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze

Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.
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Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

Aj my sme povinní dávaÈ Ïivot za bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána                           3, 14-18

Milovaní, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme

bratov. 

Kto nemiluje, ostáva v smrti. 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 dávaÈ život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred

ním zatvorí, ako v Àom môže ostávaÈ Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

17

Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-16

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto

miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,

lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jedno-

rodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás

a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keì nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovaÈ jeden

druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keì sa milujeme navzájom,

Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

A že ostávame v Àom a on v nás, poznávame podºa toho, že nám dal

zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za

Spasiteºa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v Àom Boh a on v Bohu. A my,

čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v Àom.

Počuli sme Božie slovo.

800 SPOLOâNÁ âASË SVÄTÝCH A SVÄTÍC



18

VíÈazstvom, ktoré premohlo svet, je na‰a viera

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-5

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.

A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho naro-

dil.

Podºa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keì milujeme Boha

a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zacho-

vávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú Èažké.

Veì všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víÈazstvom,

ktoré premohlo svet, je naša viera. Veì kto iný premáha svet, ak nie

ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,

pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.
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Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte

hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

Vy ste svetlo sveta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 13-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soº zeme. Ak soº stratí chuÈ,

čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiÈ von, aby ju ºudia pošlia-

pali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryÈ. Ani

lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila

všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ºuìmi, aby videli vaše dobré skutky

a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

Dom postavený na skale; dom postavený na piesku

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 21-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,

Pane,’ vojde do nebeského kráºovstva, ale iba ten, kto plní vôºu môjho

Otca, ktorý je na nebesiach.
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Mnohí mi v onen deÀ povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali

v tvojom mene? NevyháÀali sme v tvojom mene zlých duchov a neuro-

bili sme v tvojom mene veºa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som

vás nepoznal; odíìte odo mÀa vy, čo páchate neprávosÈ!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočÀuje ich, podobá

sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážì,

privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa

nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočÀuje, podobá

sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážì,

privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-

til; zostalo z neho veºké rumovisko.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maliãkým

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 11, 25-30

Ježiš povedal: „Zvelebujem Èa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci

skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče,

tebe sa tak páčilo. 

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani

Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieÈ zjaviÈ.

Poìte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preÈažení, a ja vás

posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mÀa, lebo som tichý

a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je

príjemné a moje bremeno ºahké.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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5

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

Predá v‰etko, ão má, a pole kúpi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá pokladu

ukrytému v poli. Keì ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho

ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráºovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hºadá vzácne perly.

Keì nájde veºmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 6

R. Aleluja. — Blahoslavení laãní a smädní po spravodlivosti,

lebo oni budú nasýtení. — R. Aleluja.

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, nájde ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie

sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život

zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mÀa, nájde ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-

dil?!

Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi

a vtedy odplatí každému podºa jeho skutkov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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7

Na sviatky vychovávateºov

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 11. 12b

R. Aleluja. — Kto je medzi vami najväã‰í,

bude va‰ím sluÏobníkom, hovorí Pán;

kto sa poniÏuje, bude pový‰ený. — R. Aleluja.

Kto prijme dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa

teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“ 

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,

hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do

nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší

v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom

mene, mÀa prijíma.“

Počuli sme slovo Pánovo.

8

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,

budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

Pre nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiÈ

svoju manželku z akejkoºvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteº ich od počiatku ako muža

a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa

k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele’?
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A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 

Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal daÈ priepustný list

a prepustiÈ?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosÈ vášho srdca dovolil prepus-

tiÈ vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám:

Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme

si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keì je to takto medzi mužom a ženou,

potom je lepšie neženiÈ sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to

dané. Lebo sú ºudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo

života matky, iných takými urobili ºudia a iní sa takými urobili sami

pre nebeské kráºovstvo. Kto to môže pochopiÈ, nech pochopí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Vy, ão ste opustili v‰etko a i‰li za mnou, dostanete stonásobne viac

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za

tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì Syn

človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad-

nete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.

A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo

otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude

dedičom večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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10

ALELUJOVÝ VER·      Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, a svojho blíÏneho ako seba samého!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 22, 34-40

Keì sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden

z nich, učiteº zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteº, ktoré pri-

kázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, celým svojím

srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysºou! To je najväčšie

a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: MilovaÈ budeš svojho blíž-

neho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý

Zákon i Proroci.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 8

R. Aleluja. — Blahoslavení ãistého srdca,

lebo oni uvidia Boha. — R. Aleluja.

Îeních prichádza, vyjdite mu v ústrety!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-

stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli

naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali

s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.

O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 
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Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja,

lebo naše lampy hasnú.’

Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!“

No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!“

Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’

Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

12

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 14-30

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa

chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému

dal päÈ talentov, druhému dva a ìalšiemu jeden, každému podºa jeho

schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päÈ talentov, hneì šiel, obchodoval s nimi a získal

ìalších päÈ. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ìalšie dva. Ale ten, čo

dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovaÈ.

Predstúpil ten, čo dostal päÈ talentov, priniesol ìalších päÈ talentov

a vravel: ,Pane, päÈ talentov si mi odovzdal a hºa, ìalších päÈ som zís-

kal.’ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný

nad málom, ustanovím Èa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si

mi odovzdal a hºa, získal som ìalšie dva.’ Jeho pán mu povedal:

,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím Èa

nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’
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Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ,Pane, viem, že si

tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som

sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hºa, tu máš, čo je tvoje.’

Jeho pán mu povedal: ,Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som

nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze daÈ

peÀazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj

s úrokmi. 

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desaÈ talentov. Lebo kaž-

dému, kto má, ešte sa pridá a bude maÈ hojne. Ale kto nemá, tomu sa

vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoìte von do tmy; tam bude plač a škrípa-

nie zubami.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 14-23

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa

chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému

dal päÈ talentov, druhému dva a ìalšiemu jeden, každému podºa jeho

schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päÈ talentov, hneì šiel, obchodoval s nimi a získal

ìalších päÈ. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ìalšie dva. Ale ten, čo

dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovaÈ.

Predstúpil ten, čo dostal päÈ talentov, priniesol ìalších päÈ talentov

a vravel: ,Pane, päÈ talentov si mi odovzdal a hºa, ìalších päÈ som zís-

kal.’ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný

nad málom, ustanovím Èa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si

mi odovzdal a hºa, získal som ìalšie dva.’ Jeho pán mu povedal:

,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím Èa

nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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13

Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.

âokoºvek ste urobili mojim najmen‰ím bratom, mne ste urobili

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 31-46

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej

sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred

ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako

pastier oddeºuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zºava.

Potom Kráº povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poìte, požehnaní

môjho Otca, zaujmite kráºovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-

renia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesÈ;

bol som smädný a dali ste mi piÈ;

bol som pocestný a pritúlili ste ma;

bol som nahý a priodeli ste ma;

bol som chorý a navštívili ste ma;

bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’

Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného

a nak⁄mili sme Èa, alebo smädného a dali sme ti piÈ? Kedy sme Èa vide-

li ako pocestného a pritúlili sme Èa, alebo nahého a priodeli sme Èa?

Kedy sme Èa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráº im odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste urobili jedné-

mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’

Potom povie aj tým, čo budú zºava: ,Odíìte odo mÀa, zlorečení, do

večného ohÀa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesÈ;

bol som smädný, a nedali ste mi piÈ;

bol som pocestný, a nepritúlili ste ma;

bol som nahý, a nepriodeli ste ma;

bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.’
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Vtedy mu aj oni povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného alebo

smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo

väzení a neposlúžili sme ti?’

Vtedy im on odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste neurobili

jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.’

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného živo-

ta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 31-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej

sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred

ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako

pastier oddeºuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zºava.

Potom Kráº povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poìte, požehnaní

môjho Otca, zaujmite kráºovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-

renia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesÈ;

bol som smädný a dali ste mi piÈ;

bol som pocestný a pritúlili ste ma;

bol som nahý a priodeli ste ma;

bol som chorý a navštívili ste ma;

bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’

Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného

a nak⁄mili sme Èa, alebo smädného a dali sme ti piÈ? Kedy sme Èa vide-

li ako pocestného a pritúlili sme Èa, alebo nahého a priodeli sme Èa?

Kedy sme Èa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráº im odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste urobili jedné-

mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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14

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,

budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

Kto plní BoÏiu vôºu, je môj brat, moja sestra i matka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 3, 31-35

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavo-

laÈ. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku Èa hºadá tvoja

matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“

Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hºa, moja

matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôºu, je môj brat i moja ses-

tra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

15

Na sviatky vychovávateºov

ALELUJOVÝ VER·                                                     Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

Kto prijme jedno z takýchto detí, mÀa prijíma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 34b-37

Ježišovi učeníci sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. 

Ježiš si sadol, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byÈ prvý,

nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieÈa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im:

„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mÀa prijíma. A kto

prijíma mÀa, nie mÀa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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16

Na sviatky vychovávateºov

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

R. Aleluja.

Nechajte deti prichádzaÈ ku mne!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 13-16

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Keì to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzaÈ

ku mne! NebráÀte im, lebo takým patrí Božie kráºovstvo. Veru, hovo-

rím vám: Kto neprijme Božie kráºovstvo ako dieÈa, nevojde doÀ.“

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Počuli sme slovo Pánovo.

17

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Predaj v‰etko, ão má‰, a nasleduj ma!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 17-30

Keì sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kºakol si pred

ním a pýtal sa ho: „Učiteº dobrý, čo mám robiÈ, aby som obsiahol

večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,

jedine Boh.

Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!

Nebudeš krivo svedčiÈ! Nebudeš podvádzaÈ! Cti svojho otca i matku!“
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Ale on mu povedal: „Učiteº, toto všetko som zachovával od svojej

mladosti.“

Ježiš naÀho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba.

Choì, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš maÈ poklad

v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veºký

majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako Èažko vojdú do

Božieho kráºovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili.

Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako Èažko sa vchádza do

Božieho kráºovstva! ªahšie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, ako boháčovi

vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byÈ spase-

ný?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal: „ªuìom je to nemožné, ale Bohu

nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mÀa

a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca

alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto

čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním,

a v budúcom veku večný život.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 17-27

Keì sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kºakol si pred

ním a pýtal sa ho: „Učiteº dobrý, čo mám robiÈ, aby som obsiahol

večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,

jedine Boh.

Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!

Nebudeš krivo svedčiÈ! Nebudeš podvádzaÈ! Cti svojho otca i matku!“

Ale on mu povedal: „Učiteº, toto všetko som zachovával od svojej

mladosti.“
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Ježiš naÀho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba.

Choì, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš maÈ poklad

v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veºký

majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako Èažko vojdú do

Božieho kráºovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili.

Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako Èažko sa vchádza do

Božieho kráºovstva! ªahšie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, ako boháčovi

vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byÈ spase-

ný?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal: „ªuìom je to nemožné, ale Bohu

nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Počuli sme slovo Pánovo.

18

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.

Buìte milosrdní, ako je milosrdný vá‰ Otec!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 27-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:

Milujte svojich nepriateºov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žeh-

najte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto Èa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášÈ,

neodopri ani šaty. Každému, kto Èa prosí, daj a ak ti niekto niečo

vezme, nežiadaj to naspäÈ. Ako chcete, aby ºudia robili vám, tak robte

aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veì aj

hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám

dobre robia, akúže máte zásluhu? Veì to isté robia aj hriešnici. A ak
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požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostaÈ naspäÈ, akúže máte záslu-

hu? Veì aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäÈ to isté.

Ale milujte svojich nepriateºov, dobre robte, požičiavajte a nič za to

nečakajte! Tak bude vaša odmena veºká a budete synmi Najvyššieho,

lebo on je dobrý aj k nevìačným a zlým. Buìte milosrdní, ako je milo-

srdný váš Otec! 

Nesúìte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení.

OdpúšÈajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,

natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou

budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

19

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako šli Ježiš a jeho učeníci po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za

tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,

ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“

On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“

Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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20

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán; 

a môj Otec ho bude milovaÈ  a prídeme k nemu. —

R. Aleluja.

Marta ho prijala do domu; Mária si vybrala lep‰í podiel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,

menom Marta. Tá mala sestru, menom Máriu, 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 obsluhovaÈ? 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.

21

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Vá‰mu Otcovi sa zapáãilo daÈ vám kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 32-34

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo

vášmu Otcovi sa zapáčilo daÈ vám kráºovstvo.

Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa

nezoderú, nevyčerpateºný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde

moº neničí.

Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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22

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. —

R. Aleluja.

Aj vy buìte pripravení

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 35-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy

zažaté! Buìte podobní ºuìom, ktorí očakávajú svojho pána, keì sa má

vrátiÈ zo svadby, aby mu otvorili hneì, ako príde a zaklope.

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ.

Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluho-

vaÈ.

A keì príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieÈ,

budú blahoslavení.

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej,

nedovolil by mu vniknúÈ do svojho domu.

Aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa

nenazdáte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

23

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto

prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,

bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom.
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A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.

Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ

a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:

,Tento človek začal stavaÈ a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-

ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,

ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,

kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ

mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

24

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b.5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

Kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je

vinohradník. On každú ratolesÈ, ktorá na mne neprináša ovocie, odre-

záva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 

OstaÀte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesÈ nemôže prinášaÈ ovocie

sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v Àom, prináša

veºa ovocia; lebo bezo mÀa nemôžete nič urobiÈ.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesÈ a uschne.

Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohÀa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete,

a splní sa vám to. 

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veºa ovocia a stanete sa moji-

mi učeníkmi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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25

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;

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

R. Aleluja.

Ste moji priatelia, ak robíte, ão vám prikazujem

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-

jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-

nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca

a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja

radosÈ a aby vaša radosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja

miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-

jich priateºov. 

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazý-

vam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás pria-

teºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som

vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám

Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

26

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;

kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —

R. Aleluja.

Chcem, aby aj oni boli so mnou tam, kde som ja

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 20-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Svätý Otče, neprosím len za

nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mÀa, aby všetci boli
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jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, 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 mÀa.

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 stvo-

rením sveta.

Spravodlivý Otče, svet Èa nepozná, ale ja Èa 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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3. Pán je dobrý a spravodlivý: *

ukazuje cestu hrie‰nikom.

4. Pokorných vedie k správnemu konaniu *

a tichých poúãa o svojich cestách. — R.

5. V‰etky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosÈ *

pre tých, ão zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

6. Pán bude dôverným priateºom tým, čo sa ho boja, *

a zjaví im svoju zmluvu. — R.

II
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3. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *

spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

4. VernosÈ vyrastie zo zeme, * 

spravodlivosÈ zhliadne z neba. — R.

5. Veì Pán dá poÏehnanie *

a svoje plody vydá na‰a zem.

6. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ *

a po stopách jeho krokov spása. — R.

NA VIANOCE

III

827NA VIANOCE



3. Pán oznámil svoju spásu, *

pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *

a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. — R.

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *

spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *

plesajte, radujte sa a hrajte. — R.

7. Hrajte Pánovi na citare, *

na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *

jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. — R.

NA ZJAVENIE PÁNA

IV
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3. V jeho dÀoch bude prekvitaÈ spravodlivosÈ a plnosÈ pokoja, *

kým mesiac nezhasne.

4. A bude panovaÈ od mora aÏ k moru *

a od Rieky aÏ na kraj zeme. — R.

5. Králi Tar‰i‰u a ostrovov prinesú mu dary, *

oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

6. Budú sa mu klaÀaÈ všetci králi, *

slúÏiÈ mu budú v‰etky národy. — R.

7. On vyslobodí bedára, ão volá k nemu, *

i chudobného, ktorému nik nepomáha.

8. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, *

zachráni Ïivot úboÏiakom. — R.
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V PÔSTNOM OBDOBÍ

V
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3. Vedomý som si svojej neprávosti *

a svoj hriech mám stále pred sebou.

4. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehre‰il *

a urobil som, ão je v tvojich očiach zlé. — R.

5. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

6. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *

a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —R.

7. NavráÈ mi radosÈ z tvojej spásy *

a posilni ma duchom veºkej ochoty.

8. Pane, otvor moje pery *

a moje ústa budú ohlasovaÈ tvoju slávu. — R.

VI
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3. Nestihne Èa nijaké ne‰Èastie *

a k tvojmu stanu sa nepriblíÏi pohroma,

4. lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *

aby Èa stráÏili na v‰etkých tvojich cestách. — R.

5. Na rukách Èa budú nosiÈ, *

aby si si neuderil nohu o kameÀ.

6. Bude‰ si kráãaÈ po vretenici a po zmiji, *

leva i draka roz‰liape‰. — R.

7. PretoÏe sa ku mne pritútil, vyslobodím ho, *

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

8. Keì ku mne zavolá, ja ho vysly‰ím +

a budem pri Àom v súÏení, *

zachránim ho i oslávim. — R.

VII
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3. Ak si bude‰, Pane, v pamäti uchovávaÈ neprávosÈ, *

Pane, kto obstojí?

4. Ale ty si milostivý *

a my ti chceme v bázni slúÏiÈ. — R.

5. Spolieham sa na teba, Pane, *

moja du‰a sa spolieha na tvoje slovo;

6. moja du‰a oãakáva Pána *

väã‰mi ako strážcovia dennicu. — R.

7. Väã‰mi ako strážcovia dennicu *

nech oãakáva Izrael Pána.

8. Lebo u Pána je milosrdenstvo *

a hojné vykúpenie.

9. On sám vykúpi Izraela *

zo v‰etkých jeho neprávostí. — R.
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VO VEªKOM TÝŽDNI

VIII
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3. Obkºuãuje ma svorka psov, *

obstupuje ma tlupa zlosynov.

4. Prebodli mi ruky a nohy, *

môÏem si spoãítaÈ v‰etky svoje kosti. — R.

5. Delia si moje ‰aty *

a o môj odev hádÏu lós.

6. Ale ty, Pane, nevzìaºuj sa odo mÀa, *

ty, moja sila, ponáhºaj sa mi na pomoc. — R.

7. Tvoje meno chcem zvestovaÈ svojim bratom *

a uprostred zhromaÏdenia chcem Èa velebiÈ.

8. Chváºte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, +

oslavujte ho, v‰etci Jakubovi potomci. *

Nech majú pred ním bázeÀ v‰etky pokolenia Izraelove. — R.

VO VEªKONOČNOM OBDOBÍ

IX
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3. „Pánova pravica mocne zasiahla, *

Pánova pravica ma zdvihla.“

4. Ja nezomriem, budem ÏiÈ *

a vyrozprávam skutky Pánove. — R.

5. KameÀ, ão stavitelia zavrhli, *

stal sa kameÀom uholným.

6. To sa stalo na pokyn Pána; *

vec v na‰ich oãiach obdivuhodná. — R.
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X
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3. Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, *

nech ospevuje tvoje meno.“

4. Poìte a pozrite na BoÏie diela; *

úÏas budia skutky, ktoré koná ºuìom. — R.

5. More premieÀa na suchú zem, *

rieku moÏno prejsÈ suchou nohou;

6. preto sa te‰íme z neho. *

Svojou mocou panuje naveky. — R.

7. Poìte sem a poãúvajte, v‰etci ctitelia BoÏí, *

vyrozprávam vám, aké veºké veci mi urobil.

8. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu *

a neodÀal mi svoje milosrdenstvo. — R.

NA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

XI
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3. Za jasotu vystupuje Boh, *

Pán vystupuje za hlaholu poºnice.

4. Spievajte Bohu, spievajte, *

spievajte ná‰mu kráºovi, spievajte. — R.

5. PretoÏe Boh je kráºom celej zeme; *

spievajte mu chválospev.

6. Boh kraºuje nad národmi, *

Boh sedí na svojom svätom tróne. — R.
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NA TURÍCE

XII
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3. Odníma‰ im dych a hneì hynú *

a vracajú sa do prachu.

4. Keì zo‰le‰ svojho ducha, sú stvorené *

a obnovuje‰ tvárnosÈ zeme. — R.

5. Pánova chvála nech trvá naveky; *

zo svojich diel nech sa te‰í Pán.

6. KieÏ sa mu moja pieseÀ zapáãi; *

a ja sa budem te‰iÈ v Pánovi. — R.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

XIII
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3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *

pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *

osvecujú oãi. — R.

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *

trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *

a v‰etky spravodlivé. — R.

7. Nech sa ti páãia slová mojich úst +

i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. *

Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteº. — R.

XIV
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3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *

aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom po v‰etky dni svojho Ïivota,

4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *

a obdivoval jeho chrám. — R.

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *

v krajine Ïijúcich.

6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *

srdce maj silné a drž sa Pána. — R.
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XV
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3. Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *

a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. — R.

5. Na neho hºaìte a budete žiariÈ *

a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *

a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. — R.

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *

‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. — R.

XVI
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3. tak Èa túÏim uzrieÈ vo svätyni *

a vidieÈ tvoju moc a slávu.

4. Veì tvoja milosÈ je lepšia neÏ Ïivot; *

moje pery budú Èa oslavovaÈ. — R.

5. Celý Ïivot Èa chcem velebiÈ *

a v tvojom mene dvíhaÈ svoje ruky k modlitbe.

6. SÈa na bohatej hostine sa nasýti moja du‰a *

a moje ústa Èa budú chváliÈ jasavými perami. — R.

7. Lebo ty si mi pomáhal *

a pod ochranou tvojich krídel budem plesaÈ.

8. Moja du‰a sa vinie k tebe, *

ujíma‰ sa ma svojou pravicou. — R.

XVII
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3. Poìte, klaÀajme sa a na zem padnime, *

kºaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

4. Lebo on je ná‰ Boh +

a my sme ºud jeho pastviny *

a ovce, ktoré vedie svojou rukou. — R.

5. âujte dnes jeho hlas: +

„Nezatvrdzujte svoje srdcia *

ako v Meríbe, ako v dÀoch Massy na pú‰ti,

6. kde ma pokú‰ali va‰i otcovia; *

skú‰ali ma, hoci moje skutky videli.“ — R.
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XVIII

3. Lebo Pán je dobrý; +

jeho milosrdenstvo trvá naveky *

a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. — R.
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XIX
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3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *

on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *

on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. — R.

5. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. Nezaobchodí s nami podºa našich hriechov, *

ani nám neodpláca podºa na‰ich neprávostí. — R.

7. Ako je vzdialený východ od západu, *

tak vzìaºuje od nás na‰u neprávosÈ.

8. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *

tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja. — R.

XX
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3. Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a veºmi láskavý.

4. Dobrý je Pán ku kaÏdému *

a milostivý ku v‰etkým svojim stvoreniam. — R.

5. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *

a tvoji svätí nech Èa velebia.

6. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *

a o tvojej moci nech hovoria. — R.

7. Pán je vo v‰etkých svojich slovách pravdivý *

a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

8. Pán podopiera všetkých, ão klesajú, *

a dvíha v‰etkých skºúãených. — R.
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ALELUJOVÉ VERŠE

V CEZROČNOM OBDOBÍ

852

Porov. Jn 8, 12



V CEZROČNOM OBDOBÍ

853ALELUJOVÉ VER·E

Porov. Mt 11, 25



NA SVIATKY PÁNA

854 ALELUJOVÉ VER·E



NA SVIATKY PANNY MÁRIE

855ALELUJOVÉ VER·E

Lk 1. 28b. 42b



NA SVIATKY APOŠTOLOV
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NA SVIATKY MUČENÍKOV
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NA SVIATKY 

DUCHOVNÝCH PASTIEROV
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NA SVIATKY PANIEN 

A NA INÉ SLÁVNOSTI
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NA SVIATKY SVÄTÝCH

Iné, nové melódie na responzóriové žalmy a na alelujové verše 

sú v Liturgickom spevníku II.

860 ALELUJOVÉ VER·E

Porov. Jn 6, 63b.68b



VŠEOBECNÝ KALENDÁR RÍMSKEJ CIRKVI

A OSOBITNÝ KALENDÁR DIECÉZ NA SLOVENSKU

JANUÁR

1 Oktáva Narodenia Pána: SlávnosÈ Panny Márie Bohorodiãky SlávnosÈ

2 Sv. Bazila Veºkého a Gregora Nazianzského,

biskupov a uãiteºov Cirkvi Spomienka

3

4

5

6 Zjavenie Pána SlávnosÈ

7 Sv. Rajmunda z PeÀafortu, kÀaza *

8

9

10

11

12

13 Sv. Hilára, biskupa a uãiteºa Cirkvi

14

15

16

17 Sv. Antona, opáta Spomienka

18

19

20 Sv. Fabiána, pápeÏa a muãeníka

Sv. ·ebastiána, muãeníka

21 Sv. Agnesy, panny a muãenice Spomienka

22 Sv. Vincenta, diakona a muãeníka

23 Sv. Jána AlmuÏníka, biskupa, spomienka (len v konkatedrále 

sv. Martina v Bratislave)

24 Sv. Franti‰ka Saleského, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

25 Obrátenie sv. Pavla, apo‰tola Sviatok

26 Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka

27 Sv. Angely Merici, panny

28 Sv. Tomá‰a Akvinského, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka

29

30

31 Sv. Jána Boska, kÀaza Spomienka

Nedeºa po 6. januári: Krst Krista Pána Sviatok

* Kde sa nenaznaãuje stupeÀ slávenia, ide o ºubovoºnú spomienku.
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FEBRUÁR

1

2 Obetovanie Pána Sviatok

3 Sv. BlaÏeja, biskupa a muãeníka

Sv. Oskára, biskupa

4

5 Sv. Agaty, panny a muãenice Spomienka

6 Sv. Pavla Mikiho a spoloãníkov, muãeníkov Spomienka

7

8 Sv. Hieronyma Emilianiho

9

10 Sv. ·kolastiky, panny Spomienka

11 Prebl. Panny Márie Lurdskej

12

13

14 Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa Spomienka

(v Európe sviatok; na Slovensku 5. júla slávnosÈ)

15

16

17 Siedmich svätých zakladateºov rehole SluÏobníkov Panny Márie

18

19

20

21 Sv. Petra Damianiho, biskupa a uãiteºa Cirkvi

22 Katedra sv. Petra, apo‰tola Sviatok

23 Sv. Polykarpa, biskupa a muãeníka Spomienka

24

25

26

27

28

V priestupnom roku má mesiac február 29 dní. V latinskom Martyrológiu sa dva razy

hovorí „‰iesteho dÀa pred kalendami“ ãiÏe 24. a 25. Pamätné dni v‰ak nemenia miesto,

ale sa slávia v ten deÀ, ktorý oznaãuje kalendár.
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MAREC

1

2

3

4 Sv. Kazimíra Spomienka

5

6

7 Sv. Perpetuy a Felicity, muãeníc Spomienka

8 Sv. Jána z Boha, rehoºníka

9 Sv. Franti‰ky Rímskej, rehoºníãky

10

11

12

13

14

15

16

17 Sv. Patrika, biskupa

18 Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a uãiteºa Cirkvi

19 Sv. Jozefa, Ïenícha Panny Márie SlávnosÈ

20

21

22

23 Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa

24

25 Zvestovanie Pána SlávnosÈ

26

27

28

29

30

31
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APRÍL

1

2 Sv. Franti‰ka z Paoly, pustovníka

3

4 Sv. Izidora, biskupa a uãiteºa Cirkvi

5 Sv. Vincenta Ferrera, kÀaza

6

7 Sv. Jána Krstiteºa de la Salle, kÀaza Spomienka

8

9

10

11 Sv. Stanislava, biskupa a muãeníka Spomienka

12

13 Sv. Martina I., pápeÏa a muãeníka

14

15

16

17

18

19

20

21 Sv. Anzelma, biskupa a uãiteºa Cirkvi

22

23 Sv. Vojtecha, biskupa a muãeníka Spomienka

24 Sv. Juraja, muãeníka

Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kÀaza a muãeníka

25 Sv. Marka, evanjelistu Sviatok

26

27

28 Sv. Petra Chanela, kÀaza a muãeníka

Sv. ªudovíta Márie Grigniona de Montfort, kÀaza

29 Sv. Kataríny Sienskej, panny a uãiteºky Cirkvi Spomienka

30 Sv. Pia V., pápeÏa
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MÁJ

1 Sv. Jozefa, robotníka

2 Sv. Atanáza, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

3 Sv. Filipa a Jakuba, apo‰tolov Sviatok

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Sv. Nerea a Achila, muãeníkov

Sv. Pankráca, muãeníka

13

14 Sv. Mateja, apo‰tola Sviatok

15

16 Sv. Jána Nepomuckého, kÀaza a muãeníka Spomienka

(hlavný patrón RoÏÀavskej diecézy)

17

18 Sv. Jána I., pápeÏa a muãeníka 

19

20 Sv. Bernardína Sienského, kÀaza

21

22

23

24

25 Sv. Bédu Ctihodného, kÀaza a uãiteºa Cirkvi

Sv. Gregora VII., pápeÏa

Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny

26 Sv. Filipa Neriho, kÀaza Spomienka

27 Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

28

29

30

31 Náv‰teva Panny Márie Sviatok

(na Slovensku sa slávi 2. júla)

Prvá nedeºa po Zoslaní Ducha Svätého: Najsvätej‰ej Trojice SlávnosÈ

·tvrtok po Najsv. Trojici: Najsvätej‰ieho Kristovho Tela a Krvi SlávnosÈ
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JÚN

1 Sv. Justína, muãeníka Spomienka

2 Sv. Marcelína a Petra, muãeníkov

3 Sv. Karola Lwangu a spoloãníkov, muãeníkov Spomienka

4

5 Sv. Bonifáca, biskupa a muãeníka Spomienka

6 Sv. Norberta, biskupa

7

8

9 Sv. Efréma, diakona a uãiteºa Cirkvi

10

11 Sv. Barnabá‰a, apo‰tola Spomienka

12

13 Sv. Antona Paduánskeho, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka

14

15

16 Sv. Neita, muãeníka, spomienka (len v roÏÀavskej katedrále)

17

18

19 Sv. Romualda, opáta

20

21 Sv. Alojza Gonzágu, rehoºníka Spomienka

22 Sv. Pavlína z Noly, biskupa

Sv. Jána Fi‰era, biskupa, a Tomá‰a Morusa, muãeníkov

23

24 Narodenie sv. Jána Krstiteºa SlávnosÈ

(hlavný patrón Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy)

25

26

27 Sv. Ladislava 

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uãiteºa Cirkvi

28 Sv. Ireneja, biskupa a muãeníka Spomienka

29 Sv. Petra a Pavla, apo‰tolov SlávnosÈ

30 Prvých svätých muãeníkov Cirkvi v Ríme

Piatok po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého:

Najsvätej‰ieho Srdca JeÏi‰ovho SlávnosÈ

V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého:

Nepo‰kvrneného Srdca Panny Márie
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JÚL

1

2 Náv‰teva Panny Márie Sviatok

3 Sv. Tomá‰a, apo‰tola Sviatok

4 Sv. AlÏbety Portugalskej

5 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov SlávnosÈ

6 Sv. Márie Goretti, panny a muãenice

7 Sv. Antona Márie Zaccariu, kÀaza

8

9

10

11 Sv. Benedikta, opáta Spomienka

(v Európe sviatok)

12

13 Sv. Henricha

14 Sv. Kamila de Lellis, kÀaza

15 Sv. Bonaventúru, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

16 Prebl. Panny Márie Karmelskej

17 Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka

(v Nitrianskej diecéze sviatok — hlavní patróni)

18

19

20

21 Sv. Vavrinca z Brindisi, kÀaza a uãiteºa Cirkvi

22 Sv. Márie Magdalény Spomienka

23 Sv. Brigity, rehoºníãky

24

25 Sv. Jakuba, apo‰tola Sviatok

26 Sv. Joachima a Anny, rodiãov Panny Márie Spomienka

27 Sv. Gorazda a spoloãníkov Spomienka

28

29 Sv. Marty Spomienka

30 Sv. Petra Chryzológa, biskupa a uãiteºa Cirkvi

31 Sv. Ignáca z Loyoly, kÀaza Spomienka
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AUGUST

1 Sv. Alfonza Márie de’ Liguori, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

2 Sv. Euzébia Vercellského, biskupa

Sv. Petra Juliána Eymarda, kÀaza

3

4 Sv. Jána Márie Vianneya, kÀaza Spomienka

5 Výroãie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

6 Premenenie Pána Sviatok

7 Sv. Sixta II., pápeÏa, a jeho spoloãníkov, muãeníkov

Sv. Kajetána, kÀaza

8 Sv. Dominika, kÀaza Spomienka

9

10 Sv. Vavrinca, diakona a muãeníka Sviatok

11 Sv. Kláry, panny Spomienka

12

13 Sv. Ponciána, pápeÏa, a Hypolita, kÀaza, muãeníkov

14 Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kÀaza a muãeníka Spomienka

15 Nanebovzatie Panny Márie SlávnosÈ

16 Sv. ·tefana Uhorského

17

18

19 Sv. Jána Eudes, kÀaza

20 Sv. Bernarda, opáta a uãiteºa Cirkvi Spomienka

21 Sv. Pia X., pápeÏa Spomienka

22 Panny Márie Kráºovnej Spomienka

23 Sv. RuÏeny Limskej, panny

24 Sv. Bartolomeja, apo‰tola Sviatok

25 Sv. ªudovíta

Sv. Jozefa de Calasanz, kÀaza

26

27 Sv. Moniky Spomienka

28 Sv. Augustína, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

29 Muãenícka smrÈ sv. Jána Krstiteºa Spomienka

30 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Trnave,

sviatok (len v Bratislavsko - trnavskej arcidiecéze)

31
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SEPTEMBER

1

2

3 Sv. Gregora Veºkého, pápeÏa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

4

5

6 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Ko‰iciach,

sviatok (len v Ko‰ickej diecéze)

7 Svätých troch ko‰ických muãeníkov Spomienka

8 Narodenie prebl. Panny Márie Sviatok

9 Sv. Petra Clavera, kÀaza

10

11

12 Mena prebl. Panny Márie

13 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

14 Pový‰enie svätého kríÏa Sviatok

15 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska SlávnosÈ

16 Sv. Kornélia, pápeÏa, a Cypriána, biskupa, muãeníkov Spomienka

17 Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a uãiteºa Cirkvi

18

19 Sv. Januára, biskupa a muãeníka

20 Sv. Ondreja Kima Taegona, kÀaza, Pavla Chonga Hasanga, 

a spoloãníkov, muãeníkov Spomienka

21 Sv. Matú‰a, apo‰tola a evanjelistu Sviatok

22 Sv. Emeráma, biskupa a muãeníka,

spomienka (len v Nitrianskej diecéze) (v katedrále slávnosÈ)

23

24 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici,

sviatok (len v Banskobystrickej diecéze)

25

26 Sv. Kozmu a Damiána, muãeníkov

27 Sv. Vincenta de Paul, kÀaza Spomienka

28 Sv. Václava, muãeníka

Sv. Vavrinca Ruiza a spoloãníkov, muãeníkov

29 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok

30 Sv. Hieronyma, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka
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OKTÓBER

1 Sv. Terézie z Lisieux, panny Spomienka

2 Svätých anjelov stráÏcov Spomienka

3

4 Sv. Franti‰ka Assiského Spomienka

5

6 Sv. Bruna, kÀaza

7 RuÏencovej Panny Márie Spomienka

8

9 Sv. Dionýza, biskupa, a jeho spoloãníkov, muãeníkov

Sv. Jána Leonardiho, kÀaza

10

11

12

13

14 Sv. Kalixta I., pápeÏa a muãeníka

15 Sv. Terézie od JeÏi‰a, panny a uãiteºky Cirkvi Spomienka

16 Sv. Hedvigy, rehoºníãky

Sv. Margity Márie Alacoque, panny

17 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muãeníka Spomienka

18 Sv. Luká‰a, evanjelistu Sviatok

19 Sv. Jána Brébeuf a Izáka Jogues, kÀazov, a ich spoloãníkov,

muãeníkov

Sv. Pavla z KríÏa, kÀaza

20

21

22

23 Sv. Jána Kapistránskeho, kÀaza

24 Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

25 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Spi‰skom Podhradí,

sviatok (len v Spi‰skej diecéze)

26 Výroãie posviacky chrámov, ktorých deÀ posviacky je neznámy,

slávnosÈ (len v konsekrovaných kostoloch)

27 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v RoÏÀave,

sviatok (len v RoÏÀavskej diecéze)

28 Sv. ·imona a Júdu, apo‰tolov Sviatok

29

30

31
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NOVEMBER

1 V‰etkých svätých SlávnosÈ

2 Spomienka na v‰etkých verných zosnulých

3 Sv. Martina de Porres, rehoºníka

4 Sv. Karola Borromea, biskupa Spomienka

5 Sv. Imricha

6

7

8

9 Výroãie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok

10 Sv. Leva Veºkého, pápeÏa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

11 Sv. Martina z Tours, biskupa Spomienka

(v Spi‰skej diecéze sviatok - hlavný patrón)

12 Sv. Jozafáta, biskupa a muãeníka Spomienka

13

14

15 Sv. Alberta Veºkého, biskupa a uãiteºa Cirkvi

16 Sv. Margity ·kótskej

Sv. Gertrúdy, panny

17 Sv. AlÏbety Uhorskej, rehoºníãky Spomienka

18 Výroãie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apo‰tolov

19

20 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre,

sviatok (len v Nitrianskej diecéze) 

21 Obetovanie Panny Márie Spomienka

22 Sv. Cecílie, panny a muãenice Spomienka

23 Sv. Klementa I., pápeÏa a muãeníka

Sv. Kolumbána, opáta

24 Sv. Ondreja Dung-Laca a jeho spoloãníkov, muãeníkov Spomienka

25 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muãenice

26

27

28

29

30 Sv. Ondreja, apo‰tola Sviatok

(v Ko‰ickej diecéze hlavný patrón)

Posledná nedeºa v Cezroãnom období: Krista Kráºa SlávnosÈ
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DECEMBER

1

2

3 Sv. Franti‰ka Xaverského, kÀaza Spomienka

(v Banskobystrickej diecéze sviatok - hlavný patrón)

4 Sv. Jána Damascénskeho, kÀaza a uãiteºa Cirkvi

5

6 Sv. Mikulá‰a, biskupa

7 Sv. Ambróza, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka

8 Nepo‰kvrnené Poãatie Panny Márie SlávnosÈ

9

10

11 Sv. Damaza I., pápeÏa

12 Sv. Jany Franti‰ky de Chantal, rehoºníãky

13 Sv. Lucie, panny a muãenice Spomienka

14 Sv. Jána z KríÏa, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka

15

16

17

18

19

20

21 Sv. Petra Kanízia, kÀaza a uãiteºa Cirkvi

22

23 Sv. Jána Kentského, kÀaza

24

25 Narodenie Pána SlávnosÈ

26 Sv. ·tefana, prvého muãeníka Sviatok

27 Sv. Jána, apo‰tola a evanjelistu Sviatok

28 Svätých Neviniatok, muãeníkov Sviatok

29 Sv. Tomá‰a Becketa, biskupa a muãeníka

30

31 Sv. Silvestra I., pápeÏa

Nedeºa v oktáve Narodenia Pána, alebo (ak jej niet)

30. decembra: Svätej Rodiny, JeÏi‰a, Márie a Jozefa Sviatok
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Joel

1, 13-15 350

2, 1-2 350

4, 12-21 352

Jon

1, 1—2, 1.11 342

3, 1-10 344

4, 1-11 346

Mich

5, 1-4a 598, 697

6, 6-8 790

Sof

2, 3 791

3, 12-13 791

14-18 527

Ag

1, 1-8 324

15b—2, 9 326

Zach

2, 5-9.14-15d 327

14-17 539, 665, 698

8, 1-8 330

20-23 332

Mal

3, 1-4 466

13-20a 348

1 Mach

1, 10-15.41-43.54-57.62-64 410

2, 15-29 417

4, 36-37.52-59 419

6, 1-13 420

2 Mach

6, 18-31 412

18.21.24-31 712

7, 1-2.9-14 713

1.20-23.27b-29 714

1.20-31 414

Mt

1, 1-16.18-23 599, 701

18-23 600, 702

2, 13-15.19-23 703

4, 18-22 673

5, 1-12a 501, 551, 642, 801

1-12 134

13-16 136, 802

13-19 761

17-19 137

20-26 139

27-32 141

33-37 143

38-42 145

43-48 147

6, 1-6. 16-18 148

7-15 150

19-23 152

24-34 154

7, 1-5 157

6.12-14 159
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15-20 161

21-27 802

21-29 164, 761

8, 1-4 166

5-17 168

18-22 172

23-27 174

28-34 176

9, 1-8 178

9-13 180, 615

14-17 183

18-26 185

32-38 187

35-38 745

35—10, 1 560

10, 1-7 189

7-13 506

7-15 191

16-23 193

17-22 489, 723

24-33 196

28-33 724

34-39 724

34—11, 1 198

11, 20-24 200

25-27 202

25-30 803

28-30 204

12, 1-8 206

14-21 208

38-42 210

46-50 212, 540, 667, 704

13, 1-9 214

10-17 216

16-17 550

18-23 219

24-30 220

31-35 223

36-43 225

44-46 227, 452, 804

47-52 762

47-53 229

54-58 231

14, 1-12 233

13-21 235

22-33 664

22-36 237

15, 1-2.10-14 238

21-28 240

16, 13-19 480, 524, 656, 683, 745

13-23 243

24-27 804

24-28 245

17, 1-9 564

14-20 246

22-27 248

18, 1-5 465, 624, 805

1-5.10 626

1-5.10.12-14 250

15-20 252

21—19, 1 254

19, 3-12 257, 769, 805

13-15 259

16-21 449

16-22 261

23-30 263

27-29 537, 570, 806

20, 1-16 265

20-28 547

25-28 616

22, 1-14 268

34-40 270, 807

23, 1-12 272

8-12 463, 746, 763

13.15-22 275

23-26 277

27-32 278

24, 4-13 526, 597

42-51 280

25, 1-13 282, 650, 770, 807

14-23 809

14-30 283, 808
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31-40 658, 811

31-46 810

28, 16-20 474, 533, 747

Mk

1, 14-20 22, 747

21-28 24

29-39 25

40-45 27

2, 1-12 29

13-17 31

18-22 33

23-28 35

3, 1-6 36

7-12 38

13-19 40

20-21 42

22-30 44

31-35 46, 812

4, 1-9 764

1-10.13-20 763

1-20 48

21-25 50

26-34 52

35-41 54

5, 1-20 56

21-43 58

6, 1-6 60

7-13 62

14-29 64

17-29 593

30-34 66

53-56 68

7, 1-13 70

14-23 72

24-30 74

31-37 76

8, 1-10 79

11-13 81

14-21 83

22-26 85

27-33 87

34—9, 1 89

9, 2-10 565

2-13 90

14-29 93

30-37 96

34b-37 812

38-40 98

41-43.45.47-50 100

10, 1-12 102

13-16 104, 813

17-27 106, 814

17-30 813

28-31 108

32-45 110

46-52 113

11, 11-25 115

27-33 117

12, 1-12 119

13-17 121

18-27 124

28b-34 127

35-37 130

38-44 132

16, 15-18 459

15-20 470, 478, 748

Lk

1, 5-17 513

26-38 583, 601, 629, 704

39-47 705

39-56 529, 577

57-66.80 515

2, 1-14 706

15b-19 707

22-32 468

22-40 467

27-35 707

33-35 610
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41-52 498, 708

4, 16-30 286

31-37 288

38-44 290

5, 1-11 291, 748

33-39 293

6, 1-5 295

6-11 297

12-19 299, 640

20-26 300

27-38 302, 815

39-42 304

43-45 765

43-49 305

7, 1-10 308

11-17 310, 589

31-35 312

36-50 313

8, 1-3 316

4-15 317

16-18 320

19-21 322

9, 1-6 324

7-9 325

18-22 327

23-26 472, 671, 725

28b-36 565

43b-45 329

46-50 331

51-56 333

57-62 335, 492, 567, 816

10, 1-9 461, 507, 636, 749

1-12 337

13-16 339

17-24 341

25-37 343

38-42 346, 554, 771, 817 

11, 1-4 348

5-13 349

15-26 352

27-28 354, 562, 575, 709

29-32 356

37-41 357

42-46 359

47-54 361

12, 1-7 362

8-12 364

13-21 366

32-34 817

35-38 368

35-40 542, 818

39-48 369

49-53 371

54-59 373

13, 1-9 375

10-17 377

18-21 379

22-30 380

31-35 382

14, 1-6 384

1.7-11 386

12-14 388, 454

15-24 389

25-33 391, 503, 556, 818

15, 1-10 393

16, 1-8 395

9-15 397

17, 1-6 399

7-10 401

11-19 403

20-25 405

26-37 407

18, 1-8 409

35-43 411

19, 1-10 413, 684

11-28 416

41-44 418

45-48 420

20, 27-40 422

21, 1-4 425

5-11 427

12-19 429
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20-28 431

29-33 434

34-36 436

22, 24-30 750

Jn

1, 45-51 585

47-51 621

2, 1-11 476, 709

13-22 655, 684

3, 13-17 605

4, 19-24 685

6, 51-58 648

10, 11-16 503, 750

11, 19-27 553

12, 24-26 569, 726

14, 1-6 645

15, 1-8 819

9-17 456, 486, 751, 820

12-16 573

18-21 482, 726

17, 11b-19 727

20-26 496, 579, 820

19, 25-27 609, 710

20, 1-2.11-18 544

24-29 530

21, 15-17 752

15-19 521

Sk

1, 12-14 606, 628

15-17. 20-26 485

3, 1-10 520

4, 8-12 491

32-35 558

9, 1-22 457

11, 21b-26 504

12, 1-11 522

13, 1-3 504

22-26 515

20, 17-18a.28-32.36 493

22, 3-16 456

26, 19-23 502

28, 11-16.30-31 663

Rim

1, 1-7 355

16-25 356

2, 1-11 358

3, 21-30a 360

4, 1-8 361

13.16-18 363

20-25 365

5, 1-5 469, 718

12.15b.17-19.20b-21 366

12.17-19 700

6, 12-18 368

19-23 370

7, 18-25a 372

8, 1-4 557

1-11 373

12-17 376

18-25 377

22-27 631

26-30 379, 792

28-30 598, 700

31b-39 381, 487, 525, 718

35-39 596

9, 1-5 383

10, 9-18 672

11, 1-2a.11-12.25-29 384

29-36 387

12, 3-13 651, 738

5-16a 388

9-16b 528

13, 8-10 390

14, 7-12 392

15, 14-21 394

16, 3-9.16.22-27 396

1 Kor
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1, 18-25 499, 739, 757

26-31 451, 471, 617, 792

2, 1-10a 758

10b-16 758

3, 9c-11.16-17 654, 681

4, 1-5 615, 739

6, 13c-15a.17-20 534

7, 25-35 768

9, 16-19.22-23 740

10, 31—11, 1 555

12, 31—13, 13 586, 793

13, 4-13 794

15, 20-27a 576

54-57 574

2 Kor

1, 1-7 133

18-22 135

3, 1b-6a 740

4-11 136

15—4, 1.3-6 138

4, 1-2.5-7 594, 741

7-15 140, 452, 545, 610, 719

14—5, 1 644

5, 1.6-10 650

14-17 543

14-20 741

14-21 142

6, 1-10 144

4-10 720

8, 1-9 145

9-15 509

9, 6-10 568

6-11 147

10, 17—11, 2 768, 794

11, 1-11 149

18.21b-30 151

12, 1-10 153

Gal

1, 11-20 521

2, 19-20 795

19-21 472

4, 4-7 700

6, 14-16 795

14-18 627

Ef

1, 3-6.11-12 701

2, 19-22 530, 639, 681

3, 8-12 455, 759

14-19 538, 633, 795 

4, 1-7.11-13 532, 602, 614, 659, 

742, 759

6, 10-13.18 796

Flp

2, 6-11 604

3, 8-14 796

17—4, 1 634

4, 4-9 464, 494, 541, 797

Kol

1, 1-8 289

9-14 290

15-20 292

21-23 294

24-29 742

24—2, 3 296

2, 6-15 297

3, 1-11 299

12-17 301, 797

1 Sol

1, 1-5.8-10 274

2, 1-8 276
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2b-8 580, 743

9-13 277

3, 7-13 279

4, 1-8 281

9-11 282

13-18 647

13-17 285

5, 1-6.9-11 287

1 Tim

1, 1-2.12-14 303

15-17 304

2, 1-8 307

3, 1-13 309

14-16 311

4, 12-16 312

5, 3-10 798

6, 2c-12 314

13-16 316

2 Tim

1, 1-8 459

13-14 743, 760

2, 1-3 743, 760

8-13 720

22b-26 519

3, 10-12 720

14-17 622

4, 1-5 517, 550, 744, 760

6-8.17-18 523

10-17b 635

Tít

1, 1-5 460

Hebr

1, 1-6 21

2, 5-12 22

14-18 24, 467

3, 7-14 26

4, 1-5.11 28

12-16 30

5, 1-10 32

6, 10-20 33

7, 1-3.15-17 35

25—8, 6 37

8, 6-13 39

9, 2-3.11-14 41

15.24-28 43

10, 1-10 45

11-18 47

19-25 49

32-36 721

32-39 50

11, 1-2.8-19 52

1-7 89

32-40 55

12, 1-4 57

4-7.11-15 59

18-19.21-24 61

18-19.22-24 682

13, 1-8 63

15-17.20-21 65

Jak

1, 2-4.12 721

2, 14-17 798

1 Pt

1, 8-12 512

2, 4-9 682

3, 1-9 799

14-17 722

4, 7b-11 516, 799

12-19 722

13-16 607

5, 1-4 479, 668, 744
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2 Pt

1, 16-19 563

1 Jn

2, 18-25 448

3, 1-3 642

13-18 572

14-18 661, 800

4, 7-16 552, 590, 800

5, 1-5 508, 723, 801

Zjv

2, 8-11 481

3, 14b.20-22 489

7, 2-4.9-14 641

11, 19a 575

12, 1-6a.10ab 575
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7-12a 620

21, 1-5a 561

9b-14 584

Ex

15 210, 212

Dt

32 249

1 Sam

2 497, 689, 694, 697

1 Krn

29 419, 679, 681

Tob

13 131, 323

Jdt

13 475, 561, 687

Ž

1 99, 349, 371, 660, 790

3 413

8 23, 70

9 351, 421

13 379, 599

15 159, 517, 773, 776

16 259, 303, 508, 541, 570, 616, 

627, 729, 772, 775, 777, 789

17 186, 415

18 246

19 30, 116, 218, 336, 357, 406, 

520, 614, 632, 640, 673, 754, 841

21 265

22 57, 834

23 65, 451, 480, 490, 633, 737

24 49, 374, 466, 641

25 124, 825

26 173

27 63, 288, 392, 644, 843

28 307

29 82

31 55, 471, 482, 534, 711, 715

32 75, 105, 362

33 88, 112, 157, 189

34 133, 152, 154, 175, 401, 453, 

495, 500, 523, 536, 552, 555, 

558, 587, 635, 662, 713, 782, 

791, 844

37 51, 95, 193, 455, 519, 753, 756

40 38, 45, 267, 367, 491, 510, 

602, 732

42 649

43 326

45 576, 668, 671, 692, 693, 767

46 654

47 41, 839

48 61

49 315

50 81,108, 220, 418

51 237, 830

52 289

54 294

62 296, 358

63 544, 845

66 252, 837

67 232

68 376

69 200, 340, 387, 488

71 512, 592

72 829

77 244

78 28, 214, 604
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79 110, 338

81 230,  234

82 403

84 228, 677, 680

85 40, 138, 263, 826

86 347

87 332

89 518, 581, 652, 657, 669, 

730, 734

90 78, 279

91 185, 625, 831

93 93

94 385

95 27, 242, 847

96 285, 460, 477, 567, 595, 

733, 735 

97 21, 281, 354, 563

98 43, 144, 283, 291, 355, 394, 

505, 663, 827

99 137, 226

100 293, 317, 848

101 309

102 86, 331

103 60, 104, 142, 171, 201, 225, 

779, 849

104 68, 72, 840

105 25, 161, 191, 195, 203, 

363, 408

106 163, 180, 223, 240, 260, 728

109 382

110 32, 36, 47, 448, 493

111 34, 150, 311, 313

112 119, 121, 148, 390, 464, 568,

618, 774, 784, 788 

113 305, 485, 582, 690, 695, 698 

114 253

116 84, 140, 177, 205, 572, 647

117 458, 470, 502, 530, 532, 

560, 736

118                                           836

119 97, 101, 135, 372, 405, 411, 

463, 538, 557, 591, 622, 755

122 321

124 197, 369, 526, 550, 596, 

613, 714, 718

126 319, 378, 473, 546, 611, 716 

128 74, 127, 166, 272, 778, 786

130 345, 360, 833

131 389, 578, 589, 624, 781 

783, 785

132 549, 574

135 182

136 207, 256

137 334

138 621

139 276, 278, 398, 514

145 90, 298, 300, 396, 585, 636, 850

146 129, 146, 269

147 247, 383

148 766

149 114, 274, 325

150 301

Iz

12 528

Jer

31 328

Dan

3 216, 424, 426, 428, 431, 

433, 436

Jon

2 343

Lk
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1 53, 168, 365, 539, 606, 629, 

666, 688, 699

1 Sam

3, 9 439

2 Krn

7, 16 655, 684

Ž

19, 9 439

25, 4b.5a 137, 270, 439

27, 11 439

33, 22 362

95, 8 171, 200, 210, 268, 339, 

356, 418, 439

103, 21 621, 626

111, 7b.8a 439

119, 18 439

27 439

34 439

36a.29b 70, 143, 440

88 440

105 50, 145, 440

135 254, 440

130, 5 173, 440

145, 13cd 440

147, 12a.15a 440

Iz

66, 1a-d 685

Ez

33, 11 374

37, 27 685

Mt

4, 4b 79, 235, 440

19 291, 673

23 27, 36, 68

5, 3 132, 152, 261, 366, 501, 

503, 536, 556, 570, 801

806, 813, 817, 818

6 804

8 807

10 198, 232, 244, 488, 526, 

593, 597, 723, 724

12a 134

16 135, 320, 761

7, 8 683

8, 17 58, 166, 168

11, 25 46, 52, 104, 108, 202, 216, 

259, 316, 341, 373, 378, 

440, 624, 803, 812, 813

28 180, 204, 313, 389, 393, 

551, 642

29ab 250, 385

16, 18 242, 480, 524, 683

17, 5c 564

23, 9b.10b 272, 463, 746, 763

11.12b 465, 805

24, 42a.44 280, 369, 424, 443

28, 19a.20b 470, 473, 505, 

746, 748

Mk

1, 15 22, 62, 189, 191, 323, 337

17 656, 745, 747, 748

9, 7 90
10, 45 110, 327, 331, 333

Lk
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1, 17 513

28b.42b 583, 629, 704

45 476, 528, 703, 705, 709

76 515

2,19 498, 707, 708

25c 549

32 467

4, 18 31, 286, 289, 461, 506, 

560, 749

6, 23ab 300

7, 16 29, 56, 240, 288, 310

8, 15 64, 218, 317, 440

11, 18 709

28 322, 345, 354, 540, 

562, 575, 666, 704

19, 38 382

17, 21 478

21, 28 407, 431, 434, 443

36 282, 368, 436, 443, 

542, 818

Jn

1, 7 513

49b 237, 585

3, 16 54, 308

6, 40 645

51 648

63c.68c 87, 312, 441, 761

68c 439

8, 12 113, 159, 293, 411, 441, 

492, 553, 567, 589, 802, 816

12bc 569

31b-32a 388, 449, 805, 812

10, 14 187, 502, 616, 745, 750, 752

27 25, 60, 66, 182, 206, 275, 

297, 359, 384, 420, 441

11, 25a.26 124

12, 25b 573

31b-32 351

13, 34 139, 146, 283, 343, 455, 

658, 807, 810, 815, 820

14, 6 81, 98, 294, 325, 361, 441

23 83, 130, 148, 164, 212, 305, 

401, 441, 770, 802, 808, 817

15, 4a.5b 161, 559

5 405, 765

9b.5b 452, 496, 579, 804, 

819, 820

15b 88, 227, 441, 750, 751 

16 114, 298, 415, 459, 486, 

547, 636

26b.27a 364

16, 13a; 14, 26b 193

17, 17b.a 72, 102, 304, 377, 441

19 727

20, 29 530

21, 17d 521

Sk

16, 14b 42, 76, 228, 349, 441, 762

Rim

8, 15bc 150, 347

2 Kor

1, 3b.4a 500
5, 19 40, 178, 208, 252, 441

8, 9 106, 154, 263, 397, 454

Gal

6, 14 96

Ef

1, 17-18 35, 85, 121, 441

Flp

2, 15d-16a 141, 399, 442

3, 8-9 335, 371

887ALELUJOVÉ VER·E



20 650

Kol

3, 16a.17c 117, 442

1 Sol

2, 13 24, 99, 257, 442

5, 18 403

2 Sol

2, 14 248, 380, 409, 442

2 Tim

1, 10b 38, 44, 93, 127, 185, 246, 

328, 422, 442

Hebr

4, 12 33, 157, 265, 277, 357, 442 

Jak

1, 12 724, 725

18 175, 223, 442

21bc 74, 220, 442

1 Pt

1, 25 231, 442

4, 14 195, 391, 472, 671, 725

1 Jn

2, 5 278, 395, 442

4, 10b 413

12 302

Zjv

1, 5ab 119

2, 10c 426, 429, 443

Blahoslavená Panna Mária 609

Klaniame sa ti, Kriste 605

Mária bola vzatá 577

Poì, nevesta Kristova 534, 769

PovedzÏe nám, ó Mária 544

Semeno je BoÏie slovo 48, 214, 

225, 763

Slávne meno Márie 601

·Èastná si, blahoslavená Panna 710

·Èastná si naozaj 599, 701, 
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706, 707

Teba, BoÏe, chválime 482, 615, 

640, 664, 726

To sú na‰i otcovia 533

Toto je múdra panna 770

ABECEDNÝ ZOZNAM SLÁVNOSTÍ

Agata, panna a muãenica, 5. februára 471

Agnesa, panna a muãenica, 21. januára 450

Achiles a Nereus, muãeníci, 12. mája 375 L II, 484

Albert Veºký, biskup a uãiteº Cirkvi, 15. novembra 660

Alfonz Mária de’ Liguori, biskup a uãiteº Cirkvi, 1. augusta 556

Alojz Gonzága, rehoºník, 21. júna 508

AlÏbeta Portugalská, 4. júla 531

AlÏbeta Uhorská, rehoºníãka, 17. novembra 661

Ambróz, biskup a uãiteº Cirkvi, 7. decembra 328 L II

Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci, 17. júla 541

Angela Merici, panna, 27. januára 462

Anjeli stráÏcovia, 2. októbra 625

Anna a Joachim, rodiãia Panny Márie, 26. júla 548

Anton, opát, 17. januára 449

Anton Mária Claret, biskup, 24. októbra 638

Anton Mária Zaccaria, kÀaz, 7. júla 535

Anton Paduánsky, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 13. júna 506

Anzelm, biskup a uãiteº Cirkvi, 21. apríla 358 L II

Atanáz, biskup a uãiteº Cirkvi, 2. mája 370 L II

Augustín, biskup a uãiteº Cirkvi, 28. augusta 590

Augustín z Canterbury, biskup, 27. mája 384 L II, 496

Barnabá‰, apo‰tol, 11. júna 504

Bartolomej, apo‰tol, 24. augusta 584

Bazil Veºký a Gregor Nazianzský, biskupi a uãitelia Cirkvi, 2. januára 340 L II

Béda Ctihodný, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 25. mája 383 L II, 492

Benedikt, opát, 11. júla 535

Benedikt a Andrej-Svorad, pustovníci, 17. júla 541

Bernard, opát a uãiteº Cirkvi, 20. augusta 579

Bernardín Sienský, kÀaz, 20. mája 381 L II, 491

BlaÏej, biskup a muãeník, 3. februára 469

Bonaventúra, biskup a uãiteº Cirkvi, 15. júla 538

Bonifác, biskup a muãeník, 5. júna 385 L II, 502

Brigita, rehoºníãka, 23. júla 545
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Bruno, kÀaz, 6. októbra 628

Cecília, panna a muãenica, 22. novembra 667

Cyprián, biskup, a Kornélius, pápeÏ, muãeníci, 16. septembra 610

Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, 5. júla 744 L I, 477, 531

Cyril Alexandrijský, biskup a uãiteº Cirkvi, 27. júna 517

Cyril Jeruzalemský, biskup a uãiteº Cirkvi, 18. marca 350 L II

Damaz I., pápeÏ, 11. decembra 332 L II

Damián a Kozma, muãeníci, 26. septembra 617

Dionýz, biskup, a spoloãníci, muãeníci, 9. októbra 630

Dominik, kÀaz, 8. augusta 566

Efrém, diakon a uãiteº Cirkvi, 9. júna 386 L II, 504

Emerám, biskup a muãeník, 22. septembra 615

Euzébius Vercellský, biskup, 2. augusta 558

Fabián, pápeÏ a muãeník, 20. januára 450 

Felicita a Perpetua, muãenice, 7. marca 348 L II, 483

Fidél zo Sigmaringenu, kÀaz a muãeník, 24. apríla 361 L II

Filip a Jakub, apo‰toli, 3. mája 372 L II

Filip Neri, kÀaz, 26. mája 384 L II, 494

Franti‰ek Assiský, 4. októbra 627

Franti‰ek Saleský, biskup a uãiteº Cirkvi, 24. januára 454

Franti‰ek Xaverský, kÀaz, 3. decembra 324 L II

Franti‰ek z Paoly, pustovník, 2. apríla 357 L II

Franti‰ka Rímska, rehoºníãka, 9. marca 349 L II, 484

Gabriel, Michal a Rafael, archanjeli, 29. septembra 619

Gertrúda, panna, 16. novembra 661

Gorazd a spoloãníci, 27. júla 550

Gregor VII., pápeÏ, 25. mája 383 L II, 493

Gregor Nazianzský a Bazil Veºký, biskupi a uãitelia Cirkvi, 2. januára 340 L II

Gregor Veºký, pápeÏ a uãiteº Cirkvi, 3. septembra 594

Hedviga, rehoºníãka, 16. októbra 632

Henrich, 13. júla 537

Hieronym, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 30. septembra 622

Hieronym Emiliani, 8. februára 474

Hilár, biskup a uãiteº Cirkvi, 13. januára 448

Hypolit, kÀaz, a Poncián, pápeÏ, muãeníci, 13. augusta 571

890 ABECEDNÝ ZOZNAM SLÁVNOSTÍ



Ignác Antiochijský, biskup a muãeník, 17. októbra 634

Ignác z Loyoly, kÀaz, 31. júla 554

Imrich, 5. novembra 653

Irenej, biskup a muãeník, 28. júna 518

Izák Jogues a Ján de Brébeuf, kÀazi, a ich spoloãníci, 

muãeníci, 19. októbra 637

Izidor, biskup a uãiteº Cirkvi, 4. apríla 357 L II

Jakub, apo‰tol, 25. júla 545

Jakub a Filip, apo‰toli, 3. mája 372 L II

Ján, apo‰tol a evanjelista, 27. decembra 336 L II

Ján I., pápeÏ a muãeník, 18. mája 380 L II, 489

Ján AlmuÏník, biskup, 23. januára 454

Ján Bosko, kÀaz, 31. januára 464

Ján Damascénsky, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 4. decembra 326 L II

Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kÀazi, a ich spoloãníci, 

muãeníci, 19. októbra 637

Ján Eudes, kÀaz, 19. augusta 578

Ján Fi‰er, biskup, a Tomá‰ Morus, muãeníci, 22. júna 510

Ján Kapistránsky, kÀaz, 23. októbra 638

Ján Kentský, kÀaz, 23. decembra 333 L II

Ján Krstiteº:

— Muãenícka smrÈ, 29. augusta 591

— Narodenie, 24. júna 732 L I, 511

Ján Krstiteº de la Salle, kÀaz, 7. apríla 358 L II

Ján Leonardi, kÀaz, 9. októbra 630

Ján Mária Vianney, kÀaz, 4. august 559

Ján Nepomucký, kÀaz a muãeník, 16. mája 378 L II, 487

Ján z Boha, rehoºník, 8. marca 349 L II, 483

Ján z KríÏa, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 14. decembra 333 L II

Ján Zlatoústy, biskup a uãiteº Cirkvi, 13. septembra 602

Jana Franti‰ka de Chantal, rehoºníãka, 12. decembra 332 L II

Január, biskup a muãeník, 19. septembra 612

JeÏi‰ Kristus, ná‰ Pán:

— Kráº 332, 521, 716 L I

— Krst 103, 357, 542 L I

— Najsvätej‰ie Srdce 235, 427, 615 L I

— Najsvätej‰ie Telo a Krv 230, 424, 612 L I

— Nanebovstúpenie 207, 408, 597 L I

— Narodenie, 25. decembra 75 L I
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— Obetovanie, 2. februára 721 L I, 466

— Pový‰enie svätého kríÏa, 14. septembra 762 L I, 603

— Premenenie, 6. augusta 747 L I, 562

— Svätá Rodina 89, 353, 539 L I

— Výroãie posviacky Lateránskej baziliky, 9. novembra 782 L I, 653

— Zjavenie, 6. januára 100 L I

— Zvestovanie, 25. marca 729 L I, 354 L II

Joachim a Anna, rodiãia Panny Márie, 26. júla 548

Jozafát, biskup a muãeník, 12. novembra 659

Jozef, Ïeních Panny Márie:

— Robotník, 1. mája 367 L II

— SlávnosÈ, 19. marca 725 L I, 350 L II

Jozef de Calasanz, kÀaz, 25. augusta 586

Júda a ·imon, apo‰toli, 28. októbra 639

Juraj, muãeník, 24. apríla 360 L II

Justín, muãeník, 1. júna 384 L II, 499

Kajetán, kÀaz, 7. augusta 566

Kalixt I., pápeÏ a muãeník, 14. októbra 631

Kamil de Lellis, kÀaz, 14. júla 537

Karol Borromeo, biskup, 4. novembra 651

Karol Lwanga a spoloãníci, muãeníci, 3. júna 385 L II, 501

Katarína Alexandrijská, panna a muãenica, 25. novembra 670

Katarína Sienská, panna a uãiteºka Cirkvi, 29. apríla 364 L II

Kazimír, 4. marca 384 L II, 483

Klára, panna, 11. augusta 569

Kliment I., pápeÏ a muãeník, 23. novembra 668

Kolumbán, opát, 23. novembra 669

Kornélius, pápeÏ, a Cyprián, biskup, muãeníci, 16. septembra 610

Kozma a Damián, muãeníci, 26. septembra 617

Ladislav, 27. júna 516

Lev Veºký, pápeÏ a uãiteº Cirkvi, 10. novembra 656

Lucia, panna a muãenica, 13. decembra 332 L II

ªudovít, 25. augusta 586

ªudovít Mária Grignion de Montfort 28. apríla

Luká‰, evanjelista, 18. októbra 635

Marcelín a Peter, muãeníci, 2. júna 385 L II, 500

Marek, evanjelista, 25. apríla 361 L II

Marek KriÏin, Melichar Grodziecký a ·tefan Pongrácz,
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kÀazi a muãeníci, 7. septembra 596

Margita Mária Alacoque, panna, 16. októbra 633

Margita ·kótska, 16. novembra 661

Mária, Blahoslavená Panna:

— Bohorodiãka, 1. januára 92 L I

— Karmelská, 16. júla 539

— Kráºovná, 22. augusta 581

— Lurdská, 11. februára 342 L II, 475

— Meno, 12. septembra 601

— Nanebovzatie, 15. augusta 752 L I, 573

— Narodenie, 8. septembra 758 L I, 598

— Náv‰teva, 2. júla 527

— Nepo‰kvrnené Poãatie, 8. decembra 785 L I, 329 L II

— Nepo‰kvrnené Srdce 497

— Obetovanie, 21. novembra 665

— RuÏencová, 7. októbra 628

— Sedembolestná, 15. septembra 765 L I, 606

— Výroãie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, 5. augusta 561

Mária Goretti, panna a muãenica, 6. júla 533

Mária Magdaléna, 22. júla 543

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna, 25. mája 383 L II, 494

Marta, 29. júla 552

Martin I., pápeÏ a muãeník, 13. apríla 358 L II

Martin de Porres, rehoºník, 3. novembra 651

Martin z Tours, biskup, 11. novembra 657

Matej, apo‰tol, 14. mája 375 L II, 485

Matú‰, apo‰tol a evanjelista, 21. septembra 614

Maximilián Mária Kolbe, 14. augusta 571

Melichar Grodziecký, Marek KriÏin a ·tefan Pongrácz,

kÀazi a muãeníci, 7. septembra 596

Metod a Cyril, slovanskí vierozvestovia, 5. júla 744 L I, 477, 531

Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli, 29. septembra 619

Mikulá‰, biskup, 6. decembra 326 L II

Monika, 27. augusta 588

Neit, muãeník, 16. júna 507

Nereus a Achiles, muãeníci, 12. mája 375 L II, 484

Neviniatka, muãeníci, 28. decembra 338 L II

Norbert, biskup, 6. júna 386 L II, 503

Ondrej, apo‰tol, 30. novembra 322 L II, 672
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Ondrej Dung-Lac a spoloãníci, muãeníci, 24. novembra 670

Ondrej Kim Taegon, kÀaz, Pavol Chong Hasang a spoloãníci, 

muãeníci, 20. septembra 612

Oskár, biskup, 3. februára 470

Pankrác, muãeník, 12. mája 375 L II, 484

Patrik, biskup, 17. marca 349 L II

Pavlín z Noly, biskup, 22. júna 509

Pavol, apo‰tol:

— Obrátenie, 25. januára 456

— SlávnosÈ, 29. júna 738 L I, 520

— Výroãie posviacky ostienskej baziliky, 18. novembra 663

Pavol Chong Hasang, Ondrej Kim Taegon, kÀaz, a spoloãníci, 

muãeníci, 20. septembra 612

Pavol Miki a spoloãníci, muãeníci, 6. februára 472

Pavol z KríÏa, kÀaz, 19. októbra 637

Perpetua a Felicita, muãenice, 7. marca 348 L II, 483

Peter, apo‰tol:

— Katedra, 22. februára 344 L II, 479

— SlávnosÈ, 29. júna 738 L I, 520

— Výroãie posviacky vatikánskej baziliky, 18. novembra 663

Peter a Marcelín, muãeníci, 2. júna 385 L II, 500

Peter Claver, 9. septembra 600

Peter Damiani, biskup a uãiteº Cirkvi, 21. februára 344 L II, 479

Peter Julián Eymard, kÀaz,  2. augusta 558

Peter Chanel, kÀaz a muãeník, 28. apríla 363 L II

Peter Chryzológ, biskup a uãiteº Cirkvi, 30. júla 554

Peter Kanízius, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 21. decembra 333 L II

Pius V., pápeÏ, 30. apríla 366 L II

Pius X., pápeÏ, 21. augusta 580

Polykarp, biskup a muãeník, 23. februára 346 L II, 481

Poncián, pápeÏ, a Hypolit, kÀaz, muãeníci, 13. augusta 571

Prví svätí muãeníci Cirkvi v Ríme, 30. júna 525

Rafael, Michal a Gabriel, archanjeli, 29. septembra 619

Rajmund z PeÀafortu, kÀaz, 7. januára 341 L II

Róbert Bellarmín, biskup a uãiteº Cirkvi, 17. septembra 611

Romuald, opát, 19. júna 508

RuÏena Limská, panna, 23. augusta 584

Silvester I., pápeÏ, 31. decembra 340 L II

Sixtus II., pápeÏ, a spoloãníci, muãeníci, 7. augusta 566

Spomienka na v‰etkých zosnulých veriacich, 2. novembra 773 L I, 643



Stanislav, biskup a muãeník, 11. apríla 358 L II

Svorad-Andrej a Benedikt, pustovníci, 17. júla 541

·ebastián, muãeník, 20. januára 450

·imon a Júda, apo‰toli, 28. októbra 639

·kolastika, panna, 10. februára 341 L II, 474

·tefan, prvý muãeník, 26. decembra 334 L II

·tefan Pongrácz, Marek KriÏin a Melichar Grodziecký,

kÀazi a muãeníci, 7. septembra 596

·tefan Uhorský, 16. augusta 578

Terézia od JeÏi‰a, panna a uãiteºka Cirkvi, 15. októbra 631

Terézia z Lisieux, panna, 1. októbra 623

Timotej a Títus, biskupi, 26. januára 459

Títus a Timotej, biskupi, 26. januára 459

Tomá‰, apo‰tol, 3. júla 530

Tomá‰ Akvinský, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 28. januára 462

Tomá‰ Becket, biskup a muãeník, 29. decembra 340 L II

Tomá‰ Morus a Ján Fi‰er, biskup, muãeníci, 22. júna 510

Turibius de Mongrovejo, biskup, 23. marca 353 L II

Václav, muãeník, 28. septembra 619

Vavrinec, diakon a muãeník, 10. augusta 568

Vavrinec Ruiz a spoloãníci, muãeníci, 28 septembra 619

Vavrinec z Brindisi, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 21. júla 542

Vincent de Paul, kÀaz, 27. septembra 617

Vincent, diakon a muãeník, 22. januára 452

Vincent Ferrer, kÀaz, 5. apríla 357 L II

Vojtech, biskup a muãeník, 23. apríla 359 L II

V‰etkých svätých, 1. novembra 770 L I, 641

Výroãie posviacky chrámov, ktorých deÀ posviacky je neznámy, 26. októbra

639

Výroãie posviacky katedrálneho chrámu:

— v Banskej Bystrici, 24. septembra                                                          617

— v Ko‰iciach, 6. septembra 595

— v Nitre, 20. novembra  665

— v RoÏÀave, 27. októbra 639

— v Spi‰skom Podhradí, 25. októbra 638

— v Trnave, 30. augusta 594

Zakladatelia rehole SluÏobníkov Panny Márie, 17. februára 344 L II, 479

895ABECEDNÝ ZOZNAM SLÁVNOSTÍ



OBSAH

Dekrét Konferencie biskupov Slovenska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Dekrét Zboru biskupov a ordinárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Schvaºovací dekrét Posv. kongregácie pre sviatosti a bohosluÏbu  . . 7

Dekrét Posv. kongregácie pre bohosluÏbu o lekcionári  . . . . . . . . . . 8

Dekrét Posv. kongregácie pre sviatosti a bohosluÏbu 

o druhom typickom vydaní lekcionára  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ÚVOD

Usporiadanie feriálneho lekcionára  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Zásady výberu textov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Medzispevy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Úprava jednotlivých ãítaní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Usporiadanie prvého ãítania na férie „cez rok“  . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Zoznam biblických kníh a ich znaãky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

âasové rozdelenie liturgického roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

CEZROâNÉ OBDOBIE

Prvý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Druhý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tretí týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

·tvrtý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Piaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

·iesty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Siedmy týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Ôsmy týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Deviaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Desiaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Jedenásty týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Dvanásty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

896



Trinásty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

·trnásty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Pätnásty týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

·estnásty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Sedemnásty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Osemnásty týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

Devätnásty týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Dvadsiaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Dvadsiaty prvý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Dvadsiaty druhý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Dvadsiaty tretí týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Dvadsiaty ‰tvrtý týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Dvadsiaty piaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Dvadsiaty ‰iesty týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Dvadsiaty siedmy týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Dvadsiaty ôsmy týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Dvadsiaty deviaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Tridsiaty týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Tridsiaty prvý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Tridsiaty druhý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Tridsiaty tretí týÏdeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 

Tridsiaty ‰tvrtý týÏdeÀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

ALELUJOVÉ VER·E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

âÍTANIA NA SVIATKY SVÄTÝCH

Úvod k ãítaniam na sviatky svätých  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Január  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Február  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Marec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Máj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

Jún  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Júl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

August  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

Október  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

897



SPOLOâNÉ âÍTANIA

Na výroãný deÀ posviacky chrámu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

Na sviatky prebl. Panny Márie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

Na sviatky muãeníkov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

Na sviatky duchovných pastierov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

Na sviatky uãiteºov Cirkvi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

Na sviatky panien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

Na sviatky svätých a svätíc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

âítania vhodné pre om‰e niektorých svätých . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

DODATOK

Spoloãné Ïalmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825

Nápevy k alelujovým ver‰om  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852

V‰eobecný rímsky kalendár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861

INDEXY

Index ãítaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

Index responzóriových Ïalmov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

Index alelujových ver‰ov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886

Abecedný zoznam svätých  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889

898



899ZÁHLAVIE



FERIÁLNY  LEKCIONÁR  III

VYDAL  SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA, TRNAVA 1998

2.  vydanie

Zredigovali Mons. Vincent Malý, PhDr. h. c.  a  Mons. Ferdinand Javor

Grafická a technická úprava Andrej Grossmann

Úprava dodatkov Anna Kraváriková

Spracovanie notovej ãasti (Spoloãné Ïalmy) Pavel Watzka

ISBN  80–7162–246–X


