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PREDSLOV 

 
Spevník bohoslovcov Kňazského seminára biskupa Jána 

Vojtaššáka vznikol pre vnútornú potrebu seminaristov, ktorí spolu so 

svojimi predstavenými a pedagógmi chcú napĺňať odkaz Druhého 

vatikánskeho koncilu v oblasti liturgického spevu, aby sa zvýšila 

aktívna účasť prítomných na liturgii, teda aj na liturgickom speve. Ide 

tiež o naplnenie úlohy stanovenej Slovenskou liturgickou komisiou 

v Liturgickom spevníku I., kde sa počíta so vznikom takýchto 

partikulárnych spevníkov. V minulosti už boli v kňazskom seminári 

vydané a postupne dopĺňané samizdatovou formou rôzne podobné 

spevníky, ktoré tvoria akoby základ pre vznik tohto spevníka. Všetkým 

tvorcom, tak v minulosti, ako aj tým súčasným, patrí za to vďaka. 

Svätý apoštol Pavol nám v liste Kolosanom píše: „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“ (Kol 3,16). V tomto duchu 

aj tento spevník obsahuje z viacerých zdrojov zozbierané schválené 

modlitby a znotované piesne v latinskom i slovenskom jazyku. Vybrané 

modlitby, žalmy, hymny, antifóny a duchovné piesne sú prednostne 

určené pre spoločenstvo bohoslovcov, ktorí tieto piesne spievajú počas 

liturgických slávení aj pri pobožnostiach v jednotlivých obdobiach 

liturgického roka. Spevník okrem toho obsahuje aj piesne k Duchu 

Svätému, kajúcne spevy, za zosnulých i mariánske piesne. 

Každý, kto spieva, vyjadruje spevom svoj cit, svoje vnútorné 

rozpoloženie, prežívanie. Vyjadruje tak chvejúcim sa duchom lásku, 

radosť, šťastie, zvelebovanie, vďaku i chválu. Rovnako však spevom 

vyjadrujeme i smútok, pokánie, či ľútosť. Preto aj tento spevník chce 

všetkým seminaristom napomôcť k hlbšiemu prežívaniu svojho vzťahu 

k Bohu a zjednotiť ich v speve na oslavu dobrotivého Pána, ktorý ich 

povolal do svojej vinice. 

  

       Peter Majda 
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ORDO MISSAE 

Ritus initiales 

 
S. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. 

P. Amen.  

 
   Vel.  

 

 
S. Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, et 

communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis. 
 

Vel. 

S. Grátia vobis et pax a Deo Patre nostro et Dómino Iesu Christo. 

 

Vel. 

S. Dóminus vobíscum. 

 

Episcopus: 

E. Pax vobis. 

 

P. Et cum spíritu tuo. 

 
 

S. Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra 

mystéria celebránda. 

I. 

S. Confíteor* 

P. Deo omnipoténti 
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et vobis, fratres,  

quia peccávi nimis 

cogitatióne, verbo, ópere et omissióne:  

mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. 

Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,  

omnes Angelos et Sanctos,  

et vos, fratres, 

oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

 

II. 

S. Miserére nostri, Dómine. 

P. Quia peccávimus tibi. 

S. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. 

P. Et salutáre tuum da nobis. 

 

III. 

S. Qui missus es sanáre contrítos corde: Kýrie, eléison. 

P. Kýrie eléison. 

S. Qui peccatóres vocáre venísti: Christe, eléison. 

P. Christe eléison. 

S. Qui ad déxteram Patris sedes, ad interpellándum pro nobis: 

Kýrie, eléison. 

P. Kýrie eléison. 

 

S. Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis  

peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam aetérnam. 

P. Amen. 

S. Kýrie eléison.   P. Kýrie eléison. 

S. Christe eleíson.   P. Christe eléison. 

S. Kýrie eléison.   P. Kýrie eléison. 
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S. Glória in excelsis Deo 

P. et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 

Laudámus te, benedícimus te, 

adorámus te, glorificámus te, 

grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex caeléstis, 

Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 

tu solus Altíssimus, Iesu Christe,  

cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 

Amen. 
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Collecta 

  

S. Oremus 

 

P. Amen. 

 

 

   

Liturgia verbi 
 

L. Verbum domini.   P. Deo grátias. 

 

S. Dóminus vobíscum. 

P. Et cum spíritu tuo. 

 

 

 

 

 

S. Léctio sancti Evangélii secúndum N. 

P. Glória tibi, Dómine. 

 

 

S. Verbum Dómini. 
 

S. Verbum Domini.    

P. Laus tibi, Christe. 
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S. Credo in unum Deum, 

P. Patrem omnipoténtem, 

factórem caeli et terrae, 

visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, 

Fílium Dei Unigénitum, 

et ex Patre natum ante ómnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lúmine,  

Deum verum de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri: 

per quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos hómines et propter nostram salútem 

descéndit de caelis. 

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine,  

et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; 

passus et sepúltus est, 

et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, 

et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris. 

Et íterum ventúrus est cum glória, 

iudicáre vivos et mórtuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: 

qui ex Patre Filióque procédit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: 

qui locútus est per prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclesiam. 

Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 

Et exspécto resurrectiónem mortuórum, 

et vitam ventúri saeculi. Amen. 
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Oratio fidelium 

 
P. Te rogámus, áudi nos. 
 

 
 

 

Liturgia eucharistica 

 
S. Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, 

quia de tua largitáte accépimus panem, 

quem tibi offérimus, 

fructum terrae et óperis mánuum hóminum: 

ex quo nobis fiet panis vitae. 

P. Benedíctus Deus in saécula. 
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S. Benedictus es, Domine, Deus universi, 

quia de tua largitate accepimus vinum, 

quod tibi offerimus, 

fructum vitis et operis manuum hominum, 

ex quo nobis fiet potus spiritalis. 

P. Benedíctus Deus in saécula. 

 

S. Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium 

acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem. 

P. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis 

ad laudem et glóriam nóminis sui, 

ad utilitátem quoque nostrum 

totiúsque Ecclésiae suae sanctae. 

 

S. ...per Christum, Dóminum nostrum. 

P. Amen. 

 
  Vel. 

   

 

 

Prex eucharistica 

 
S. Dóminus vobíscum. 

P. Et cum spíritu tuo. 

S. Sursum corda. 

P. Habémus ad Dóminum. 

S. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 

P. Dignum et iustum est. 
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P. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra glória tua. 

Hosánna in excélsis. 

Benedíctus qui venit in nómine Domini. 

Hosánna in excélsis. 
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S. Mystérium fídei. 

 

                                                   Vel. 
 

 

 

P. Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 

et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias. 

Vel. 

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, 

mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.  
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Vel.  

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurectiónem 

tuam liberásti nos. 

 

S. ...per ómnia saécula caeculórum. 

P. Amen. 

 

 

 

 

Ritus communionis 

 
S. Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, 

 audémus dícere: 
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S. …Salvatóris nostri Iesu Christi. 

P. Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in saécula. 

 
 

S. Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apostólis tuis... 

... qui vivis et regnas in saécula saeculórum. 

P. Amen. 

 

 

 

 
S. Pax Dómini sit semper vobíscum. 

P. Et cum spíritu tuo. 

 

 

 

 

 

S. Offérte vobis pacem. 
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C. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

 
 

S. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. 

Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt. 

P. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum 

meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. 

 

Oratio post communionem 

 
S. Oremus 

 

P. Amen. 
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Ritus conclusionis 

 
S. Dóminus vobíscum. 

P. Et cum spíritu tuo. 

 

 

 

 

 

S. Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus 

Sanctus. 

P. Amen. 

 

 

 

 

E. Dóminus vobíscum. 

P. Et cum spíritu tuo. 

 

 

 

 
 

E. Sit nomen Dómini benedíctum. 

P. Ex hoc nunc et usque in saéculum. 

 

 

 

 
 

E. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. 

P. Qui fecit caelum et terram. 
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E. Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus 

Sanctus. 

P. Amen. 

 

 

 

 

S. Ite, missa est. (infra O.P. Allelúia, allelúia.) 

P. Deo grátias. (infra O.P. Allelúia, allelúia.) 
 

                                                  

 

 

 

 

Vel. 

Ite ad Evangélium Dómini nuntiándum. 

 

Vel. 

Ite in pace, glorificándo vita vestra Dóminum. 

 

Vel. 

Ite in pace. 

 

 

 

 

 
Infra octavam Paschae: 
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ORATIONES 

Angelus Domini 
 

V: Angelus Domini nuntiavit Mariae. 

R: Et concepit de Spiritu Sancto. 

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostra. 

 

V. Ecce ancilla Domini. 

R. Fiat mihi secundum verbum tuum. 

Ave, Maria… 
 

V. Et Verbum caro factum est. 

R. Et habitavit in nobis. 

Ave, Maria… 
 

V. Ora pro nobis, sancta Dei genetrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 

Oremus 

Gratiam tuam, quaesumus Domine,  

mentibus nostris infunde: 

ut qui, Angelo nuntiante,  

Christi Filii tui incarnationem cognovimus,  

per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. 

Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

 

Pro defunctis 
 

V. Réquiem aeternam dona eis, Dómine, 

R. Et lux perpétua lúceat eis. 

V. Requiescant in pace. 

R. Amen. 



20 

 

Regina coeli 
 

Regina coeli laetare, alleluia. 

Quia quelli merúisti portáre, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 

Oremus 

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi 

mundum laetificare dignatus es, 

praesta, quaesumus, 

ut per eius Genetricem Virginem Mariam 

perpetuae capiamus gaudia vitae. 

Per Christum Dóminum nostrum.Amen. 

 

Tantum ergo Sacramentum 
 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque 

Laus et iubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 

Amen. 
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V. Panem de cælis præstitisti eis (alleluia). 

R. Omne delectamentum in se habentem (alleluia). 

 

Oremus 

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili,  

passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue, quæsumus,  

ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari,  

ut redemptionis tuæ fructum in nobis iugiter sentiamus.  

Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.  

Amen. 

 

Rosarium 
 

CREDO in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. 

Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui 

conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub 

Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, 

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram 

Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. 

Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, 

sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 

resurrectionem, vitam aeternam. Amen. 

 

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. 

Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita 

nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas 

in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 

AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in 

mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, 

Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis 

nostrae. Amen. 

 

GLORIA Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 
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O MI IESU, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, 

conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime 

indigent misericordia tua. 

 

I. Rosarium gaudiosum 

 

Preces: 

1. Qui in nobis fidem adaugeat. 

2. Qui in nobis spem roboret. 

3. Qui in nobis caritatem perficiat. 

 

Mysteria: 

1. Quem, Virgo, de Spiritu Sancto concepisti. 

2. Quem visitando Elisabeth portasti. 

3. Quem, Virgo, in Bethlehem genuisti. 

4. Quem in templo praesentasti. 

5. Quem in templo invenisti. 

 

II. Rosarium lucis 

 

Preces: 

1. Qui sit lumen vitae nostrae. 

2. Qui sanet nos misericordi caritate. 

3. Qui accipiat nos in gloriam aeternam. 

 

Mysteria: 

1. Qui apud Iordanem baptizatus est. 

2. Qui ipsum revelavit apud Canense matrimonium. 

3. Qui Regnum Dei annuntiavit. 

4. Qui transfiguratus est. 

5. Qui Eucharistiam instituit. 
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III. Rosarium dolorosum 

 

Preces: 

1. Qui intellectum nostrum illuminet. 

2. Qui voluntatem nostram perficiat. 

3. Qui memoriam nostram coroboret. 

 

Mysteria: 

1. Qui pro nobis sanguinem sudavit. 

2. Qui pro nobis flagellatus est. 

3. Qui pro nobis spinis coronatus est.  

4. Qui pro nobis crucem baiulavit.  

5. Qui pro nobis crucifixus est. 

 

IV. Rosarium gloriosum 

 

Preces: 

1. Qui cogitations nostras dirigat. 

2. Qui verba nostra dirigetur. 

3. Qui opera nostra gubernet. 

 

Mysteria: 

1. Qui resurrexit a mortuis. 

2. Qui in caelum ascendit. 

3. Qui Spiritum Sanctum misit. 

4. Qui te assumpsit. 

5. Qui te in caelis coronavit. 

 
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

 

Oremus 

Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam 

nobis salutis aeternae praemia comparavit, concede, quaesumus: ut 

haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario 



24 

 

recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt 

assequamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. 

Amen. 

 

LITANIAE LAURETANAE 
 

Kyrie, eleison.      Kyrie, eleison. 

Christe, eleison.     Christe, eleison. 

Kyrie, eleison.      Kyrie, eleison. 

Christe, audi nos.     Christe, exaudi nos. 

 

Pater de caelis, Deus,     miserere nobis. 

Fili, Redemptor mundi, Deus, 

Spiritus Sancte, Deus, 

Sancta Trinitas, unus Deus, 

 

Sancta Maria,      ora pro nobis. 

Sancta Dei Genetrix,  

Sancta Virgo virginum,  

Mater Christi,  

Mater Ecclesiae,  

Mater divinae gratiae,  

Mater purissima,  

Mater castissima,  

Mater inviolata,  

Mater intemerata,  

Mater immaculata,  

Mater amabilis,  

Mater admirabilis,  

Mater boni consilii,  

Mater Creatoris,  

Mater Salvatoris,  

Virgo prudentissima,  

Virgo veneranda,  

Virgo predicanda,  
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Virgo potens,  

Virgo clemens,  

Virgo fidelis,  

Speculum iustitiae,  

Sedes sapientiae,  

Causa nostrae laetitiae,  

Vas spirituale,  

Vas honorabile,  

Vas insigne devotionis,  

Rosa mystica,  

Turris Davidica,  

Turris eburnea,  

Domus aurea,  

Foederis arca,  

Ianua caeli,  

Stella matutina,  

Salus infirmorum,  

Refugium peccatorum,  

Consolatrix afflictorum,  

Auxilium Christianorum,  

Regina Angelorum,  

Regina Patriarcharum,  

Regina Prophetarum,  

Regina Apostolorum,  

Regina Martyrum,  

Regina Confessorum,  

Regina Virginum,  

Regina Sanctorum omnium,  

Regina sine labe originali concepta,  

Regina in caelum assumpta,  

Regina sacratissimi Rosarii,  

Regina familiae,  

Regina pacis,  

 



26 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,   parce nobis, Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,   exaudi nos, Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,   miserere nobis. 

 

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

 

Oremus 

Concede nos famulos tuos, quaesumus,Domine Deus, 

perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: 

et, gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, 

a praesenti liberari tristitia, 

et aeterna perfrui laetitia. 

Per Christum Dominum nostrum.  

Amen. 

 

Raduj sa, nebies Kráľovná 
 

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 

Lebo koho si nosila, aleluja. 

Z mŕtvych vstal jak predpovedal, aleluja. 

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.  

 

V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 

R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

 

Modlime sa 

Bože ty si zmŕtvychvstaním svojho Syna, 

nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; 

prosíme ťa, daj,  

aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie 

dosiahli radosti večného života.  

Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen. 
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Modlitba sv. Tomáša Akvinského pred svätou omšou 
 

 Všemohúci, večný Bože, pristupujem k sviatosti Tvojho 

jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista ako nečistý 

k prameňu milosrdenstva, nevidomý k svetlu večnej jasnosti, 

chudobný a biedny k Pánovi neba i zeme. 

Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, láskavo vylieč moje 

neduhy, obmy moju nečistotu, osvieť moju nevidomosť, obohať 

moju chudobu, zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať anjelský 

chlieb, Kráľa kráľov, Pána nad vládcami, s takou úctivosťou 

a pokorou, s takou skrúšenosťou a nábožnosťou, s takou čistotou 

a vierou a s takým predsavzatím a úmyslom, aby to bolo na spásu 

mojej duše. Pomôž mi, prosím, prijať nielen sviatosť Pánovho tela 

a krvi, ale aj milosť a silu. Láskavý Bože, daj, aby som tak požíval 

telo tvojho jednorodeného Syna, nášho pána Ježiša Krista, ktoré 

prijal z Márie Panny, aby som si zaslúžil začleniť sa do jeho 

tajomného tela a patriť k jeho údom. Najláskavejší Otče, daj, aby 

som tvojho milovaného Syna, ktorého chcem prijať teraz na svojej 

životnej púti v zahalenej podobe, mohol raz vidieť z tváre do tváre, 

lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 

 

Modlitba sv. Tomáša Akvinského po svätej omši 
 

 Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že si 

mňa hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich 

zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva láskavo nasýtil 

najdrahším telom a krvou svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista. 

 Vrúcne ťa prosím, nech mi toto sväté prijímanie nie je 

dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom na odpustenie. 

Nech mi je pancierom viery a štítom dobrej vôle. Nech na oslobodí 

od mojich chýb, nech zničí vo mne žiadostivosť a zmyselnosť, nech 

mi rozmnoží lásku a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky 

cnosti. Nech ma pevne chráni pred osídlami všetkých nepriateľov, 

viditeľných i neviditeľných, a utíši moje telesné i duševné hnutia. 
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Nech ma mocne pripúta k tebe, k jedinému a pravému Bohu, a nech 

mi pomáha šťastlivo dovŕšiť život. 

Bože, prosím ťa, láskavo uveď mňa, hriešneho, na tú 

neopísateľnú hostinu, pri ktorej si ty sám so svojím Synom 

a Duchom Svätým pre svojich svätých pravým svetlom, úplným 

uspokojením, večnou radosťou, zvrchovanou slasťou a dokonalou 

blaženosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

 

Modlitba k Ukrižovanému 
 

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na 

kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do 

môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú 

ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý 

Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam 

o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst 

vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať 

všetky svoje kosti (Ž 22,17). 

 

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi 
 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom 

proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže 

svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do 

pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po 

svete. Amen. 

 

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu 

Panny Márie 

 
 Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a 

zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame 

k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným 

spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. 
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       Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky 

svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením. 

       Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak 

veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti 

k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako 

ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. 

       Dobrotivá a milosrdná Matka! 

       Zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si 

ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila 

pre svoje spásonosné zámery a na záchranu duší. 

       Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa 

tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha 

modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, 

každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v 

zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní 

Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, 

predovšetkým čistoty. 

       Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s 

hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť 

hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a 

brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi. 

       Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež 

apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom 

a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. 

       Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, 

obnovenú úctu a dôveru k tebe. 

       Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich 

stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho 

chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech 

stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme 

pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná 

Matka a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich 

detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, 

sladká Panna Mária. Amen. 
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Modlitba k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 
 

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a 

milujem Ťa.  

Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú 

sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. 

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou 

sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a 

Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých 

svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti 

dostávajú. 

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy 

jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného srdca 

Panny Márie. Amen.  

 

Modlitba bohoslovca za seminár 
 

 Pane Ježišu, najvyšší a večný Kňaz, prosím ťa za náš seminár 

a za mojich spolubratov seminaristov, ktorí v ňom spolu so mnou 

prežívajú dni dozrievania svojho povolania na kňazstvo. 

Nech v ňom nemá miesto hriech, ale láska, radosť a pokoj. 

Nech sa stane náš seminár oázou láskavosti, zhovievavosti a dobroty; 

nech v ňom prekvitá vernosť, miernosť, zdržanlivosť a čistota. 

Pane, daj, nech rastie počet nových seminaristov a vzbuď v 

nich vrúcnu túžbu zasvätiť sa službe Bohu a blížnym. Tvoja matka, 

Panna Mária, a  sv. Ján Nepomucký nech nás svojím orodovaním 

posilňujú a nech nám vyprosia ďalšie početné a sväté povolania. 

Amen. 

 

Modlitba bohoslovca za spolubratov 
 

Pane Ježišu, prosím ťa za mojich spolubratov seminaristov, 

aby sa stávali zrelými a na čnosti bohatými osobnosťami podľa 

tvojho vzoru. Ty si nám adresoval nielen výzvu „Poďte za mnou!“, 

ale aj výzvu „Učte sa odo mňa!“ 
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Vlož do našich sŕdc lásku k Božiemu slovu a k najsvätejšej 

Eucharistii. Naplň nám srdcia láskou k svätej Cirkvi, ktorá uchováva 

a vysluhuje sviatosti spásy. 

Daj, aby sme sa vo svojej príprave na kňazskú službu stávali 

deň čo deň svätejšími. Duchu Svätý, privádzaj nás k vytrvalému a 

dôslednému nasledovaniu Krista. Amen. 

 

Litánie k sv. Jánovi Nepomuckému  

 

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.  

Kriste, zmiluj sa.     Kriste, zmiluj sa.  

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.  

 

Otec na nebesiach, Bože,    zmiluj sa nad nami.  

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,  

Duch Svätý, Bože,  

Svätá Trojica, jeden Boh,  

 

Svätá Mária,      oroduj za nás.  

Svätá Božia Rodička,  

Svätá Panna panien,  

Svätý Ján Nepomucký,  

Radosť a útecha svojich rodičov,  

Pokorný sluha oltára,  

Horlivý apoštol,  

Svetlo svätej Cirkvi,  

Zrkadlo a príklad spovedníkov,  

Dobrotivý almužník,  

Útočisko chudobných,  

Tešiteľ zarmútených,  

Potlačovateľ bludárstva,  

Nadšený hlásateľ evanjelia,  

Pohŕdač hodnosťami a cťou,  

Vrúcny ctiteľ Panny Márie,  

Povzbudzovateľ hriešnikov na pokánie,  
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Obraz svätosti,  

Nádoba čistoty,  

Ruža trpezlivosti,  

Strážca spovedného tajomstva,  

Ochranca cti a dobrého mena,  

Dokonalý vzor kňazstva,  

Vyvolený mučeník Pána,  

Patrón a ochranca Kňazského seminára,  

 

Buď nám milostivý,     ochraňuj nás, Pane.  

Od všetkého zla,  

Od každého hriechu,  

Od večnej smrti,  

Pre tvoje vtelenie,  

Pre tvoju smrť a zmŕtvychvstanie,  

Pre zoslanie Ducha Svätého,  

Pre zásluhy svätého Jána Nepomuckého,  

Pre jeho veľkú zbožnosť k Panne Márii,  

Pre jeho apoštolskú horlivosť v hlásaní Božieho slova,  

Pre jeho obdivuhodnú vytrvalosť v utrpení,  

Pre jeho statočné zachovanie spovedného tajomstva,  

Pre všetky jeho čnosti,  

Pre jeho mučenícku smrť,  

 

My, hriešnici,                prosíme ťa, vyslyš nás.  

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev,  

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca 

 a všetkých zasvätených tvojej službe,  

Zjednoť všetkých veriacich v Krista,  

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia,  

Na príhovor sv. Jána Nepomuckého  

 pomôž nám napredovať v čnostiach 

 a v poznaní tajomstiev viery,  
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Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,         zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       vyslyš nás, Pane.  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       zmiluj sa nad nami.  

 

V. Oroduj za nás, svätý Ján Nepomucký.  

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.  

 

Modlime sa 

Milosrdný Bože, ty si vyvolil kňaza a mučeníka Jána za obrancu práv 

Cirkvi a za strážcu spovedného tajomstva; prosíme ťa, pomáhaj nám, 

aby sme si vzali príklad z jeho statočnosti a verne konali službu, do 

ktorej si nás povolal. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  

 

alebo:  

 

Bože, ty svoju Cirkev potešuješ výročnou oslavou svätého Jána 

Nepomuckého, svojho mučeníka a nášho patróna, prosíme ťa, udeľ 

nám milosti, aby sme od Tvojho nesmierneho milosrdenstva 

skutočne dosiahli tie nebeské dary, o ktoré Ťa na jeho orodovanie 

vrúcne prosíme. Dobrotivý Bože, ty si obdivuhodný a slávny vo 

svojich svätých, pokorne ťa prosíme, dopraj, aby sme na orodovanie 

svätého Jána Nepomuckého boli chránení od všetkého zlého na tele 

i na duši a tento časný život sme tak dokonali, aby sme nestratili 

večný život. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

 

Modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému 
 

Slávny mučeník, svätý Ján Nepomucký, ty si vystál radšej 

ukrutné muky a podstúpil mučenícku smrť, než by si bol vyzradil 

spovedné tajomstvo. My, tvoji verní ctitelia, hľadáme u teba útočisko 

a pre neporušenosť tvojho jazyka ťa pokorne prosíme: pomáhaj nám 

a všetkým tvojim ctiteľom svojím mocným orodovaním u Boha, aby 

sme z jeho nesmiernej milosti prežívali trvalý pokoj a boli šťastne 

zachránení od nedostatku, hladu, vojny a chorôb. A tak, žijúc v bázni 

voči Bohu, sme mohli dôjsť do večnej blaženosti, kde prebývaš s 
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naším Pánom Ježišom Kristom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 

Amen. 

 

Litánie k sv. Martinovi 
 

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa.     Kriste, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa. 

 

Otec na nebesiach, Bože,    zmiluj sa nad nami. 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,  

Duch Svätý, Bože, 

Svätá Trojica, jeden Boh, 

 

Svätý Martin,      oroduj za nás. 

Odvážny muž, 

Štedrý Kristov vojak,  

Vnímavý k biede blížneho, 

Chudobný darca,  

Vzor skromnosti,  

Nepriateľ hriechu,  

Víťaz v pokušení,  

Bohatstvo chudobných,  

Povzbudenie utrápených,  

Nástroj v Božích rukách,  

Horlivý katechumen,  

Perla kňazov, 

Príkladný biskup,  

Radosť svätej Cirkvi,  

Nositeľ pokoja,  

Tvorca porozumenia a jednoty,  

Svetlo pravdy pre blúdiacich, 

Neúnavný hlásateľ evanjelia,  

Obhajca apoštolskej viery,  
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Muž mocný v slovách i činoch,  

Postrach démonov,  

 

Na príhovor sv. Martina   ochraňuj nás, Pane. 

Od každého sebectva,  

Od ľahostajnej nevšímavosti,  

Od lákavých pokušení,  

Od povrchnej viery, 

Od smútku a beznádeje,  

Od strachu a rezignácie,  

Od kompromisov so zlom,  

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       zľutuj sa nad nami, Ježišu. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,     vyslyš nás, Ježišu.  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       zmiluj sa nad nami, Ježišu. 

 

V. Oroduj za nás, svätý Martin. 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 

Modlime sa 

Všemohúci Bože, svätý Martin Ťa oslávil svojím životom i svojou 

smrťou; aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani 

smrť ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme skrze 

nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a 

kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

 

Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka 
 

Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána 

Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. Väznený, 

ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať 

najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za 

hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia. Na pohľad 

nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z 
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Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril 

Ty sám, Bože.  

Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby 

sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Za jeho blahorečenie Ťa 

prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
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ADVENT 

 

758. 

 
 

759. 
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760. 

 
 

2. Zastaň nás, ó, milostivá, veď keď si ty porodila svojho Boha, 

Stvoriteľa, príroda sa zadivila. 3. Matka, ty si pred pôrodom i po ňom 

vždy panna bola; oroduj vždy za nás hriešnych tam u nášho 

Spasiteľa. 

 

761. 
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762. 

 
 

763. 

 
 

764. 
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2. Sumens illud Ave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans Evae 

nomen. 3. Solve vincla reis, profer lumen caecis, mala nostra pelle, 

bona cuncta posce. 4. Monstra te esse matrem, sumat per te precem 

qui pro nobis natus tulit esse tuus. 5. Virgo singularis, inter omnes 

mitis, nos culpis solutos mites ac et castos. 6. Vitam praesta puram, 

iter para tutum, ut videntes Jesum semper collaetemur. 7. Sit laus 

Deo Patri, summo Christo decus, Spiritui Sancto tribus honor unus. 

Amen. 

 

765. 

 
 

2. Ty si môj Boh, moja spása, z hriechu môjho záchrana. Tvoju slávu 

chcem vždy hlásať, teba len mať za Pána. Dušu dvíham atď. 3. 

Offertorium: Jasný Bože, z neba zhliadni, nad vinicou rozžiar tvár. 

Dávam sa ti, v srdci hladný, na obnovu na oltár. Dušu dvíham atď. 
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4. Milosrdný sa mi ukáž, nedajže ma zahanbiť. Nech som celkom v 

tvojich rukách, tie ma chránia sťaby štít. Dušu dvíham atď. 5. 

Communio: Pane, dávaš požehnanie vo vinici na poli. Zem tak plody 

vyberané vydáva ti po vôli. Dušu dvíham atď. 6. Pokojom nás 

požehnávaš, dávaš vládnuť istote. Milujúcich ty zachováš pri láske a 

živote. Dušu dvíham atď. 

 

766. 

 
2. Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *     

s tými, čo sa ho boja. 

Ukázal silu svojho ramena, * 

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Ant. 

 

3. Mocnárov zosadil z trónov * 

a povýšil ponížených. 

Hladných nakŕmil dobrotami * 

a bohatých prepustil naprázdno. Ant. 

 

4. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * 

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 

ako sľúbil našim otcom, * 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Ant. 
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767. 

 
 

2. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * 

 Veď bohabojní núdzu nemajú. Ant.  

 

3. Boháči sa nabiedia a nahladujú, * 

 ale tým, čo dúfajú v Pána, nijaké dobro chýbať nebude. Ant. 

 

768. 
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2. Vzpriamte sa, hlavy zdvihnite. * 

V srdci čakanie ukryte. 

Dieťa v jasliach má tvár Pána. * 

 Skloňte sa a uvidíte. Ant. 

 

3. Ty nie v oblakoch búrkových, * 

 lež vo vánku k nám hovoríš. 

Vo vánku v jemnom výhonku, * 

 v dieťatku zjav tvár ikonu. Ant. 

 

769. 
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Nech nie som zahanbený * 

 a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Ant. 

 

2. Veď nik, čo dúfa v teba, * 

nebude zahanbený. 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * 

 a pouč ma o svojich chodníkoch. Ant. 

 

3. Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému 

ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. Ant. 

 

770. 

 



45 

 

 
 

771.  
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2. Odtiaľ zletí do doliny, kde je Boží chrám, do mesta i do dediny k 

tichým chalúpkam. [:Do okienka dary vloží Mikuláš, ten sluha Boží, 
dobrým deťom sám.:] 3. Aj pod naše príď okienko, dobrý svätec náš. 

Deťom našim teš srdiečka, jak najlepšie znáš. [:Slovensko nám poteš 

celé, v časy smutné, neveselé, svätý Mikuláš.:] 

 

772. 

 
 

2. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium: ut salvas tuos 

famulos peccati sibi conscios. Gaude atď. 3. Veni, veni, O Oriens; 

solare nos adveniens: noctis depelle nebulas, dirasque noctis 

tenebras. Gaude atď. 4. Veni, Clavis Davidica!  Regna reclude 

caelica; fac iter tutum superum, et claude vias inferum. Gaude atď.  

 

773. 
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2. Znovu Ti dávam svoje áno! Len Tvoja vôľa nech sa stane! ...znovu 

a znovu, v noci, ráno... keď oči otvorím, či zavriem. 3. Znovu Ti 

dávam svoje áno! Len Teba milujem, môj Pane! Bol si a budeš mojím 

Pánom. Predtým aj teraz! Navždy! Amen. 
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VIANOCE 

 

774. 

 
 

2. En grege relicto, humiles ad cunas vocati pastores approperant: Et 

nos ovanti grádu festinenus: Venite, adoremus atď. 3. Aeterni 

Parentis splendorem aeternum velatum sub carne videbimus: Deum 

infántem, pannis involútum: Venite, adoremus atď.  

 

775. 
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2. Čo dáme my tebe, Betlehemské dieťa, vždy lásku mať chceme a 

svet nájde ťa. Zaznej mu atď.   

 

776.  

 
 

2. Lebo Pán je najvyšší a hrozný, * 

 nad celou zemou veľký kráľ. Ant. 
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3. Spievajte Bohu, spievajte, * 

 spievajte nášmu kráľovi, spievajte. Ant. 

 

4. Pretože Boh je kráľom celej zeme; * 

 spievajte mu chválospev. Ant. 

 

777. 

 
 

2. Rúčky ma roztvorené, celý svet chce objať, nuž poďme sa mu k 

jasliam všetci vyžalovať. Anjeli, zaspievajte atď. 3. Vás chudobných 

a biednych to iste poteší, vidiac, že aj Pán sveta v biednych jasliach 

leží. Anjeli, zaspievajte atď. 4. A vy, boháči sveta, poďte sa podívať 

a Ježiška malého berte si za príklad. Anjeli, zaspievajte atď. 5. Ó, 

Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce, my s radosťou Ti dáme každý 

svoje srdce. Anjeli, zaspievajte atď. 
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778. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

PÔST 

 

779. 

 
 

780. 
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781.

 
 

2. Plesaj, Panna najslávnejšia, ty zo všetkých najjasnejšia; milostivá 

Panna čistá, pros vždy za nás Syna, Krista. 

 

782. 
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783. 

 
 

2. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. 3. Bol si tam, keď na plecia kríž 

bral Pán. 4. Bol si tam, keď pod krížom padol Pán. 5. Bol si tam, keď 

sa s Matkou stretol Pán. 6. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. 7. 

Bol si tam, keď si šatkou utrel tvár. 8. Bol si tam, keď druhý raz padol 

Pán. 9. Bol si tam, keď ženy napomínal. 10. Bol si tam, keď tretí raz 

padol Pán. 11. Bol si tam, keď bol vyzlečený Pán. 12. Bol si tam, 

keď bol pribíjaný Pán. 13. Bol si tam, keď na kríži umrel Pán. 14. 

Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. 15. Bol si tam, keď bol 

pochovaný Pán.  
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784. 

 
Ak chodíme vo svetle, * 

 Máme spoločenstvo medzi sebou. Ant. 

 

2. Krv Ježiša, jeho Syna, * 

 nás očisťuje od každého hriechu. 

Ak hovoríme, že nemáme hriech, * 

 Klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ant. 

 

3. Ale ak vyznávame svoje hriechy, * 

 Boh nás očistí od každej neprávosti. 

Keby niekto zhrešil, * 

 Máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. Ant. 

 

4. On je zmiernou obetou za naše hriechy, * 

 Ale aj za hriechy celého sveta. 

Pre jeho meno * 

 Odpúšťajú sa nám hriechy. Ant. 
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785. 

 
 

786. 

 
 

787. 

 
 

 
 

2. Pozoruj moju hlasitú prosbu, *  

 môj kráľ a môj Boh. Ant.  
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3. Veď ku tebe, Pane, sa modlím, *  

 za rána počúvaš môj hlas. Ant.  

 

4. Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, *  

 a naveky nech jasajú. Ant.  

 

5. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, *  

 čo tvoje meno milujú. Ant. 

 

788. 

 
 

2. Hľa, zločincovo priznanie Kristovu milosť dostane; aj nám 

skrúšeným, v ľútosti, Pán Ježiš hriechy odpustí. 3. Smrť hynie, 

premáha ju kríž, svit sa k nám po tmách priblížil; strach, ktorý ničil 

vinníka, pred žiarou spásy uniká. 4. Vzývajme Syna Božieho, Otca 

i Ducha Svätého; jediný Bože v Trojici, ty mocný, chráň nás 

prosiacich. Amen. 
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789. 

 
 

On sa nedopustil hriechu, * 

 ani lesť nebola v jeho ústach. 

Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, * 

 to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. 

Sám vyniesol naše hriechy * 

 na svojom tele na drevo, 

aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. * 

 Jeho rany vás uzdravili. 

 

790. 
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2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého, pomôž znášať ťarchu kríža 

tak ťažkého. Kríž je znakom atď. 3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, 

ťarchu svojich vín. Krista vždy nasledovať, chcem ísť stále s Ním. 

Kríž je znakom atď. 

 

791. 

 
2. Je ako strom zasadený pri vode, * 

 čo prináša ovocie v pravý čas, 

a jeho lístie nikdy nevädne; * 

 darí sa mu všetko, čo podniká. Ant. 

 

3. No nie tak bezbožní, veru nie; * 

 tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. 
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Preto bezbožní neobstoja na súde, * 

 ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Ant. 

 

792. 

 

 
 

2. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, * 

 Pane, kto obstojí? 

Ale ty si milostivý * 

 a my ti chceme v bázni slúžiť. Ant. 

 

3. Spolieham sa na teba, Pane, * 

 moja duša sa spolieha na tvoje slovo; 

moja duša očakáva Pána * 

 väčšmi ako strážcovia dennicu. 

Väčšmi ako strážcovia dennicu * 

 nech očakáva Izrael Pána. Ant 
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4. Lebo u Pána je milosrdenstvo * 

 a hojné vykúpenie. 

On sám vykúpi Izraela * 

 zo všetkých jeho neprávostí. Ant 

 

793. 

 
 

2. V tieni tvojich krídel nachodím útočište, * 

 kým sa nepominú nástrahy. Ant. 

 

3. Volám k Bohu, k Najvyššiemu, * 

 k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro. Ant. 

 

794. 

 



62 

 

 
 

2. Potom odpoviem tým, čo ma potupujú, * 

 že dôverujem tvojim slovám. Ant. 

 

3. Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, * 

 veľmi dôverujem tvojim výrokom. Ant. 

 

4. Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, * 

 na večné veky. Ant. 

 

5. Tak budem kráčať bezpečnou cestou, * 

 lebo dbám na tvoje príkazy. Ant. 

 

795. 
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2. Cuius ánimam geméntem, contristátam et doléntem pertransívit 

gládius. 3. O quam tristis et afflícta fuit illa benedícta, mater 

Unigéniti! 4. Quae mœrébat et dolébat, pia Mater, dum vidébat nati 

pœnas ínclyti. 5. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si 

vidéret in tanto supplício? 6. Quis non posset contristári Christi 

Matrem contemplári doléntem cum Fílio? 7. Pro peccátis suae gentis 

vidit Iésum in torméntis, et flagéllis súbditum. 8. Vidit suum dulcem 

Natum moriéndo desolátum, dum emísit spíritum. 9. Eja, Mater, fons 

amóris me sentíre vim dolóris fac, ut tecum lúgeam. 10. Fac, ut 

árdeat cor meum in amándo Christum Deum ut sibi compláceam. 

11. Sancta Mater, istud agas, crucifíxi fige plagas cordi meo válide. 

12. Tui Nati vulneráti, tam dignáti pro me pati, pœnas mecum dívide. 

13. Fac me tecum pie flere, crucifíxo condolére, donec ego víxero. 

14. Juxta Crucem tecum stare, et me tibi sociáre in planctu desídero. 

15. Virgo vírginum praeclára, mihi iam non sis amára, fac me tecum 

plángere. 16. Fac, ut portem Christi mortem, passiónis fac 

consórtem, et plagas recólere. 17. Fac me plagis vulnerári, fac me 

Cruce inebriári, et cruóre Fílii. 18. Flammis ne urar succénsus, per 

te, Virgo, sim defénsus in die iudícii. 19. Christe, cum sit hinc exíre, 

da per Matrem me veníre ad palmam victóriae. 20. Quando corpus 

moriétur, fac, ut ánimae donétur paradísi glória. 

 

796.

 
 

2. Ach, tej Matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej, [:sedmorý 

meč v srdci tkvel.:] 3. Ach, jak smutná, sužovaná bola Matka 

požehnaná [:pre Ježiša bôľneho.:] 4. Jak trúchlila a kvílila, keď na 

kríži uvidela - [:muky Syna milého.:] 5. Ktože by s ňou nezaplakal, 
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ktože by sa nenaľakal, [:vidiac Matku skľúčenú?:] 6. Ktože by ju 

neľutoval, keď by ju tak pozoroval [:so Synáčkom strápenú?:] 7. Pre 

hriech ľudu bezbožného vidí Syna mučeného, [:krv sa leje z jeho 

žíl.:] 8. Vidí, ako Syn milený dokonáva opustený, [:dušu Bohu 

poručil.:] 9. Matka, plná žalosťami, obdaruj ma milosťami, [:ach, 

veď s tebou nariekam.:] 10. Vždy mi srdce láskou planie, veď sa k 

tebe, Kriste Pane, [:aj v žalostiach utiekam.:] 11. Svätá Matka, Krista 

rany, ktorými bol doráňaný, [:hlboko mi v srdce vtlač.:] 12. Tvojho 

Syna premilého, za nás hriešnych mučeného, [:bolesť so mnou deliť 

ráč.:] 13. S tebou cítim tvoju bolesť, tým chcem svoju dušu 

povzniesť, [:umučenie precítiť.:] 14. S tebou, Matka bolestivá, duša 

moja vierou živá [:pod krížom chce žalostiť.:] 15. Kriste, keď zo 

sveta vyjdem, nech skrz tvoju Matku prídem [:do víťazstva 

slávneho.:] 16. A keď telo moje skoná, daj, nech duša moja spozná 

[:blaho žitia večného.:] 

 

797. 

 
 

2. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta * 

 a v ktorého mysli niet podvodu. Ant. 
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3. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu * 

 a nezatajil som svoj priestupok. Ant. 

 

4. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ * 

 A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. Ant. 

 

5. Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; * 

 poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. Ant. 

 

798. 

 

 
 

1. Čo stanica prvá tu vyobrazuje? Ježiša milého, tebe ukazuje, ortieľ 

smrti on berie na seba, by od večnej smrti vyslobodil teba. 2. Keď 

ortieľ vydali, hneď vzali Ježiša, ktorý jak baránok muky znášal kríža. 

Na zranené rameno kríž dali, na ceste žoldnieri ním postrkovali. 3. 

Pre krvi preliatie celým telom vädol, na smrť unavený ťažko na zem 

padol, leží Kristus pod krížom zomdlený, bys' bol v predsavzatiach 

svojich posilnený. 4. Na to sa s Ježišom Mária stretala, nad jeho 

trápením žalostne plakala. Kto by nemal s Máriou zaplakať, Syna i 

Matičku spolu poľutovať. 5. Keď videli teda Krista zomdleného po 

mnohom mučení už unaveného, že nevládze už viac kríž svoj 
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uvliecť, Šimona nútili, by pomáhal kríž niesť. 6. Vidiac Veronika 

Krista krvavého, ručník z hlavy sňala utrieť mu tvár jeho, ktorý jej 

Pán zas naspäť podáva a doň tvár vtlačenú odmenou jej dáva. 7. Keď 

do brány prišiel, upadol tam znovu, posmieva sa zlý svet v prachu 

ležiacemu. Ten pád Krista pýcha spôsobila, tá ho neľútostne na zem 

povalila. 8. Za bránou s Ježišom ženy sa stretali, nad mukami jeho, 

prehorko plakali, vidiac jeho, krvou sfarbeného, od katov ukrutných 

na smrť vedeného. 9. K hore Kalvárii keď sa priblížili, už viacej Pán 

Ježiš v sebe nemal sily, po tretí raz tu padol zomdlený, tým 

najbolestnejším pádom dorazený. 10. Keď prišli na horu, na Krista 

hneď siahli, a z tela mu odev razom dolu stiahli, všetky jeho rany 

obnovili a vyzlečeného žlčou napájali. 11. Krista strápeného na kríž 

položili, ruky mu a nohy klincami pribili. Ach, akú to preukrutnú 

bolesť, ó, človeče, musel Kristus pre tvoj hriech niesť. 12. A potom 

do výšky kríž s Ježišom zdvihli, až pre veľkú ťarchu pukali v ňom 

žily, tak rozpiaty visel tri hodiny nebeského Otca Syn milý, jediný. 

13. Mŕtveho Ježiša už z kríža zložili, do lona bolestnej Matky 

položili; ó, aký žiaľ jej srdce cítilo, pováž, keď ľúbala Syna mŕtve 

telo. 14. Napokon Ježiša vložili do hrobu, tu pováž si, duša, pováž v 

túto dobu, k čomu ťa smrť Kristova vzbudzuje, k čomu obeť jeho 

teba zaväzuje. 15. Skončila sa cesta ku spaseniu sveta, Syn Boží ju 

konal, by ľudstvo zachoval od večného ohňa pekelného, vďaku čaká 

vrelú od sveta celého. 

 

799. 
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2. Si spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som 

smel, keď Boží mi Syn sňal bremeno vín, v jas premenil strašlivý 

tieň. Klince nedržali atď. 3. Ja na Teba hľadím, môj Pán, jak plný si 

bolesti, rán. Tá milosti moc, už minula noc, dnes od hriechov slobodu 

mám. Klince nedržali atď. 

 

800. 
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2. Pán je ochranca môjho života, * 

 pred kým sa mám strachovať? Ant. 

 

3. Aj keby sa proti mne postavili šíky,* 

 moje srdce sa nezľakne. Ant. 

 

4. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, * 

 zotrvám v dôvere. Ant. 

 

801. 

 
 

2. Pred Pilátom drahý Ježiš stojí. Ktože hanbu, bolesť mu zahojí? 

Čuje ortieľ Kristus Pán nevinný, ide trpieť Boh za ten svet vinný. 

Spasiteľu, buď nám milostivý, nesúď naše viny, Spravodlivý. Uč nás 
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ľúbiť pravdu, dobro večné, miluj nás aj teraz nekonečne. 3. Ťažký 

kríž Ti kladú na ramená, bolesti tej nenájdeme mena. Ťarcha 

hriechov našich Tvoj kríž ťaží, to Ti, Ježiš, Tvoje srdce raní. Dnes 

by som chcel ku krížu pristúpiť, hrozné rany na sebe pocítiť, slzou 

obmyť hriešny svet i seba, milovať Ťa vrúcne, Kráľa neba. 4. Ťažký 

kríž náš lomí Tvoje sily, padáš pod ním, Ježišu náš milý. Hriechy 

naše, vzbury proti Tebe ťažia kríž Tvoj. Ó, priviň nás k sebe. Veď už 

chceme plniť Tvoje prianie. Povstaň, spas nás, Ježišu náš, Pane. 

Chceme s Tebou na Golgotu kráčať, dušu, srdce v Tvojej krvi 

zmáčať. 5. Matička Ťa prebolestná stretá, keď ju vidíš, obom srdce 

puká. Sústrasť srdca Tvojej drahej Matky balzamom je Tebe, Ježiš 

sladký. Aj my s Matkou Tvojou tu želieme, nad Tebou tiež žalostne 

plačeme. Slzy naše nech Ti hoja rany, Ježišu náš, kruto doráňaný. 6. 

Šimon nerád kríž niesť Ti pomôže, nechce znášať hanbu s Tebou, 

Bože. Lež my chceme k Tebe sa priblížiť, hriechami Ti viacej 

neublížiť. Svojho žitia kríže nosiť chceme, za všetko zlo Ťa 

odprosujeme, za neprávosť, čo sme popáchali, s ňou Tvoj kríž veľmi 

obťažovali. 7. Veronika podáva Ti šatku, Ty jej necháš znak svoj na 

pamiatku. Obraz Tvojej skrvavenej tváre, nech sprevádza nás tiež 

neustále. Obraz bôľny vznešeného Pána, nech nám k žitiu svätého je 

brána. Pohľad vlažných kresťanov na Teba nech ich vedie k 

obráteniu seba. 8. Ježiš náš zronený k zemi klesá. Kvíľte nad Ním 

aspoň vy, nebesá, by sme i my s nebom zaplakali, slzy srdca za hriech 

prelievali. To pomôže Ježišovi povstať a nám v rúchu nevinnosti 

zostať, s Ním tiež kráčať hore na Golgotu a blížiť sa k večnému 

životu. 9. Ženy slzy nad Ježišom ronia, hriechy dietok Srdce Jeho 

rania. Pre hriech dietok matky slzy roňte, vraví Ježiš, tým mi rany 

zhojte. Hriechy synov chceme oplakávať, zmiernu obeť Tebe za nich 

dávať, keď chce žiaľom puknúť srdce matky, nádej naša si Ty, Ježiš 

sladký. 10. Tretím pádom, Ježišu náš drahý, z Tvojich rán sa zas prúd 

krvi valí. Kalvárie cestu si ňou máčal, z lásky k nám si na smrť kríža 

kráčal. Viac sa s hriechom svojím budem boriť a za spásu svojej duše 

horliť. Keď aj klesnem, povstanem vždy znovu, by som prišiel k 

večnému domovu. 11. Obnažený Ježiš náš nevinný, opäť stojí pri 

nás, čo sme vinní. Belostný chráň si čistoty veniec žena, manžel, 
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deva i mládenec. Z lásky k Tebe sľubujeme pevne, brániť chceme 

čistotu si verne. Počuli sme Ježišu od Teba, že len čistí môžu prísť 

do neba. 12. Kríž na zemi. Oltár to Ježiša, obeť leží už na dreve kríža. 

Ježišove ruky, nohy rania, verní jeho mukám nezabránia. Úder kladív 

zraň i srdce moje, nech milujem, jak nás srdce Tvoje, nech si cením 

spásy duše dielo, čo Ťa, Ježiš, toľké muky stálo. 13. Vysoko tam hore 

na Golgote, stojí kríž v opustenej samote. Zastav sa tam i ty, hriešna 

duša, zaplač, zakvíľ nad smrťou Ježiša. Jeho srdce kopijou prebili, 

všetku krv mu zo žíl vycedili. To je obeta svätého kríža, daná za 

hriechy celého sveta. 14. Prebolestná si, Mária Matka, v náručí máš 

Syna, nádej sladká. Boží Syn tvoj obetoval seba, nás zachránil, 

neľutoval seba. Ach, ros, Matka, slzy za nás v žiali, by sme s Tebou 

žalostne plakali a po trpnom zemskom putovaní stretli sme sa v 

nebies milovaní. 15. V hrob studený kladú Telo Pána, krížová sa 

cesta dokonáva. Daj nech srdce moje láskou planie, keď do srdca 

prijímam ťa, Pane. Bo v Hostii bielej chceš prísť ku mne, ako priateľ 

tešiť sa úprimne. Ježiš drahý, pod spôsobom chleba, daj mi sily žiť 

už len pre Teba. 16. Ach ja biedny čo som to urobil? Spasiteľa svojho 

že som zabil. On nevinný v hrozných mukách skonal, aby človek 

večný život dostal. Pod krížom chcem úprimne žalostiť, spasenia 

znak neprestajne si ctiť. Nadovšetko milovať chcem Krista, k nemu 

cesta jeho kríža istá. 

 

802. 
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2. Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * 

 a zo zhubného moru. 

Svojimi krídlami ťa zacloní * 

 a uchýliš sa pod jeho perute. Ant. 

 

3. Jeho pravda je štítom a pancierom, * 

 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, 

ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, * 

 ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Ant. 
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VEĽKÁ NOC 
 

803. 

 
 

804. 

 
 

805. 
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806.

 
 

2. Srdce sa im rozhorelo, keď im Písma vykladal, hneď pookrial duch 

a telo, ľahšie išli v diaľ. Keď na cestu tiene padnú, Pane, nech ťa 

pocítim, dušu skleslú, ťažkopádnu svojim slovom živ, aleluja, 

slovom živ. 3. Offertorium: Neviete, že hrôzy smrti musel skúsiť 

Boží Syn, aby vošiel sám do slávy a vy spolu s ním? Ideš našou 

cestou s nami, Pane, našou cestou buď. Nezastavia pekla brány svätý 

Boží ľud, aleluja, Boží ľud. 4. Communio: A keď prišli k cieľu cesty, 
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Pán sám s nimi stoloval, poznali ho učeníci, keď im chlieb lámal. 

Mŕtvy žije celkom iste, je to on, Pán vzkriesený! Príď aj sám a stoluj, 

Kriste, s nami všetkými, aleluja, všetkými. 5. Conclusio: Keď Pán 

zmizol, oni vstali a šli hlásať každý deň: Ježiš žije a je s nami, chváľ 

ho celá zem. Dnešný svet ťa málo pozná, čím ťa, Pane, predstavím? 

Viac než slovom, nielen rečou, celým životom, aleluja, životom.  

 

807. 

 
Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * 

 chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. Ant. 

 

2. Chváľte ho, slnko a mesiac; * 

 chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; 

chváľte ho, nebies nebesia * 

 a všetky vody nad oblohou. Ant. 

 

3. Vrchy a všetky pahorky, * 

 ovocné stromy a všetky cédre, 

divá zver a všetok dobytok, * 

 plazy a okrídlené vtáctvo. Ant.  

 

4. Králi zeme a všetky národy, * 

 kniežatá a všetci zemskí sudcovia, 
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mládenci a panny, * 

 starci a junáci 

nech chvália meno Pánovo, * 

 lebo iba jeho meno je vznešené. Ant. 

 

5. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * 

 a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Ant. 

 

808. 

 
 

2. Vezmite harfy, udrite na bubon, * 

 na ľúbu lýru a citaru. Ant. 

 

3. Sláva Otcu i Synu, * 

 i Duchu Svätému, 

ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. Ant. 
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809. 

 
 

2. Vodí ma k tichým vodám, * 

 dušu mi osviežuje. Ant. 

 

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, * 

 verný svojmu menu. Ant. 

 

4. I keby som mal ísť tmavou dolinou, * 

 nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Ant. 

 

5. Tvoj prút a tvoja palica, * 

 tie sú mi útechou. Ant. 

 

810. 
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811. 

 
 

2. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním bránu nebies otvoril, iba ten, kto ide 

za ním, dostane sa k Otcovi. Si vinič atď. 3. Svätý Bože: vládca 

zeme, pomáhaš nám premôcť strach, úprimne ti ďakujeme za dar 

svetla v temnotách. Si vinič atď. 
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812. 

 
 

2. Prišiel si s ľudskou podobou, zaútočil si na diabla a tú smrť, ktorou 

víťazil, svojou si smrťou premohol. 3. Slávne si z hrobu vystúpil; a 

veľkonočným tajomstvom z hriechu nás voláš k životu, veď si nás 

krížom vykúpil. 4. Nech žiari v duši čností plam, aby sme ti šli 

v ústrety so zažatými lampami, keď ako ženích prídeš k nám. 5. Do 

svetla slávy voveď nás, Kriste, ty Sudca láskavý, veď viera, láska 

spája nás s Trojicou Svätou v každý čas. 

 

813. 

 
 

2. Keď nastávala nedeľa, šli učeníci za šera, ku hrobu Vykupiteľa, 

aleluja. Aleluja atď. 3. Šla Magdaléna s masťami, tri ženy šli a 

neznali, kto im tam kameň odvalí, aleluja. Aleluja atď.  4. Sedeli v 
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bielom anjeli, a ženy od nich zvedeli, že Pán šiel do Galiley, aleluja. 

Aleluja atď.  5. I utekal Ján apoštol, predstihol Petra skôr tam bol, k 

prázdnemu hrobu pribehol, aleluja. Aleluja atď.  6. Apoštolom sa 

Kristus Pán zjavil a riekol: Pokoj vám svoj pokoj vám dnes oddávam, 

aleluja. Aleluja atď. 7. Čul Tomáš, že ten div sa stal, že Ježiš Kristus 

z hrobu vstal, ale on zapochyboval, aleluja. Aleluja atď. 

 

814. 

 

 
 

2. Et mane prima sabbati, ad ostium monumenti accesserunt  

discipuli, alleluia. Alleluia atď. 3. Et Maria Magdalene, et Jacobi, et 

Salome, venerunt corpus ungere, alleluia. Alleluia atď. 4. In albis 

sedens Angelus, praedixit mulieribus: in Galilaea est Dominus, 

alleluia. Alleluia atď. 5. Et Joannes Apostolus cucurrit Petro citius, 

monumento venit prius, alleluia. Alleluia atď. 6. Discipulis 

adstantibus, in medio stetit Christus, dicens: Pax vobis omnibus, 

alleluia. Alleluia atď. 7. Ut intellexit Didymus, in quia surrexerat 

Jesus, remansit fere dubius, alleluia. Alleluia atď. 

 

815. 
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816. 
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817. 
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2. Pán nad hriechom, Pán nad smrťou, satan mu padol k nohám. Nech 

pokľakne, každý vyzná: Ježiš je nad všetkým Pán! 3. Dnes ráno vstal 

Ježiš, náš Pán. Kričte, nech každý to vie! Vyjdime z tmy a v radosti 

prinesme obetu chvál. 

 

818.

 
 

2. [:Exaltabo te, Deus meus, alleluia, alleluia!:] Et laudabo te, Deus 

meus, et laudabo te, alleluia! 3. [:Velebíme ťa, Bože, náš Pán, aleluja, 

aleluja!:] Teba chválime, Bože, náš Pán, teba chválime, aleluja! 
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819. 

 
On je môj Boh, chcem ho velebiť; * 

 Boh môjho otca, budem ho chváliť. Ant. 

 

2. Pán je ako bojovník; * 

 Jahve je jeho meno. 

Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora; * 

 jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Ant. 

 

3. Vlny ich pokryli; * 

 sťa kameň klesli do hlbín. 

Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou, * 

 tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateľa. Ant. 

 

4. Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva, * 

 v svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil; 

vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. * 

 Pán bude kraľovať naveky a navždy. Ant. 

 

820.
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2. Dobrorečte Pánovi, jeho anjeli, aleluja. 

 Dobrorečte Pánovi, nebesá, aleluja. Ant. 

 

3. Dobrorečte Pánovi, slnko a mesiac, aleluja.  

 Dobrorečte Pánovi, hviezdy na nebi, aleluja. Ant. 

 

821. 
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822.  

 

 
 

2. Offertorium: Tu máme dary chleba, vína, my ľudia ti ich dávame. 

Tá obeť naše viny sníma a všetky hriechy spáchané. Už padli smrti 

príkazy atď. 3. Communio: Už prijmem telo môjho Pána, v ňom žije 

znovu vzkriesený. Je nová môjho žitia brána, je nádej mojej 

premeny. Už padli smrti príkazy atď. 4. V to slávne veľkonočné 

ráno, môj Vykupiteľ z hrobu vstal. Ja verím tvojim večným plánom, 

ty si mi nový život dal. Už padli smrti príkazy atď. 5. Conclusio: Tak 

vzdávam tebe, Pane, vďaky, za všetko čo si vykonal. A prijmem 

tvojej lásky znaky, ja som ti celý život dal. Už padli smrti príkazy 

atď. 
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823. 

 
 

2. Chváľte ho za jeho činy mohutné, * 

 chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Ant. 

 

3. Chváľte ho zvukom poľnice, * 

 chváľte ho harfou a citarou. Ant. 

 

4. Chváľte ho bubnom a tancom, * 

 chváľte ho lýrou a flautou. Ant. 

 

5. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * 

 chváľte ho jasavými cimbalmi; Ant. 

 

924. 
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Vezmem kalich spásy * 

 A budem vzývať meno Pánovo. Ant. 

 

2. Pane, som tvoj sluha, * 

 som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. 

Obetu chvály ti prinesiem * 

 a budem vzývať meno Pánovo. Ant. 

 

3. Sláva Otcu i Synu, * 

 i Duchu Svätému, 

ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. Ant. 
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CEZ ROK 
 

825. 

 
 

826. 
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827. 

 
 

828. 
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2. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, 

plačúci. 3. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje 

premilosrdné oči. 4. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života 

tvojho, tam vo večnosti ukáž. 5. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, 

ó, presladká Panna, Matka Božia Mária. 

 

829. 

 
 

830. 
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831. 

 
 

2. Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné 

pracovať s tebou, i čisté srdce. Ó, Pane atď. 3. Pane, chceš mať i moje 

dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu. Ó, 

Pane atď. 4. Pane, ideme spolu s tebou loviť srdcia na moriach 

ľudských do siete pravdy, života, lásky. Ó, Pane atď. 
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832. 

 
 

2. Buď vždy pozdravený, ty strom života: nech kvitne nevinnosť, 

svätá čistota. Vitaj, Ježiš atď. 3. Buď vždy pozdravený, Baránok 

Boží: chráň nás, keď meč Pána nad zlými hrozí. Vitaj, Ježiš atď. 4. 

Buď vždy pozdravený, ty chlieb anjelov: klaniame sa tebe s láskou 

plamennou. Vitaj, Ježiš atď. 5. Buď vždy pozdravené, žriedlo 

svätosti, Srdce najsvätejšie v tejto sviatosti. Vitaj, Ježiš atď. 6. Buď 

vždy pozdravený, ty kňaz naveky: vyslyš naše prosby, prijmi obety. 

Vitaj, Ježiš atď. 7. Buď vždy pozdravená, živá obeta: obráň nás pred 

trestmi za hriechy sveta. R: 8. Buď vždy pozdravený, dobrý Pastier 

náš: Obetoval si sa na kríži za nás. Vitaj, Ježiš atď. 9. Buď vždy 

pozdravený, Všemocný Bože, milujem Ťa vrúcne, ako len môžem. 

Vitaj, Ježiš atď. 

 

833. 
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2. Z lásky večný Boh sa skláňa k zemi, dievčine dar dáva vytúžený, 

dar neba a palmu večného života, strach zo smrti stiera hrdinská 

čistota. 3. K Ženíchovi panien preniká hlas, Jemu ďakujme, že 

doprial nám čas, by sme uvideli bránu otvorenú, nebo tam privíta 

čistú mladú ženu. 4. Na nebi počuť pieseň Kráľovnej, vo chvíli, keď 

Anka blíži sa k nej, v jej prečistom Srdci hľadala útechu, v ňom 

čerpala silu nepadnúť do hriechu. 5. Jej svedectvo mladým nádej 

dáva, že láska pravá je obetavá, že rodiny naše môžu žiť v jednote, 

že môžu mať účasť na Božom živote. 6. Blahoslavení sú srdcom čistí, 

na Božom viniči živé listy, keď ti srdce kráča vždy za hlasom Ducha, 

zlému svetu už viac slepo nenaslúcha. 7. Dnes sme teda vďační 

nášmu Bohu, že môžeme hľadieť na oblohu, na zástupy verných, 

pôvodom zo zeme, Ježišu daj milosť, nech sa tam stretneme. Amen. 

 

834. 
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2. Mária nad hriešnikmi dnes smúti, kto nemiluje, ostáva v smrti. Dať 

život za bratov to je však dar, položme obetu dnes na oltár. 3. Sme 

viacej než vrabce v lístí stromov a máme u Otca v nebi domov. 

Kráčajme po ceste mučeníkov, vystlanú skutkami namiesto slov. 4. 

Oslavujme Pána, velebme ho, volá na hriešnika nehodného. Úbožiak 

zavolá, Pán odpovie svedectvom milostí v každom slove. 5. Čo 

vravel potme Pán, vynesme von, nech slovo svedectva znie ako zvon. 

Nepriateľ dušu nám nerozdrví. Tak svedčil Titus vyliatím krvi. 6. 

Mučeník Titus sa Pánovi dal, tým navždy dosvedčil: Kristus je kráľ. 

Vraví nám: Do konca vždy vytrvaj, čaká ťa nebeská odmena, raj. 7. 

Nech v našej rodine modlitba znie za mnohé duchovné povolanie, 

nech stále spievajú ústa naše, Pána chcem velebiť v každom čase. 

 

835. 
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2. Živý chlieb, čo život dáva, dnes naozaj podľa práva ospevovať 

treba nám. Koľko máš síl atď. 3. Ten chlieb nad večerným stolom 

lámal dvanásť apoštolom skutočne náš drahý Pán. Koľko máš síl atď. 

4. Buď mu chvála, plná, jasná, slávnosť príjemná a krásna, v srdci 

vrúcne plesanie. Koľko máš síl atď. 5. Nech dnes prvé stolovanie, čo 

si ustanovil, Pane, úctu od nás dostane. Koľko máš síl atď. 

 

836. 

 
 

2. Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur dulcius, 

quam Jesus Dei Filius. 3. Jesu, spes paenitentibus, quam pius es 

petentibus! quam bonus te quaerentibus! sed quid invenientibus? 4. 

Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere: expertus potest 

credere, quid sit Jesum diligere. 5. Sis, Jesu, nostrum gaudium, qui 

es futurus praemium: sit nostra in te gloria, per cuncta semper 

saecula. 

 

837. 

 



96 

 

 
 

2. Náš mocný Pán je láskavý, dobrý je k nám a milosrdný. 

[:Predstúpme pred neho s piesňou chvál, dobrotu Pána dnes každý 

chváľ.:] 3. Zdvihnime tváre strápené, jas jeho tváre žiari nám, 

[:milosrdenstvo je sľúbené, otvorme brány, nech vstúpi k nám!:] 

 

838. 

 

 
 

2. Nič sa tak vrúcne nenôti, nič milšie nečuť v dojatí, nič sladšieho 

v um nezletí ako ty, Ježiš, ako ty. 3. Nádej tých, čo sa kajajú, láska 

tých, čo ťa žiadajú, dobro tých, čo ťa volajú, no čos’ tým, čo ťa 

poznajú? 4. To jazyk nevie povedať, ni sa to nedá napísať. Len ten, 

čo skúsil, môže znať, čo je to Krista milovať. 5. Buď radosť naša, 

Ježiš náš, čo odmenou nám budeš raz, ty len buď našej slávy jas na 

večné veky, v každý čas. 

 

839. 
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840. 

 

 
 

2. Tvojmu Srdcu odovzdáme, ó, Ježišu, Ježišu, telo, dušu, čo len 

máme, ó, Ježišu, Ježišu. Ó, Ježišu, atď. 3. Tvoje Srdce pre nás bilo, 

ó, Ježišu, Ježišu, naše hriechy krvou zmylo, ó, Ježišu, Ježišu. Ó, 

Ježišu, atď. 4. Len pre teba vždy žiť chceme, ó, Ježišu, Ježišu, tvoje 

Srdce milujeme, ó, Ježišu, Ježišu. Ó, Ježišu, atď.  
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841. 

 
 

842. 

 
 

2. Offertorium: Boh v človeku- Premenenie- tajomná nádej- v Tebe 

som Pane. Len v tajomstve ticha atď. 3. Communio: Si, ktorý si, 

Emanuel- tajomstvo lásky- Boh pre nás tu je. Len v tajomstve ticha 

atď. 
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843. 

 
 

844. 

 
 

845. 

 
 

846. 

 



100 

 

 
 

2. Chcem slúžiť vlasti, národu bez prestania, pomáhať chcem svojmu 

ľudu do skonania. Len sily ráč atď. 3. Pre lásku k Tebe, blížneho 

chcem milovať, slabého brata, biedneho ochraňovať. Len sily ráč 

atď. 

 

847. 

 
 

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. * 

 Nech je zvelebené meno Ježišovo. 

Nech je zvelebené Jeho najsvätejšie Srdce. * 

 Nech je zvelebená Jeho predrahá Krv. 

Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. * 

 Nech je zvelebený Utešiteľ Duch Svätý. 

Nech je zvelebená svätá Matka Božia Mária. * 

 Nech je zvelebené jej sväté a Nepoškvrnené počatie. 

Nech je zvelebené jej slávne Nanebovzatie. * 

 Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie. 

Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích. * 

 Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých. Amen. 

 

 

848.  
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2. Lebo ja, Pane, túžim za tebou, * 

 ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. 

Od matkinho lona mám v tebe oporu, * 

 od života matky si mojím ochrancom. Ant. 

 

3. Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; * 

 Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť. 

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti * 

 a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. Ant. 

 

849. 
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2. Hľa, v svätostánku, tu v bohostánku, vtelený  Boží Syn prebýva. 

[:Stvoriteľ večný, Boh nekonečný, pod vidom chleba sa ukrýva.:] 3. 

Nebeská manna je Telo Pána, Krv jeho pravý života zdroj. [:S vierou 

sa korím a láskou horím, hoci ma klame chuť i zrak môj.:] 4. Ježišu, 

vitaj, pomoc mi skytaj v zármutku, v biede, v utrpení. [:Daj silu svoju 

k láske, pokoju, pomôž mi v každom pokušení.:] 5. Pre teba žijem, v 

tebe sa skryjem, keď duša pôjde do večnosti. [:Telo, Krv tvoja, posila 

moja, je cesta k večnej blaženosti.:] 

 

850. 

 
 

2.  Od predkov našich cez nás sláva Ti buď! V nás cez potomkov 

našich sláva Ti buď! Sláva ti za to, Bože, sláva Ti buď, že tvoríš v 
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nás nový ľud. Náš národ ctí atď. 3. Prácu rúk našich k chlebu 

pridávajme, utrpenie zas k vínu primiešajme. Keď chlieb a víno v 

Krista premení kňaz, Boh s Kristom prijme aj nás. Náš národ ctí atď. 

4. Otec, Syn v Duchu lásky Boh jeden ste a viera nás dvíha k vám, 

preto prosíme: Nech vierou v Boha národ náš mocnie v nás a jednota 

v láske zas. Náš národ ctí atď. 

 

851. 

 
 

2. Ó, Srdce kňazské Kristovo, daj svätých kňazov ľudu nášmu, nech 

vzplanie láskou ich slovo, nech stvorí v ľudstve dušu krásnu. Ó, 

Srdce Krista atď. 3. Ó, Srdce kňazské Kristovo, bôľ lásky tvojej sa 

nás týka, veď odmrštia ťa surovo, náš hriech tkvie v tebe ako dýka. 

Ó, Srdce Krista atď.  4. Ó, Srdce kňazské Kristovo, nad nami zmiluj 

sa hriešnymi, hľa, každý tebe dá slovo: Viac už viac nebudeme 

zlými. Ó, Srdce Krista atď. 
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852. 

 
 

853. 

 
 

854. 
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2. Zásluha tvojho Srdca, prenikni ma. * 

 Kríž tvojho Srdca, posilni ma. 

Tŕňová koruna tvojho Srdca, ozdob ma. * 

 Duch tvojho Srdca, naplň ma. 

3. Plameň tvojho Srdca, roznieť ma. * 

 Žiar tvojho Srdca, zohrej ma. 

Láska tvojho Srdca, zapáľ ma. * 

 Sila tvojho Srdca, pozdvihni ma. 

4. Múdrosť tvojho Srdca, premeň ma. * 

 Radosť tvojho Srdca, oblaž ma. 

Moc tvojho Srdca, nasýť ma. * 

 V tvojom Srdci, Ježišu, daj mi žiť i zomrieť. 

5. Najsladšie Srdce Ježišovo, * 

 naplň ma šťastím 

a daj mi v tebe bývať * 

 tu časne a tam večne. 

 

855. 
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2. Nech pokoj prinášam, kde kričia hádky, nech kľudnou dôverou 

premáham zmätky. Kde vládne temnota nech svetlo vnesiem, 

smutným nech zaspievam v nádeji pieseň. Sprav si atď. 3. Požehnaj, 

Pane môj, ochotu Syna, viac tešiť iných chcem, viac ako seba. Viac 

chápať druhých chcem, mňa stačí menej, viac blízkych milovať ako 

Ty, Pane. Sprav si atď. 4. Kto dáva, dostáva, vrchom sa plní, kto 

stráca, nachádza seba aj iných. Kto druhým odpúšťa sám milosť 

pozná, už ani smrť mu viac nebude hrozná. Sprav si atď. 

 

856. 

 
 

2. S vierou, láskou i nádejou k oltáru pristupujem. Srdce svoje jedine 

len Tebe, Ježiš, darujem. Prídi, prídi atď. 3. Posilni ma, drahý Ježiš, 

svojím presvätým Telom a prebývaj, Spasiteľu, prebývaj v srdci 

mojom. Prídi, prídi atď.4. Ty si všetka radosť moja, neodchádzaj, 

môj Pane. Keby si ma ty opustil, čo mi potom ostane. Prídi, prídi atď. 

 

857. 
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2. Vedzte, že náš Pán je Boh; * 

 on je náš stvoriteľ a jemu patríme, 

sme jeho ľud * 

 a ovce z jeho stáda. Ant. 

 

3. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály * 

 a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými. Ant. 

 

4. Lebo Pán je dobrý, * 

 jeho milosrdenstvo trvá naveky 

a jeho vernosť * 

 z pokolenia na pokolenie. Ant. 

 

858. 
1. Sviatosť tela tajomného veleb, jazyk, vďačne chváľ! Veleb 

predrahú krv jeho, ktorú za nás vylieva; on plod lona panenského 

slávny, dobrý, večný Pán. 2. Nám je daný, narodený z čistej Panny 

Boh a Kráľ, chodieval po tejto zemi, slovo pravdy rozsieval, deň pred 

svojím umučením zjavil, jak nás miloval. 3. Keď si sadol večer k 

stolu, s učeníkmi večeral a baránka jedli spolu, jak zákon 

predpisoval; poslednú im zjavil vôľu: za pokrm sa všetkým dal. 4. 

Slovo v tele slovu dáva moc chlieb v telo premeniť, z vína sa krv 
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Krista stáva, akože to pochopit? Čisté srdce viera pravá sama stačí 

presvedčiť. 

 

859. 

 
 

860. 
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2. Utrápených voláš k sebe, za pokrm sa nám dávaš. U Teba sa zmení 

v nebe strastiplný život náš. Pred tebou atď. 

 

861. 

 
 

862. 
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2. Ochraňuj nás v chvíli smrti, sviatosť spásy premilá. Ježiš drahý, 

dobrotivý, Syn Matky milostivý. Z jeho boku atď. 
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K DUCHU SVÄTÉMU 
 

863. 

 
 

2. Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis, 

cáritas, et spiritális únctio. 3. Tu septifòrmis múnere, dígitus patérnae 

déxterae, tu rite promíssum Patris, sermóne ditans gúttura. 4. 

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infírma nostri 

córporis virtúte firmans pérpeti. 5. Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; ductóre sic te praevio vitémus omne 

nóxium. 6. Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque 

utriúsque Spíritum credámus omni témpore. Amen. 

 

864. 

 
 

2. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, 

oheň v nej i pomazanie duchovné. 3. Ty, darca darov sedmorých, prst 

Boží v dielach stvorených; ty, prisľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo 
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Pánovo. 4. Osvieť nás, ducha posilňuj, do sŕdc vlej lásku ohnivú; keď 

telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti. 5. Pred nepriateľom 

ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas; nech vždy pod tvojím 

vedením vyhneme vplyvom škodlivým. 6. Nauč nás Otca poznávať 

a jeho Syna milovať a v teba, Ducha obidvoch, daj veriť vždy, vo 

všetkých dňoch. Amen. 

 

865. 
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866. 

 
 

2. Príď k nám, Otče strápených, Darca darov sľúbených, [:svetlo srdca 

bôľneho.:] Príď k nám atď. 3. Najvernejší tešiteľ, poslal ťa nám 

Spasiteľ; [:ty sladké občerstvenie.:] Príď k nám atď. 4. V práci si 

poľahčenie, v sparne si ovlaženie, [:v plači si potešenie.:]  Príď k nám 

atď. 5. Svetlo, plné radosti, - naplň srdca temnosti, [:ľudu tebe 

verného.:]  Príď k nám atď. 6. Bez pomocnej milosti človek žije v 

hriešnosti, [:nie je v ňom nič dobrého.:] Príď k nám atď. 7. Očisť duše 

pramene, zavlaž, čo je znavené, [:uzdrav, čo je ranené.:] Príď k nám atď.  
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KAJÚCNE 
 

867. 

 
 

2. Desí ma, že som prach zeme, na prach sa premením. Preto drevo 

skrvavené verím, Bože, verím. Pod tvojím krížom atď. 3. Odpusť mi, 

láska, odpusť mi, že sa ti tak rúham, keď pre tento prach na zemi na 

teba zabúdam. Pod tvojím krížom atď. 4. Nauč ma, Kriste, ako žiť, 

nauč ma milovať! Evanjeliu uveriť, život objavovať. Pod tvojím 

krížom atď. 

 

868. 
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2. Zmaž hriechy a neodkladaj, veď Boh ťa zavolá, deň čo deň za 

Kristom vždy spej, než Boh ťa zavolá. Priprav ma atď. 3. Môj Pane, 

srdce očisť mi skôr, než ma zavoláš a sebectvo mi odstraňuj skôr, 

než ma zavoláš. Priprav ma atď. 4. Ó, priprav, Pane, priprav ma skôr, 

než ma zavoláš, nech bez strachu som pred Tebou, až si ma zavoláš. 

Priprav ma atď. 

 

869. 
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2. Ty si dušu moju očistila, pekelných múk oheň uhasila pre tých, čo 

po tebe túžbu majú a ťa často hodne prijímajú vo Sviatosti, kde sám 

Boh prebýva, a ty v jeho živom tele živá. 3. Kto ťa s túžbou prijme 

vrúcnou, sýtosťou ho sýtiš nehynúcou, smädiť duša nikdy mu 

nebude, hoc mu telo v chladnej stleje hrude; ty mu budeš v blahej raz 

večnosti zdrojom večných slastí, blaženosti. 4. Ó, krv svätá Ježiša 

drahého, vycedená z boľavých rán jeho, ó, ty drahá duše mojej cena, 

záloh spásy, nádej oslávenia: opojený od tvojej sladkosti, chcem ťa 

chváliť tu i vo večnosti. 

 

870. 
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2. Hlas môj k tebe volá, Pane, nech sa tvoja vôľa stane; zranil som si 

dušu úbohú! Podaj lieky duši chorej, sprav ju hodnou lásky svojej; 

sľubujem ti vernosť, Pane môj! Najmilší môj Spasiteľu atď. 3. Skloň 

sa ku mne, Otče milý, požehnaj ma v tejto chvíli, k tebe volám, 

prísny Sudca môj! Úfam v teba, Pane Bože, láska tvoja mi pomôže, 

Spasiteľu milý, Kriste môj! Najmilší môj Spasiteľu atď. 

 

871. 
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2. Chráň ma pred zlom, Pane, drž ma, keď padám, nech čistú vernosť 

Tebe zachovám. Keď mi zloba tieni výhľad na Teba, Pane, si 

hviezdou, žiariš mi z neba. Ty plameň lásky atď. 3. Hľa, žiariš sťa 

slnko, jasom krášliš svet, vravím Ti "Áno", to je odpoveď. Nemusím 

sa báť, veď dnes si prišiel k nám, na Teba hľadím, Ježiš, Boh a Pán. 

Ty plameň lásky atď. 
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ZA ZOSNULÝCH 
 

872. 

 
 

2. Keď ranou rúk svojich ma bičuješ, len nech ma milosťou 

posilňuješ. By ma tak každý kríž len k tebe viedol blíž, len k tebe 

Bože môj, len k tebe blíž. 3. Viem cesta do neba tŕň a kameň, predsa 

po nej kráčať neprestanem. A keď kde tu klesnem i vtedy vzdychať 

chcem: Len k tebe Bože môj, len k tebe blíž. 

 

873. 
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2. Na Teba čaká lásky Kráľ, bež ruku spásy vziať, On všetky Tvoje 

viny vzal, chceš život večný mať. Posledný zájde atď. 3. Ó, poď už 

k svojmu Pánovi, on zomrel za Teba. Krv Jeho bolesť utíši, tú cestu 

do neba. Posledný zájde atď. 

 

874. 
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875. 
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876. 

 
 

2. A uvidíš jak plačú hriešni, padajú v prach aj králi pyšní. Môj Pán 

všetkých zvolá ránov ten deň posledný Môj Pán atď. 3. A poznáš, že 

až skončia boje, zbavené pút sú ruky tvoje. Môj Pán všetkých zvolá 

ránov ten deň posledný Môj Pán atď. 

 

877. 
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878. 

 
 

2. Každý sa rozlúči, pôjde do hrobu. Skúsenosť to učí v každú nás 

dobu. Boh k sebe povolá, ak jeho je vôľa, každú osobu. 3. O tom 

buďme isí, že tiež umrieme, že jak stromu listy niekdy zvädneme. 

Do rúk nemilostnej, smrti neľútostnej všetci padneme. 4. Smrť 

nehľadí, kto si, nedbá na slávu, každý život skosí, zmení postavu, či 

telu starému alebo mladému skloní v hrob hlavu. 5. No, v deň súdny 

z hrobu všetci vstaneme. Zúžitkujme dobu, kým tu žijeme. Času viac 

nebude, zlé skutky na súde všetky povieme 
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MARIÁNSKE 
 

879. 

 
 

2. Túžený ten čas, hľa už doletel, keď ťa privítal z neba archanjel. 

Ave, ave atď. 3. A preto aj my v sladkej ozvene, voláme k tebe, 

vrúcne, skrúšene. Ave, ave atď. 4. Okolo Teba Kristova Matka, anjeli 

svätí spievajú sladko. Ave, ave atď. 5. A tvojho Syna, Ježiša Krista, 

teší anjelský pozdrav doista. Ave, ave atď. 6. Lebo toho ctí táto 

pochvala, od koho si ty hodnosť dostala. Ave, ave atď. 7. Veď On 

skrz teba zmierený býva, koľkokrát sa ten pozdrav ozýva. Ave, ave 

atď. 

 

880. 
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2. Keď prídem pred tvoj oltár a vidím tú milú tvár, na perách zazneje 

pieseň, zo srdca zmizne mi tieseň. Modlitbu si zašeptám, k tvojím 

nohám, keď padám. Na perách zazneje pieseň, zo srdca zmizne mi 

tieseň, modlitbu si zašeptám, k tvojím nohám, keď padám. 3. Kľačim 

tu dnes pred tebou, korím sa pred velebou, ľalia ľúbeznej vône, na 

tebe niet hriechu tône. Krásna si, ó, Mária, ľalia preľúbezná. Ľalia 

ľúbeznej vône, na tebe niet hriechu tône, krásna si, ó, Mária, ľalia 

preľúbezná. 4. A keď aj pominie máj, ty nás tu nezanechaj, kvet 

tvojich čností nám kvitne, lesk tvojej slávy svitne. Keď skončí života 

máj, priprav nám tam hore raj! Kvet tvojich čností nám kvitne, lesk 

tvojej slávy nám svitne, keď skončí života máj, priprav nám tam hore 

raj!  

 

881. 

 
 

2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju v hodinu bezútešnú. 

Ave, ave atď. 3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša Matky 
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hlas ľútosťou znel. Ave, ave atď. 4. To pre hriechy Boží hnev padá 

na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem. Ave, ave atď. 5. Vy 

obete prineste za hriešny svet, ja k pokoju vyvediem z vojny ho bied. 

Ave, ave atď. 6. Tie nevinné deti si zvolila tam, by skrze ne posolstvo 

zverila nám. Ave, ave atď. 7. Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť, 

by k Bohu sa vrátil svet, prosíme zvlášť. Ave, ave atď. 

 

882. 

 
 

2. Syn tvoj drahý, prv než skonal, keď ho súžil smrtný znoj, k tebe, 

Matka, z kríža zvolal: Žena, pozri, hľa syn tvoj! Splňže žiadosť 

svojmu Synu láskou matky ochotnou a od zlého chráň nás činu, buď 

nám Matkou starostnou. Mária, ó, Matička atď. 
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883. 

 
 

2. Patrónka naša, Matka jediná, k tebe sa vznáša prosba úprimná. 

Všetci sme tvoji, vieru našu stráž, v duchovnom boji pomoc preukáž. 
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Národ tvoj ťa o to prosí, ty si Matka dobrá, laśkavá, čo si dietky 

v srdci nosí, pred zlobou ich zastáva. K nám sa obráť atď. 

 

884. 

 
 

2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš, k pokániu voláš a žehnáš, 

ľudstvo v srdci nosíš. Ave, Mária atď. 3. Kráľovná si ružencová, ty 

dáš nádej mnohým, ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom 

veľkým. Ave, Mária atď. 

 

885. 
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2. Velebiť Pána službou je vždy hotová, na ľudstvo myslí cez 

Božieho Syna. Bez Neho svet je len notová osnova, On mu dá 

zmysel, Matka pripomína. Mária, tvoja duša atď. 3. Budú ma 

blahoslaviť, povie pokorná, po veky bude moja sláva istá. Vystiera 

teraz ruky k nám na Slovensko a dvíha ponížených k trónu Krista. 

Mária, tvoja duša atď. 

 

886. 
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2. Svätú Cirkev pomoc tvoja, Pomocnica kresťanov, vždy vyviedla 

šťastne z boja, Kráľovná archanjelov. Ty si naša atď. 3. Bludy všetky 

premohla si, Pomocnica kresťanov, Matka pravdy, Matka krásy, 

Kráľovná archanjelov. Ty si naša atď. 4. Stádu svojmu chráň 

pastiera, Pomocnica kresťanov, pevná nech je naša viera, Kráľovná 

archanjelov. Ty si naša atď. 

 

887. 

 
 

2. [:Buď sláva tebe, ó, Matka Pána,:] [:ty, radosť naša,:] zapaľuješ 

v nás lásku ku Kristovi. 3. [:Buď požehnaná do konca vekov,:] ty, čo 

si chcela, ty, čo si vedela, vedela trpieť spolu so Synom. 4. [:Buď 

požehnaná do konca vekov,:] [:lebo si videla:] svojho Syna zomierať. 

5. [:Zasvätení kňazi Tebe, Mária,:] [:dávajú sa s láskou,:] urob 

ich podobnými Kristovi. 6. Veriaci zasvätení Tebe sú zjednotení 

v tejto vážnej dobe, [:nech skoro zvíťazí:] Tvoje Nepoškvrnené 

Srdce! 7. [:Keď príde posledná hodina naša,:] [:príď, Matka, 

nemeškaj,:] príď, Matka, a priveď nás do neba. 

 

888. 
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2. Cherubíni, serafíni sladko spievajú, tebe, Matka ružencová, slávu 

vzdávajú. [:Zdravas, zdravas Mária, zdravas milostiplná, ó, 

prekrásna, ružencová Panna Mária.:] 3. Prevznešená a láskavá Panna 

Mária, pri hodine smrti mojej buď mi ochrana. [:Aby hriešna duša 

má večne spasená bola, ó, prekrásna, ružencová Panna Mária.:] 

 

889. 
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2. My, Slováci, teba, Matka, za Patrónku vzývame, tvoje preveliké 

bôle najviac v mysli mávame. Veď si nás milovala, Bohu obetovala 

a celý slovenský národ pod ochranu prijala. 3. Zachráň vlasť našu, 

Matička, ó, ty Sedembolestná, vyžeň z nej neveru i hriech a 

nešťastné bludárstva. By sme ťa milovali a na to vždy mysleli, že 

sme skrz tvoje bolesti tú drahú vlasť dostali. 

 

890. 
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891. 

 
 

2. Sedembolestná naša Matka, nás k tebe súcit vždy vábi. Bo ty si 

radosť, nádej sladká, keď je náš národ prislabý. Chráň svoje dietky 

bolestivá, nech slovenský rod nezhynie, a buď mu stále milostivá, 

perla šaštínskej svätyne. 

 

892. 
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2. Ach, nemôže pozerať na Dieťa zmučené. Utierala v bolesti nohy 

skrvavené. Nemôže, nemôže prevravieť slovíčka, ktorá mať tak 

trpela jak Božia Rodička. 3. Ukrutne veľké bôle srdce jej zranili, keď 

jej Syna mŕtveho na ruky zložili. Matička Bolestná bozkala mu rany, 

Matka Sedembolestná, buď ty vždycky s nami. 4. Ach, Matička 

Bolestná, ty čistá ľalia, v tom slzavom údolí prišla si o Syna. Zomrel 

za nás všetkých, lebo nás miloval a teba nám za Matku zo srdca 

daroval. 

 

893. 

 
 

2. Matka Spasiteľa v jase preveľkom dáva milosť hojnú mladým 

pastierkom. Ave, ave atď. 3. Pastieri si myslia, že to blesku jas, tušia 

z toho búrku aj daždivý čas. Ave, ave atď. 4. V tom nad jasným 
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kríčkom neďaleko nich, stojí Panna krásna, deťom zastal dych. Ave, 

ave atď. 5. Kto ste dobrá Pani, kdeže je Váš kraj? Ach, moje detičky, 

moja vlasť je raj. Ave, ave atď. 6. Na jej šatách bielych skvie sa zlatý 

pás, ruženec má v rukách, ktorým chráni nás. Ave, ave atď. 

 

894. 

 
 

2. Tou piesňou vábi nás zvon v nebies diale, keď bolesť znášame, 

srdce trápia žiale. Ó, Panna atď. 3. Tá pieseň znie Ti dnes aj z vône 

hája a s ňou sa i v láske naše srdce spája. Ó, Panna atď. 4. Náš život 

je často ako povíchrica, ty si v ňom jediná istá pomocnica. Ó, Panna 

atď. 5. Kráľovná vesmíru naše kroky príjmi, ohrozených dietok 

láskavo sa ujmi. Ó, Panna atď. 
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NA POBOŽNOSTI 
 

895.
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896. 

 
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, 

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo, 

Milosrdenstvo Božie, prameň tryskajúci, 

 z tajomstva Najsvätejšej Trojice, 

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským 

 ani anjelským rozumom, 

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá, 

Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet 

 v osobe vteleného Slova, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany 

 Ježišovho Srdca, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás ' 

 a zvlášť pre hriešnikov, 

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení 

 Sviatosti Oltárnej, 

Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi, 

Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista, 
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Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš 

 v každom okamihu života, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov ' 

 a si nepochopiteľné pre svätých, 

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých 

 Božích tajomstvách, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy, 

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti, 

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu, 

Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk, 

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel, 

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení, 

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc, 

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší, 

Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností, 

Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší, 

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, 

 

 
 

V. Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela. 

R. Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky. 

 



139 

 

897. 

 
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky, 

Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom, 

Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti, 

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, 

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho, 

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba, 

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, 

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti, 

Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti, 

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností, 

 

 
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc, 

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania, 

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva, 

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie, 

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali, 

Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami, 

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, 
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Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, 

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, 

Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy, 

 

 
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené, 

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, 

Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, 

Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy, 

Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie, 

Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie, 

Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov, 

Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú, 

Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú, 

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých. 

 

 
 

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. 

R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca. 
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898. 

 
Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna panien, 

Svätý Michal, Gabriel a Rafael, 

Všetci svätí anjeli, 

 

Svätý Abrahám, 

Svätý Mojžiš, 

Svätý Eliáš, 

Svätý Ján Krstiteľ, 

Svätý Jozef, 

Všetci svätí patriarchovia a proroci, 

 

Svätý Peter a Pavol, 

Svätý Ondrej, 

Svätý Ján a Jakub, 

Svätý Tomáš, 

Svätý Matúš, 

Všetci svätí apoštoli, 

Svätý Lukáš, 

Svätý Marek, 

Svätý Barnabáš, 

Svätá Mária Magdaléna, 

Všetci svätí učeníci Pánovi, 

 

Svätý Štefan, 

Svätý Ignác Antiochijský, 

Svätý Polykarp, 
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Svätý Justín, 

Svätý Vavrinec, 

Svätý Cyprián, 

Svätý Bonifác, 

Svätý Vojtech, 

Svätý Stanislav, 

Svätý Tomáš Becket, [beket] 

Svätý Ján Nepomucký, 

Svätý Ján Fisher [fišer] a Tomáš More, [mór] 

Svätý Pavol Miki, 

Svätí košickí mučeníci, 

Svätý Izák Jogues [žok] a Ján de Brébeuf, [brebӧf] 

Svätý Peter Chanel, [šanel] 

Svätý Karol Lwanga, 

Svätá Perpetua a Felicita, 

Svätá Agnesa, 

Svätá Mária Goretti, 

Všetci svätí mučeníci, 

 

Svätý Lev a Gregor, 

Svätý Ambróz, 

Svätý Hieronym, 

Svätý Augustín, 

Svätý Atanáz, 

Svätý Bazil a Gregor Nazianzský, 

Svätý Ján Zlatoústy, 

Svätý Martin, 

Svätý Patrik, 

Svätý Cyril a Metod, 

Svätý Karol Borromeo, 

Svätý František Saleský, 

Svätý Pius Desiaty, 

 

Svätý Anton, 

Svätý Benedikt, 
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Svätý Gorazd, 

Svätý Andrej Svorad a Benedikt, 

Svätý Bernard, 

Svätý František a Dominik, 

Svätý Tomáš Akvinský, 

Svätý Ignác Loyolský, 

Svätý František Xaverský, 

Svätý Vincent de Paul, [de pól] 

Svätý Ján Mária Vianney, 

Svätý Ján Bosco, 

Svätá Katarína Sienská, 

Svätá Terézia Avilská, 

Svätá Ružena Limská, 

 

Svätý Ľudovít, 

Svätá Monika, 

Svätá Alžbeta Uhorská, 

Všetci Boží svätí a sväté, 

 

 
Od všetkého zla 

Od každého hriechu 

Od úkladov diabla 

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle 

Od večnej smrti 

Pre tvoje vtelenie 

Pre tvoje narodenie 

Pre tvoj krst a svätý pôst 

Pre tvoj kríž a tvoje umučenie 

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie 

Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie 

Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie 

Pre zoslanie Ducha Svätého 
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Pre tvoj slávny príchod 

 

 
Priveď nás k pravému pokániu, 

Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe, 

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu, 

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu, 

 

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, 

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca 

 a všetkých zasvätených tvojej službe, 

Zjednoť všetkých veriacich v Krista, 

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia, 

 

 
 

899. 

 
 

Otec na nebesiach, Bože, - Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 

Duch Svätý, Bože, - Svätá Trojica, jeden Boh, - zmiluj sa nad nami. 

 

Svätá Mária, - Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna panien, -  Matka Kristova, - oroduj za nás. 
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Matka Cirkvi, Matka Božej milosti, - Matka najčistejšia, 

Matka najnevinnejšia, - Matka panenská, 

 

Matka nepoškvrnená, - Matka hodna lásky, 

Matka obdivuhodná, - Matka dobrej rady, 

 

Matka Stvoriteľa, - Matka Spasiteľa, 

Panna najmúdrejšia, - Panna hodna úcty, 

 

Panna hodna chvály, - Panna mocná, 

Panna dobrotivá, - Panna verná, 

 

Zrkadlo spravodlivosti, - Sídlo múdrosti, 

Príčina našej radosti, - Príbytok Ducha Svätého, 

 

Príbytok hoden cti, - Vznešený príbytok nábožnosti, 

Ruža tajomná, - Veža Dávidovho mesta, 

 

Veža zo slonovej kosti, - Dom zlatý, Archa zmluvy, 

Brána do neba, - Hviezda ranná, 

 

Uzdravenie chorých, - Útočisko hriešnikov, 

Útecha zarmútených, - Pomocnica kresťanov, 

 

Kráľovná anjelov, - Kráľovná patriarchov, 

Kráľovná prorokov, - Kráľovná apoštolov, 

 

Kráľovná mučeníkov, - Kráľovná vyznávačov, 

Kráľovná panien, - Kráľovná všetkých svätých, 

 

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, - Kráľovná 

 nanebovzatá, 

Kráľovná posvätného ruženca, - Kráľovná rodiny, Kráľovná pokoja, 
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Baránok Boží, - ty snímaš hriechy sveta,  

zľutuj sa nad nami, Pane, - vyslyš nás, Pane, - zmiluj sa nad nami. 

 

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 

900. 

 
 

Otec na nebesiach, Bože, - Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 

Duch Svätý, Bože, - Svätá Trojica, jeden Boh, - zmiluj sa nad nami. 

 

Svätá Mária, - Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna panien, -  Matka Kristova, - oroduj za nás. 

 

Matka Cirkvi, Matka Božej milosti, - Matka najčistejšia, 

Matka najnevinnejšia, - Matka panenská, 

 

Matka nepoškvrnená, - Matka hodna lásky, 

Matka obdivuhodná, - Matka dobrej rady, 

 

Matka Stvoriteľa, - Matka Spasiteľa, 

Panna najmúdrejšia, - Panna hodna úcty, 

 

Panna hodna chvály, - Panna mocná, 

Panna dobrotivá, - Panna verná, 

 

Zrkadlo spravodlivosti, - Sídlo múdrosti, 

Príčina našej radosti, - Príbytok Ducha Svätého, 
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Príbytok hoden cti, - Vznešený príbytok nábožnosti, 

Ruža tajomná, - Veža Dávidovho mesta, 

 

Veža zo slonovej kosti, - Dom zlatý, Archa zmluvy, 

Brána do neba, - Hviezda ranná, 

 

Uzdravenie chorých, - Útočisko hriešnikov, 

Útecha zarmútených, - Pomocnica kresťanov, 

 

Kráľovná anjelov, - Kráľovná patriarchov, 

Kráľovná prorokov, - Kráľovná apoštolov, 

 

Kráľovná mučeníkov, - Kráľovná vyznávačov, 

Kráľovná panien, - Kráľovná všetkých svätých, 

 

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, - Kráľovná 

 nanebovzatá, 

Kráľovná posvätného ruženca, - Kráľovná rodiny, Kráľovná pokoja, 

 

Baránok Boží, - ty snímaš hriechy sveta,  

zľutuj sa nad nami, Pane, - vyslyš nás, Pane, - zmiluj sa nad nami. 

 

901. 

 
 

Otec na nebesiach, Bože, - Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 

Duch Svätý, Bože, - Svätá Trojica, jeden Boh, - zmiluj sa nad nami. 
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Svätá Mária, - Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna panien, -  Matka Kristova, - oroduj za nás. 

 

Matka Cirkvi, Matka Božej milosti, - Matka najčistejšia, 

Matka najnevinnejšia, - Matka panenská, 

 

Matka nepoškvrnená, - Matka hodna lásky, 

Matka obdivuhodná, - Matka dobrej rady, 

 

Matka Stvoriteľa, - Matka Spasiteľa, 

Panna najmúdrejšia, - Panna hodna úcty, 

 

Panna hodna chvály, - Panna mocná, 

Panna dobrotivá, - Panna verná, 

 

Zrkadlo spravodlivosti, - Sídlo múdrosti, 

Príčina našej radosti, - Príbytok Ducha Svätého, 

 

Príbytok hoden cti, - Vznešený príbytok nábožnosti, 

Ruža tajomná, - Veža Dávidovho mesta, 

 

Veža zo slonovej kosti, - Dom zlatý, Archa zmluvy, 

Brána do neba, - Hviezda ranná, 

 

Uzdravenie chorých, - Útočisko hriešnikov, 

Útecha zarmútených, - Pomocnica kresťanov, 

 

Kráľovná anjelov, - Kráľovná patriarchov, 

Kráľovná prorokov, - Kráľovná apoštolov, 

 

Kráľovná mučeníkov, - Kráľovná vyznávačov, 

Kráľovná panien, - Kráľovná všetkých svätých, 
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Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, - Kráľovná 

 nanebovzatá, 

Kráľovná posvätného ruženca, - Kráľovná rodiny, Kráľovná pokoja, 

 

Baránok Boží, - ty snímaš hriechy sveta,  

zľutuj sa nad nami, Pane, - vyslyš nás, Pane, - zmiluj sa nad nami. 

 

902. 

 
 

Otec na nebesiach, Bože, - Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 

Duch Svätý, Bože, - Svätá Trojica, jeden Boh, - zmiluj sa nad nami. 

 

Svätá Mária, - Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna panien, -  Matka Kristova, - oroduj za nás. 

 

Matka Cirkvi, Matka Božej milosti, - Matka najčistejšia, 

Matka najnevinnejšia, - Matka panenská, 

 

Matka nepoškvrnená, - Matka hodna lásky, 

Matka obdivuhodná, - Matka dobrej rady, 

 

Matka Stvoriteľa, - Matka Spasiteľa, 

Panna najmúdrejšia, - Panna hodna úcty, 

 

Panna hodna chvály, - Panna mocná, 

Panna dobrotivá, - Panna verná, 

 

Zrkadlo spravodlivosti, - Sídlo múdrosti, 

Príčina našej radosti, - Príbytok Ducha Svätého, 
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Príbytok hoden cti, - Vznešený príbytok nábožnosti, 

Ruža tajomná, - Veža Dávidovho mesta, 

 

Veža zo slonovej kosti, - Dom zlatý, Archa zmluvy, 

Brána do neba, - Hviezda ranná, 

 

Uzdravenie chorých, - Útočisko hriešnikov, 

Útecha zarmútených, - Pomocnica kresťanov, 

 

Kráľovná anjelov, - Kráľovná patriarchov, 

Kráľovná prorokov, - Kráľovná apoštolov, 

 

Kráľovná mučeníkov, - Kráľovná vyznávačov, 

Kráľovná panien, - Kráľovná všetkých svätých, 

 

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, - Kráľovná 

 nanebovzatá, 

Kráľovná posvätného ruženca, - Kráľovná rodiny, Kráľovná pokoja, 

 

Baránok Boží, - ty snímaš hriechy sveta,  

zľutuj sa nad nami, Pane, - vyslyš nás, Pane, - zmiluj sa nad nami. 

 

903. 
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Odvážny muž, 

Štedrý Kristov vojak,  

Vnímavý k biede blížneho, 

Chudobný darca,  

Vzor skromnosti,  

Nepriateľ hriechu,  

Víťaz v pokušení,  

Bohatstvo chudobných,  

Povzbudenie utrápených,  

Nástroj v Božích rukách,  

Horlivý katechumen,  

Perla kňazov, 

Príkladný biskup,  

Radosť svätej Cirkvi,  

Nositeľ pokoja,  

Tvorca porozumenia a jednoty,  

Svetlo pravdy pre blúdiacich, 

Neúnavný hlásateľ evanjelia,  

Obhajca apoštolskej viery,  

Muž mocný v slovách i činoch,  

Postrach démonov,  

 

 
Od každého sebectva,  

Od ľahostajnej nevšímavosti,  

Od lákavých pokušení,  

Od povrchnej viery, 

Od smútku a beznádeje,  

Od strachu a rezignácie,  

Od kompromisov so zlom,  
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V. Oroduj za nás, svätý Martin. 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 

904. 

 
Svätá Božia Rodička, 

Svätá Panna panien, 

Svätý Ján Nepomucký, 

Radosť a útecha svojich rodičov, 

Pokorný sluha oltára,  

Horlivý apoštol,  

Svetlo svätej Cirkvi,  

Zrkadlo a príklad spovedníkov,  
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Dobrotivý almužník,  

Útočisko chudobných,  

Tešiteľ zarmútených,  

Potlačovateľ bludárstva, 

Nadšený hlásateľ evanjelia,  

Pohŕdač hodnosťami a cťou,  

Vrúcny ctiteľ Panny Márie,  

Povzbudzovateľ hriešnikov na pokánie,  

Obraz svätosti,  

Nádoba čistoty,  

Ruža trpezlivosti,  

Strážca spovedného tajomstva,  

Ochranca cti a dobrého mena,  

Dokonalý vzor kňazstva,  

Vyvolený mučeník Pána,  

Patrón a ochranca Kňazského seminára, 

 

 
Od všetkého zla 

Od každého hriechu 

Od večnej smrti 

Pre tvoje vtelenie 

Pre tvoju smrť a zmŕtvychvstanie 

Pre zoslanie Ducha Svätého 

Pre zásluhy svätého Jána Nepomuckého 

Pre jeho veľkú zbožnosť k Panne Márii 

Pre jeho apoštolskú horlivosť v hlásaní Božieho slova 

Pre jeho obdivuhodnú vytrvalosť v utrpení 

Pre jeho statočné zachovanie spovedného tajomstva 

Pre všetky jeho čnosti 

Pre jeho mučenícku smrť 
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Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev,  

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca 

 a všetkých zasvätených tvojej službe,  

Zjednoť všetkých veriacich v Krista,  

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia,  

Na príhovor svätého Jána Nepomuckého 

 pomôž nám napredovať v čnostiach 

 a v poznaní tajomstiev viery, 

 

 
 

V. Oroduj za nás, svätý Ján Nepomucký.  

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 

905. 
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Svätá Tvár Ježišova, obraz jednorodeného Božieho Syna, 

Svätá Tvár Ježišova, zrkadlo tváre Otcovej, 

Svätá Tvár Ježišova, Svätým Duchom utvorená Tvár Bohočloveka, 

Svätá Tvár Ježišova, Tvár Syna Svätej Panny, 

Svätá Tvár Ježišova, Tvár Božieho Syna, ktorý prebýval medzi nami, 

Svätá Tvár Ježišova, Tvár stelesneného Božieho Slova, 

Svätá Tvár Ježišova, na vrchu Tábore premenená 

 v žiariacu božskú Tvár, oslávenú svetlom, 

 

 
Kristova Svätá Tvár, judášskym bozkom zradená, 

Kristova Svätá Tvár, sluhom po prvýkrát udretá, 

Kristova Svätá Tvár, pre nás zhanená a potupená, 

Kristova Svätá Tvár, za naše hriechy zbičovaná dobrota,  

 nevinnosť a zrkadlo pravdy, 

Kristova Svätá Tvár, pre našu pýchu tŕňmi skrvavená, 

Kristova Svätá Tvár, pre naše hriechy trstinou bitá, 

Kristova Svätá Tvár, zločincom Barabášom nenávidená 

 Tvár Bohočloveka, 

Kristova Svätá Tvár, z ktorej stekali potôčiky sĺz a potu 

 zmiešané s Krvou, 

Kristova Svätá Tvár, od úderov skrivená, 
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Kristova Svätá Tvár, napriek počutiu rozsudku smrti 

 pokojná a trpezlivá, 

Kristova Svätá Tvár, útrapami nosenia kríža mučená, 

Kristova Svätá Tvár, ktorej črty si zázračne vtlačil  

 na Veronikinu šatku, 

Kristova Svätá Tvár, ktorá si napriek utrpeniam 

 ostala krotká a výsostná, 

Kristova Svätá Tvár, ktorá si klesla v okamihu smrti, 

Kristova Svätá Tvár, ktorá si mŕtva pri Kríži 

 v lone svojej bolestnej Bohorodičky spočívala, 

Kristova Svätá Tvár, zázračne zobrazená na posmrtnom plátne, 

 

 
Svätá Tvár nášho Spasiteľa, pred ktorou smrť uteká, 

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, k ucteniu a velebeniu hodná Tvár Boha, 

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorú s potešením sledujú anjeli a svätí, 

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorej ctiteľov Otec miluje a odmeňuje, 

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorá sa vrývaš do duše svojich ctiteľov 

 v duchu zmierenia, 

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorá robíš zázraky 

 za prejavenú úctu k Tebe, 

Svätá Tvár nášho Spasiteľa, ktorá chce, aby sme sa na ňu pozerali, 
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Modlime sa 

 

Ó, Ježišu, ktorý si sa stal vo svojich veľkých bolestiach „potupou 

ľudí“ a „mužom bolesti“, zvelebujem tvoju božskú tvár, v ktorej sa 

zračí krása a láskavosť božstva a nekonečného milosrdenstva. A hoci 

tvoja tvár navonok vyzerá ako tvár malomocného, predsa pod týmito 

rysmi spoznávam tvoju nekonečnú lásku. Pane Ježišu, vtlač svoj 

božský obraz do môjho srdca a zapáľ ma svojou láskou, aby som i ja 

svojim životom šíril obraz tvojej božskej tváre a zveleboval ťa. Ó, 

Ježišu, konaj zázraky obrátenia u každého, kto s úctou pozrie na 

tvoju tvár a povolávaj nových apoštolov tejto doby, aby šírili tvoje 

evanjelium. Vylievaj na celý svet prameň svojej milosrdnej lásky, 

aby sme všetci raz mohli hľadieť na tvoju oslávenú tvár v nebesiach. 

Amen. 
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K LITURGII 

 

906. 
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907. 
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908. 
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909. 
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910. 
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911. 
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912. 

 

 
 

913. 
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914. 
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915. 
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916. 
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917. 
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918. 
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919. 
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920. 

 
 

2. a vzbudil nám mocného Spasiteľa * 

 z rodu Dávida, svojho služobníka, 

3. ako odpradávna hovoril * 

 ústami svojich svätých prorokov, 

4. že nás oslobodí od našich nepriateľov * 

 a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 

5. Preukázal milosrdenstvo našim otcom * 

 a pamätá na svoju svätú zmluvu, 

6. na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, * 

 že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, 

7. aby sme mu bez strachu slúžili * 

 vo svätosti a spravodlivosti 

8. pred jeho tvárou * 

 po všetky dni nášho života. 

9. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: * 

 pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 
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10. a poučíš jeho ľud o spáse, * 

 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. 

11. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi * 

 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 

12. a naše kroky * 

 upriami na cestu pokoja. 

13. Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému. 

14. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. 

 

921. 

 
 

3. ako odpradávna hovoril * 

 ústami svojich svätých prorokov, 

4. že nás oslobodí od našich nepriateľov * 

 a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 

5. Preukázal milosrdenstvo našim otcom * 

 a pamätá na svoju svätú zmluvu, 

6. na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, * 

 že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, 

7. aby sme mu bez strachu slúžili * 

 vo svätosti a spravodlivosti 
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8. pred jeho tvárou * 

 po všetky dni nášho života. 

9. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: * 

 pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 

10. a poučíš jeho ľud o spáse, * 

 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. 

11. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi * 

 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 

12. a naše kroky * 

 upriami na cestu pokoja. 

13. Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému. 

14. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. 

 

922. 

 
 

4. lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * 

 a sväté je jeho meno 
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5. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie * 

 s tými, čo sa ho boja. 

6. Ukázal silu svojho ramena, * 

 rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 

7. Mocnárov zosadil z trónov * 

 a povýšil ponížených. 

8. Hladných nakŕmil dobrotami * 

 a bohatých prepustil naprázdno. 

9. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * 

 lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 

10. ako sľúbil našim otcom, * 

 Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 

11. Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému. 

12. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. 

 

923. 

 
2. lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. * 

 Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 

3. lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * 

 a sväté je jeho meno 

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie * 

 s tými, čo sa ho boja. 

5. Ukázal silu svojho ramena, * 

 rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 

6. Mocnárov zosadil z trónov * 

 a povýšil ponížených. 
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7. Hladných nakŕmil dobrotami * 

 a bohatých prepustil naprázdno. 

8. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * 

 lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 

9. ako sľúbil našim otcom, * 

 Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 

10. Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému. 

11. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. 
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NA KOMPLETÓRIUM 
 

924. 

 

 
 

925. 
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926. 
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927. 
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928. 

 
 

929. 

 
 

930. 
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931. 

 
 

povie Pánovi: † 

 „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * 

 v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * 

 a zo zhubného moru. 

Svojimi krídlami ťa zacloní * 

 a uchýliš sa pod jeho perute. 

Jeho pravda je štítom a pancierom, * 

 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, 

ani šípu letiaceho vo dne, † 

 ani moru, čo sa tmou zakráda, * 

 ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 

I keď po tvojom boku padnú tisíce † 

 a desaťtisíce po tvojej pravici, * 

 teba nezasiahne. 

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * 

 a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 

Lebo tvojím útočišťom je Pán, * 

 za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 

Nestihne ťa nijaké nešťastie * 

 a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 

 

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * 

 aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 

Na rukách ťa budú nosiť, * 

 aby si si neuderil nohu o kameň. 

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * 
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 leva i draka rozšliapeš. 

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * 

 ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. 

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším † 

 a budem pri ňom v súžení, * 

 zachránim ho i oslávim. 

Obdarím ho dlhým životom * 

 a ukážem mu svoju spásu. 

Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. 

 

932. 

 
 

933. 
Zelený štvrtok: 
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Veľký piatok: 

 
 

Biela sobota: 

 
 

934. 

 
 

935. 
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936. 

 
 

937. 
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938. 

 
 

lebo moje oči uvideli tvoju spásu, * 

 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 

svetlo na osvietenie pohanov * 

 a slávu Izraela, tvojho ľudu. 

Sláva Otcu i Synu * 

 i Duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 

 i na veky vekov. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

OBSAH 

        Str. 

Ordo missae       1 

Angelus Domini      19 

Pro defunctis       19 

Regina coeli laetare      20 

Tantum ergo Sacramentum     20 

Rosarium       21 

Litaniae lauretanae      24 

Raduj sa, nebies Kráľovná     26 

Modlitba sv. Tomáša Akvinského pred svätou omšou 27 

Modlitba sv. Tomáša Akvinského po svätej omši  27 

Modlitba k Ukrižovanému     28 

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi   28 

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému 

srdcu Panny Márie      28 

Modlitba k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej   30 

Modlitba bohoslovca za seminár    30 

Modlitba bohoslovca za spolubratov   30 

Litánie k sv. Jánovi Nepomuckému   31 

Modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému   33 

Litánie k sv. Martinovi     34 

Modlitba za blahorečenie otca biskupa Vojtaššáka 35 

 

 

 

 

 



188 

 

ZOZNAM PIESNÍ 

        Č. 

ADVENT 

Alma Redemptoris Mater     758 

Slávna Matka Spasiteľa A     759 

Slávna Matka Spasiteľa B     760 

Anjel Pána       761 

Ajhľa, Spasiteľ príde      762 

Ecce Dominus veniet      763 

Ave maris stella       764 

Dušu dvíham k tebe, Pane     765 

Hľa, Panna porodí Syna     766 

Plesaj hlasno       767 

Pripravte cestu Pánovi      768 

Príď, Kriste, príď      769 

Rorate coeli       770 

V dolinách, keď za večera     771 

Veni, veni, Emanuel      772 

Znovu Ti dávam svoje áno     773 

 

VIANOCE 

Adeste fideles       774 

Hľa, slávna to chvíľa      775 

Nad vodami       776 

Plesajte, všetci ľudia      777 

Vianočné Tantum ergo     778 

 

PÔST 

Ave Regina coelorum      779 

Zdravas Kráľovná nebeská A     780 



189 

 

Zdravas Kráľovná nebeská B     781 

Budem oslavovať teba, Pane     782 

Bol si tam       783 

Božie kráľovstvo      784 

Ecce lignum crucis      785 

Hľadajme slávu v kríži     786 

Chlebom pre dušu      787 

Je tu čas tretej hodiny      788 

Kristus trpel za vás      789 

Kríž je znakom spásy      790 

Kto o zákone Pánovom     791 

Obnovme sa v duchu poníženosti a pokánia   792 

Pane, zmilúvaš sa nad všetkými    793 

Poteším sa z tvojich predpisov     794 

Stabat Mater dolorosa      795 

Stála matka bolestivá        796 

Syn môj, treba sa radovať     797 

Smutná doba pôstna       798 

Tu pod krížom (Golgota)     799 

V srdci mi znejú      800 

Vysoko tam, hore na Golgote     801 

Z krutej púšte       802 

 

VEĽKÁ NOC 

Regina coeli       803 

Raduj sa nebies Kráľovná A     804 

Raduj sa nebies Kráľovná B     805 

Aleluja, Cirkev spieva      806 

Bol som mŕtvy a hľa, žijem     807 

Doprostred nás       808 



190 

 

Ja som dobrý Pastier      809 

Kristus víťaz       810 

Naše dary       811 

Nesmiernu moc máš, Kriste Kráľ    812 

Ó, bratia, veľký div sa stal     813 

O, filii et filiae       814 

Obete dnes veľkonočnej      815 

Victimae paschali laudes     816 

On vstal zmŕtvych      817 

Spievaj Pánovi       818 

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil    819 

Slávny si, Bože      820 

Tiekla voda z pravej strany     821 

Vstal Kristus, naša nádej slávy    822 

Všetko, čo žije       823 

Znie vďaky hlas      824 

 

CEZ ROK 

Salve Regina       825 

Sub tuum praesidium      826 

Ave Maria       827 

Zdravas Kráľovná      828 

Pod tvoju ochranu      829 

Zdravas Mária       830 

Bárka        831 

Buď vždy pozdravená      832 

Hymnus ku cti bl. Anny Kolesárovej    833 

Hymnus ku cti bl. Titusa Zemana    834 

Chváľ, Sione, Spasiteľa     835 

Jesu, dulcis memoria      836 



191 

 

Jasaj na chválu Pánovi      837 

Keď Ježiš sladký      838 

Kristus Pán, večný kňaz     839 

K tvojmu srdcu sme dnes prišli    840 

Len Boh je moja spása      841 

Len v tajomstve ticha      842 

Misericordes sicut Pater     843 

Misericordias Domini      844 

Moja múdrosť       845 

Na svoju česť ti sľubujem     846 

Nech je zvelebený Boh     847 

Nech sa mi ústa naplnia chválou    848 

Nech sa ti vzdáva úcta      849 

Ó, Bože darca darov      850 

Ó, Srdce kňazské Kristovo     851 

Poďte, plesajme v Pánovi     852 

Prebývaš v nás       853 

Prosebné zvolania k Srdcu Ježišovmu (Milosrdný Ježišu) 854 

Sprav si ma, Pane, nástrojom     855 

Srdce moje láskou žiari     856 

Ste mojimi priateľmi      857 

Sviatosť tela tajomného     858 

Tantum ergo       859 

V Najsvätejšej tu Sviatosti     860 

Yzopom ma pokrop      861 

Zdrav buď, pravé Telo Krista     862 

  

K DUCHU SVÄTÉMU 

Veni Creator Spiritus      863 

Príď, Duchu Svätý, Tvorivý     864 



192 

 

Veni Sancte Spiritus      865 

Duchu Svätý, príď z neba      866 

 

KAJÚCNE 

Keď život dušu sužuje      867 

Nech rúcho sa ti skvie      868 

Ó, predrahá duše mojej cena     869 

Veľmi milujem ťa, Bože      870 

Vezmi si môj život      871 

 

ZA ZOSNULÝCH 

Blíž k tebe, Bože môj      872 

Čas mizne, letia hodiny     873 

Dies irae       874 

Libera me Domine       875 

Môj Pán       876 

Requiem aeternam      877 

Tu na svete nieto stálej blahosti    878 

 

MARIÁNSKE 

Božia Rodička                  879 

Každý rok, keď príde máj     880 

Keď žiaril a prekvital      881 

K nebesiam dnes zaleť pieseň     882 

Kráľovná nebies      883 

Mária, Matka bolestná      884 

Mária ponáhľa sa pomôcť     885 

Nastokrát buď pozdravená     886 

Nepoškvrnené srdce Márie     887 

Okrasa Slovenskej zeme     888 



193 

 

Ó, Mária, Matka naša      889 

Salve Regina - monastic     890 

Sedembolestnú Matku prosí     891 

Tmavočervená ruža      892 

Trinásteho mája      893 

Znej, pieseň Márii      894 

 

NA POBOŽNOSTI 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu    895 

Litánie k Božiemu milosrdenstvu    896 

Litánie k Božskému Srdcu     897 

Litánie k svätým forma A     898 

Litánie Loretánske nápev bolestný    899 

Litánie Loretánske nápev radostný    900 

Litánie Loretánske nápev slávnostný    901 

Litánie Loretánske nápev svetla    902 

Litánie k sv. Martinovi     903 

Litánie k sv. Jánovi Nepomuckému    904 

Litánie k Svätej tvári Ježišovej    905 

 

K LITURGII  

MISSA VIII       906 

MISSA XI       907 

Hymnus Hľa, z púšte hlas už zaznieva    908 

Hymnus Proroci hlasno zvestujú    909 

Hymnus Odtiaľ, kde slnko vychádza    910 

Hymnus Vrúcne sa všetci modlime    911 

Hymnus Hľa, žlč, ocot, sliny, kliny    912 

Hymnus Bronie sa zora na nebi    913 

Hymnus Od všetkých s túžbou žiadaný   914 



194 

 

Hymnus Blaženosť, šťastie, radosti    915 

Hymnus Na večnom tróne     916 

Hymnus Večný Pán sveta, v ruke máš    917 

Hymnus Hľa, nočné šero redne, tma sa tratí   918 

Hymnus Odveký obraz Večného    919 

Benedictus A (Vianoce , Veľká noc, Cez rok)   920 

Benedictus B (Advent, Pôst)     921 

Magnificat A (Vianoce, Veľká noc, Cez rok)   922 

Magnificat B (Advent, Pôst)     923 

 

NA KOMPLETÓRIUM 

Hymnus Na sklonku dňa ťa úprimne    924 

Hymnus Kriste, ty svetlo a náš deň    925 

Hymnus na kompletórium forma C    926 

Hymnus Ježišu, Vykupiteľ náš    927 

Ant. Svojimi krídlami A solemnis    928 

Ant. Svojimi krídlami B simplex    929 

Ant. Svojimi krídlami C     930 

Žalm 91       931 

Responzórium Do tvojich rúk     932 

Ant. Kristus sa stal pre nás     933 

Ant. Toto je deň      934 

Responzórium Do tvojich rúk, aleluja    935 

Ant. Ochraňuj nás, Bože solemnis    936 

Ant. Ochraňuj nás, Bože simplex    937 

Nunc dimitis       938

    

MARIÁNSKE ANTIFÓNY ku kompletóriu 

Alma Redemptoris Mater     758 

Ave Regina coelorum      779 



195 

 

Regina coeli       803 

Salve Regina       825 

Sub tuum praesidium      826 

Ave Maria        827 

Slávna Matka Spasiteľa A     759 

Slávna Matka Spasiteľa B     760 

Zdravas Kráľovná nebeská A     780 

Zdravas Kráľovná nebeská B     781 

Raduj sa nebies Kráľovná A     804 

Raduj sa nebies Kráľovná B     805 

Zdravas Kráľovná      828 

Pod tvoju ochranu      829 

Zdravas Mária       830 

 

ABECEDNÝ ZOZNAM PIESNÍ 

 

Adeste fideles 774 

Ajhľa, Spasiteľ príde 762 

Aleluja, Cirkev spieva 806 

Alma Redemptoris Mater 758 

Anjel Pána 761 

Ant. Kristus sa stal pre nás 933 

Ant. Ochraňuj nás, Bože simplex 937 

Ant. Ochraňuj nás, Bože solemnis 936 

Ant. Svojimi krídlami A solemnis 928 

Ant. Svojimi krídlami B simplex 929 

Ant. Svojimi krídlami C 930 

Ant. Toto je deň 934 

Ave Maria 827 

Ave maris stella  764 



196 

 

Ave Regina coelorum 779 

Bárka 831 

Benedictus A (Vianoce , Veľká noc, Cez rok) 920 

Benedictus B (Advent, Pôst) 921 

Blíž k tebe, Bože môj 872 

Bol si tam 783 

Bol som mŕtvy a hľa, žijem 807 

Božia Rodička 879 

Božie kráľovstvo 784 

Buď vždy pozdravená 832 

Budem oslavovať teba, Pane 782 

Čas mizne, letia hodiny 873 

Chlebom pre dušu 787 

Chváľ, Sione, Spasiteľa 835 

Dies irae 874 

Doprostred nás 808 

Duchu Svätý, príď z neba  866 

Dušu dvíham k tebe, Pane 765 

Ecce Dominus veniet 763 

Ecce lignum crucis 785 

Hľa, Panna porodí Syna 766 

Hľa, slávna to chvíľa 775 

Hľadajme slávu v kríži 786 

Hymnus Blaženosť, šťastie, radosti 915 

Hymnus Bronie sa zora na nebi 913 

Hymnus Hľa, nočné šero redne, tma sa tratí 918 

Hymnus Hľa, z púšte hlas už zaznieva 908 

Hymnus Hľa, žlč, ocot, sliny, kliny 912 

Hymnus Ježišu, Vykupiteľ náš 927 

Hymnus Kriste, ty svetlo a náš deň 925 

Hymnus ku cti bl. Anny Kolesárovej 833 



197 

 

Hymnus ku cti bl. Titusa Zemana 834 

Hymnus na kompletórium forma C 926 

Hymnus Na sklonku dňa ťa úprimne 924 

Hymnus Na večnom tróne 916 

Hymnus Od všetkých s túžbou žiadaný 914 

Hymnus Odtiaľ, kde slnko vychádza 910 

Hymnus Odveký obraz Večného 919 

Hymnus Proroci hlasno zvestujú 909 

Hymnus Večný Pán sveta, v ruke máš 917 

Hymnus Vrúcne sa všetci modlime 911 

Ja som dobrý Pastier 809 

Jasaj na chválu Pánovi 837 

Je tu čas tretej hodiny 788 

Jesu, dulcis memoria 836 

K nebesiam dnes zaleť pieseň 882 

K tvojmu srdcu sme dnes prišli 840 

Každý rok, keď príde máj 880 

Keď Ježiš sladký 838 

Keď žiaril a prekvital 881 

Keď život dušu sužuje 867 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu 895 

Kráľovná nebies 883 

Kristus Pán, večný kňaz 839 

Kristus trpel za vás 789 

Kristus víťaz 810 

Kríž je znakom spásy 790 

Kto o zákone Pánovom 791 

Len Boh je moja spása 841 

Len v tajomstve ticha 842 

Libera me Domine  875 

Litánie k Božiemu milosrdenstvu 896 
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Litánie k Božskému Srdcu 897 

Litánie k sv. Jánovi Nepomuckému 904 

Litánie k sv. Martinovi 903 

Litánie k svätej tvári Ježišovej 905 

Litánie k svätým forma A 898 

Litánie Loretánske nápev bolestný 899 

Litánie Loretánske nápev radostný 900 

Litánie Loretánske nápev slávnostný 901 

Litánie Loretánske nápev svetla 902 

Magnificat A (Vianoce, Veľká noc, Cez rok) 922 

Magnificat B (Advent, Pôst) 923 

Mária ponáhľa sa pomôcť 885 

Mária, Matka bolestná 884 

Misericordes sicut Pater 843 

Misericordias Domini 844 

MISSA VIII 906 

MISSA XI 907 

Môj Pán 876 

Moja múdrosť 845 

Na stokrát buď pozdravená 886 

Na svoju česť ti sľubujem 846 

Nad vodami 776 

Naše dary 811 

Nech je zvelebený Boh 847 

Nech rúcho sa ti skvie 868 

Nech sa mi ústa naplnia chválou 848 

Nech sa ti vzdáva úcta 849 

Nepoškvrnené srdce Márie 887 

Nesmiernu moc máš, Kriste Kráľ 812 

Nunc dimitis 938 

Ó, Bože darca darov 850 
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Ó, bratia, veľký div sa stal 813 

O, filii et filiae 814 

Ó, Mária, Matka naša 889 

Ó, predrahá duše mojej cena 869 

Ó, Srdce kňazské Kristovo 851 

Obete dnes veľkonočnej  815 

Obnovme sa v duchu poníženosti a pokánia 792 

Okrasa Slovenskej zeme 888 

On vstal zmŕtvych 817 

Pane, zmilúvaš sa nad všetkými 793 

Plesaj hlasno 767 

Plesajte, všetci ľudia 777 

Pod tvoju ochranu 829 

Poďte, plesajme v Pánovi 852 

Poteším sa z tvojich predpisov 794 

Prebývaš v nás 853 

Príď, Duchu Svätý, Tvorivý 864 

Príď, Kriste, príď 769 

Pripravte cestu Pánovi 768 

Prosebné zvolania k Srdcu Ježišovmu (Milosrdný 

Ježišu) 
854 

Raduj sa nebies Kráľovná A 804 

Raduj sa nebies Kráľovná B 805 

Regina coeli 803 

Requiem aeternam 877 

Responzórium Do tvojich rúk 932 

Responzórium Do tvojich rúk, aleluja 935 

Rorate coeli 770 

Salve Regina 825 

Salve Regina - monastic 890 

Sedembolestnú Matku prosí 891 
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Slávna Matka Spasiteľa A 759 

Slávna Matka Spasiteľa B 760 

Slávny si, Bože 820 

Smutná doba pôstna  798 

Spievaj Pánovi  818 

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil 819 

Sprav si ma, Pane, nástrojom 855 

Srdce moje láskou žiari 856 

Stabat Mater dolorosa 795 

Stála matka bolestivá   796 

Ste mojimi priateľmi 857 

Sub tuum praesidium 826 

Sviatosť tela tajomného 858 

Syn môj, treba sa radovať 797 

Tantum ergo 859 

Tiekla voda z pravej strany 821 

Tmavočervená ruža 892 

Trinásteho mája 893 

Tu na svete nieto stálej blahosti 878 

Tu pod krížom (Golgota) 799 

V Najsvätejšej tu Sviatosti 860 

V srdci mi znejú 800 

V dolinách, keď za večera 771 

Veľmi milujem ťa, Bože  870 

Veni Creator Spiritus 863 

Veni Sancte Spiritus 865 

Veni, veni, Emanuel 772 

Vezmi si môj život 871 

Vianočné Tantum ergo 778 

Victimae paschali laudes 816 

Všetko, čo žije 823 
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Vstal Kristus, naša nádej slávy 822 

Vysoko tam, hore na Golgote 801 

Yzopom ma pokrop 861 

Z krutej púšte 802 

Žalm 91 931 

Zdrav buď, pravé Telo Krista 862 

Zdravas Kráľovná 828 

Zdravas Kráľovná nebeská A 780 

Zdravas Kráľovná nebeská B 781 

Zdravas Mária 830 

Znej, pieseň Márii 894 

Znie vďaky hlas 824 

Znovu Ti dávam svoje áno 773 
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