
LEKCIONÁR IV

FERIÁLNY
LEKCIONÁR





RÍMSKY MISÁL
OBNOVENÝ PODªA SMERNÍC STANOVENÝCH

DRUHÝM VATIKÁNSKYM KONCILOM
A VYHLÁSENÝ AUTORITOU PÁPEÎA PAVLA VI.

FERIÁLNY 
LEKCIONÁR

IV

CEZROâNÉ OBDOBIE
CYKLUS II

DODATOK

âÍTANIA NA SVIATKY SVÄTÝCH
SPOLOâNÉ âÍTANIA

2000

VYDAL
SPOLOK SV. VOJTECHA, TRNAVA



Texty sa zhodujú so schválenou pôvodinou a so schválenými textmi zo Svätého písma
Nového zákona podºa Novej vulgaty  

Mons.  VINCENT MALÝ, PhDr. h. c.
tajomník SLK

IMPRIMATUR
V Trnave 30. novembra 1999, 
ã. 4150/99. 

Mons. JÁN SOKOL
arcibiskup-metropolita

© Slovenská liturgická komisia pri KBS

ISBN 80–7162–258–3 



SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA
PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA

â. 28/1999-lit.

D E K R É T

15 rokov po prvom vydaní Lekcionára IV vychádza toto druhé vydanie. Nové upravené
vydanie zohºadÀuje druhé typické vydanie Ordo lectionum Missae a zároveÀ preberá
novozákonné texty z nového slovenského prekladu Svätého písma podºa Novej vulgáty
(vydaného roku 1986), ktorý Svätá Stolica schválila ako texty na pouÏívanie v liturgii.

Starozákonné texty a Ïalmy sú vzaté zo slovenského prekladu liturgie hodín.
„Cirkev sa buduje a rastie poãúvaním BoÏieho slova. Podivuhodné skutky, ktoré Boh

mnohorakým spôsobom konal v dejinách spásy, v znakoch liturgického slávenia sa sprí-
tomÀujú mystickou pravdou“ (V‰eobecné smernice Poriadku ãítaní pri om‰i, 3).

Toto druhé vydanie sa stáva úradným pre slovenskú jazykovú oblasÈ, nahrádza prvé
vydanie a treba ho pouÏívaÈ ihneì, ako bude k dispozícii.

V Banskej Bystrici — v Bratislave, 
na slávnosÈ Krista Kráºa, 21. novembra 1999.

Mons. RUDOLF BALÁÎ  Mons. VLADIMÍR FILO
banskobystrický biskup,                                      pomocný biskup

predseda Konferencie biskupov Slovenska         Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, 
predseda Slovenskej liturgickej komisie



SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA

ã. 38-Lit/1980

D E K R É T

Sväté písmo má medzi liturgickými textami privilegované miesto. Veì obsahuje BoÏie
slovo. Cirkev má veºkú úctu a lásku k nemu. V obnovenej liturgii dáva väã‰í priestor ãíta-
niu Svätého písma.

Druhý vatikánsky koncil neraz poukázal na to, Ïe zo Svätého písma ãerpáme hlb‰ie
poznanie BoÏích právd, ním posilÀujeme svoju vieru a je prameÀom obnovy BoÏieho
ºudu. Preto nariadil, aby pri liturgických sláveniach „abundantior, varior et aptior lectio
sacrae Scripturae instauretur“ (Sacrosanctum Concilium, n. 35).

„V ãítaniach, ktoré potom vysvetºuje homília, Boh hovorí k svojmu ºudu, zjavuje
tajomstvo vykúpenia a spásy a poskytuje duchovný pokrm. Ba vo svojom slove je sám
Kristus prítomný uprostred veriacich“ (V‰eobecné smernice Rímskeho misála, ã. 33).

·tvrtý zväzok slovenského lekcionára obsahuje ãítania a medzispevy na férie
v Období „cez rok“, a to druhý cyklus. Spolu s prvým cyklom ho schválila Posvätná kon-
gregácia pre sviatosti a bohosluÏbu 25. júna 1980 pod ã. Prot. CD 425/79. Okrem toho sú
v tomto zväzku aj ãítania na sviatky a spomienky svätých, pripadajúce na toto obdobie.

Lekcionár IV sa stáva úradnou liturgickou knihou pre slovenskú jazykovú oblasÈ a má
sa pouÏívaÈ ihneì, ako bude k dispozícii.

Banská Bystrica-Nitra
v deÀ spomienky na svätého biskupa a muãeníka Jozafáta 12. novembra 1980.

Mons. Dr. JOZEF FERANEC                                               Mons. Dr. JÁN PÁSZTOR
biskup, predseda ZOS                                                         biskup, predseda SLK



SACRA CONGREGATIO
PRO SACRAMENTIS
ET CULTU DIVINO

Prot. CD 425/79

DIOECESIUM SLOVACHIAE

Instante Excellentissimo Domino Ioanne Pásztor, Episcopo Nitriensi, Commissionis
slovacae de sacra liturgia Praeside, nomine Episcoporum Slovachiae, litteris die 28 mar-
tii 1979 datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo Pontifice IOANNE
PAULO II tributarum, interpretationem slovacam Lectionarii pro feriis temporis „per
annum“ necnon Lectionarii Proprii Sanctorum, prout in adiectis prostat exemplaribus,
libenter probamus seu confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica Sede concessa.
Eiusdem textus impressi duo exemplaria ad hanc Sacram Congregationem transmittantur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

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

IACOBUS ROBERTUS CARD. KNOX, m. p.
Praefectus

VERGILIUS NOÈ, m. p.
a Secretis a.



POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUÎBU

Prot. ã. 1758/70

D E K R É T

Najvy‰‰í VeºkÀaz Pavol VI. apo‰tolskou kon‰titúciou Missale Romanum zo dÀa 3.
apríla 1969 schválil Poriadok ãítaní pri om‰i. Posvätná kongregácia pre bohosluÏbu
dekrétom zo dÀa 25. mája 1969 zverejnila zoznam biblických ãítaní a potom sa postara-
la o zostavenie lekcionára, v ktorom by boli v latinskej reãi úplné texty v‰etkých ãítaní.

Teraz Posvätná kongregácia toto latinské vydanie lekcionára pre Rímsky misál zverej-
Àuje a vyhlasuje za úradné.

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

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

KARDINÁL BENNO GUT                                                                     A. BUGNINI
prefekt                                                                                        tajomník



POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE SVIATOSTI A BOHOSLUÎBU

Prot. CD 240/81

D E K R É T
O DRUHOM TYPICKOM VYDANÍ

Prvé typické vydanie Poriadku ãítaní pri om‰i vy‰lo roku 1969. Bolo zverejnené 25.
mája 1969 na zvlá‰tny príkaz Najvy‰‰ieho VeºkÀaza Pavla VI. podºa smerníc Kon‰titúcie
o posvätnej liturgii, aby sa tak biskupským konferenciám poskytli zásady výberu biblic-
kých ãítaní pri slávení om‰e a prípravy lekcionárov v národnej reãi v jednotlivých kraji-
nách.

V tomto vydaní neboli vyznaãené biblické ãítania pre tie sviatosti a obrady, ktorých
texty boli zverejnené po máji 1969. Okrem toho po vydaní Neovulgáty Svätého písma
apo‰tolská kon‰titúcia Scripturarum thesaurus z 25. apríla 1979 urãila, Ïe na pouÏívanie
v liturgii odteraz treba braÈ text Neovulgáty ako záväzný.

PretoÏe prvé typické vydanie lekcionára uÏ nedostaÈ, bolo potrebné pripraviÈ druhé
vydanie, ktoré sa od prvého odli‰uje týmito prvkami:

1. Text V‰eobecných smerníc je roz‰írený.
2. Podºa apo‰tolskej kon‰titúcie Scripturarum thesaurus sa v biblických textoch

dôsledne pouÏilo neovulgátne vydanie Svätého písma.
3. Obsahuje v‰etky biblické texty, ktoré sa nachádzajú v lekcionároch pre tie sviatos-

ti a sväteniny, ktorých texty boli zverejnené po prvom vydaní Poriadku ãítaní pri om‰i.
4. Sú v Àom vyznaãené ãítania niektorých om‰í „Za rozliãné potreby“, ako aj ãítania

v ostatných om‰iach, ktoré boli pridané do druhého typického vydania Rímskeho misála
roku 1975.

5. Na slávenie sviatku Svätej rodiny a Krstu Krista Pána a slávnosti Nanebovstúpenia
a Zoslania Ducha Svätého sú pripojené ãítania „ad libitum“, aby sa doplnili biblické texty
aj pre tieto slávenia v cykloch A, B, C v lekcionári na nedele a sviatky.

Toto druhé vydanie Poriadku ãítaní pri om‰i najvy‰‰í veºkÀaz Ján Pavol II. svojou
autoritou schválil a Posvätná kongregácia pre sviatosti a bohosluÏbu ho teraz zverejÀuje
a vyhlasuje za typické.

Biskupské konferencie sa majú postaraÈ o to, aby sa zmeny, ktoré sa v tomto druhom
vydaní nachádzajú, dostali aj do vydaní v národných jazykoch.

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

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

KARDINÁL JAKUB R. KNOX                                                       VERGILIUS NOÈ
prefekt                                                                                tajomník





ÚVOD

USPORIADANIE FERIÁLNEHO LEKCIONÁRA

1. Vo feriálnom lekcionári na Cezroãné obdobie sú ãítania a medzispevy na 34 týÏ-
dÀov. V niektorom roku v‰ak Cezroãné obdobie trvá iba 33 týÏdÀov.

2. V období pred zaãiatkom Pôstneho obdobia sa konãí ãítanie príslu‰ného týÏdÀa
v utorok pred Popolcovou stredou a ìal‰ie perikopy toho týÏdÀa sa vynechávajú.

To, ktoré ãítania sa zaãnú pouÏívaÈ v období po Svätodu‰nej nedeli, stanoví sa takto:
a) Ak Cezroãné obdobie trvá 34 týÏdÀov, pokraãuje sa perikopami týÏdÀa, ktorý nasle-

duje po tom týÏdni, ktorým sa konãilo Cezroãné obdobie pred Popolcovou stredou. Napr.
ak sa toto obdobie konãilo 8. týÏdÀom, zaãnú sa v pondelok po Svätodu‰nej nedeli ãítaÈ
ãítania z 9. týÏdÀa.

b) Ak Cezroãné obdobie trvá len 33 týÏdÀov, vynechávajú sa perikopy toho týÏdÀa,
ktorý by mal nasledovaÈ po Svätodu‰nej nedeli, aby sa tak Cezroãné obdobie konãilo
eschatologickými textami posledných dvoch týÏdÀov. Napr. ak sa obdobie pred zaãiat-
kom Pôstneho obdobia konãilo 5. týÏdÀom, vynechajú sa perikopy 6. týÏdÀa a v ponde-
lok po Svätodu‰nej nedeli sa zaãnú ãítaÈ perikopy 7. týÏdÀa.

3. Evanjeliá sú rozdelené tak, Ïe sa najprv ãíta Marek (1. aÏ 9. týÏdeÀ), potom Matú‰
(10. aÏ 21. týÏdeÀ) a napokon Luká‰ (22. aÏ 34. týÏdeÀ). Hlavy 1. aÏ 12. z Markovho
evanjelia sa ãítajú celé okrem dvoch perikop zo 6. hlavy, ktoré sa ãítajú na konci
Vianoãného obdobia. Z Matú‰ovho a Luká‰ovho evanjelia sa ãíta v‰etko, ão nie je
u Marka. Ak evanjelisti podávajú niektoré ãasti svojím osobitým a trochu odli‰ným spô-
sobom alebo ak je to pre pochopenie súvislosti evanjelia nevyhnutné, ãítajú sa také texty
dvakrát i trikrát. Celá eschatologická reã je u Luká‰a a ãíta sa na konci liturgického roku.

4. Prvé ãítania sú vybrané tak, aby sa ãítalo striedavo zo Starého i z Nového zákona;
vÏdy niekoºko týÏdÀov sa ãíta z jedného a potom z druhého zákona; závisí to od dæÏky
ãítanej knihy.

a) Z kníh Nového zákona sa ãíta pomerne veºa, tak, aby sa sprístupnila podstatná ãasÈ
jednotlivých listov. Vynechávajú sa v‰ak tie miesta, v ktorých sú témy z pastoraãného
hºadiska nevyuÏiteºné pre na‰u dobu, napr. glosolália alebo stará cirkevná disciplína.

b) Zo Starého zákona sa vybrali iba niektoré ãasti, a to tie, ktorými moÏno ozrejmiÈ
charakter tej-ktorej knihy. Pri výbere historických textov sa prihliadalo na to, aby posky-
tovali prehºad dejín spásy pred Vtelením Pána. Nebolo moÏné vybraÈ dlhé texty, preto sa
niektoré ver‰e vynechali, a tak sa ãítanie skrátilo. Niekedy sa náboÏenský zmysel histo-
rických kníh objasÀuje textami sapienciálnych kníh; pridávajú sa k urãitým sériám histo-
rických ãítaní ako úvod alebo záver.

Vo feriálnom lekcionári v Cezroãnom období sú skoro v‰etky knihy Starého zákona.
Vynechali sa iba veºmi krátke prorocké knihy (Abdiá‰ a Sofoniá‰) a básnická kniha
PieseÀ piesní, ktorá je menej vhodná na verejné ãítanie. Z pouãných rozpráv, na pocho-
penie ktorých sa vyÏaduje dlh‰ie trvajúce ãítanie, ãíta sa iba Tobiá‰ a Rút. Kniha Ester



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

Na konci liturgického roka sa ãítajú knihy zodpovedajúce eschatologickému charak-
teru tohto obdobia; sú to Daniel a Apokalypsa.

5. Evanjeliové perikopy sú kaÏdý rok tie isté. Prvé ãítania v Cezroãnom období sú
usporiadané do dvoch roãných cyklov. Prvý roãný cyklus sa ãíta v nepárnych rokoch
(napr. 1981, 1983); druhý roãný cyklus zasa v párnych rokoch (1982, 1984). Rozdelenie
perikop týchto dvoch cyklov ukazuje prehºadná tabuºka na s. 14.

ZÁSADY VÝBERU TEXTOV

6. V dÀoch, keì nie sú výslovne predpísané vlastné ãítania, treba daÈ spravidla pred-
nosÈ ãítaniam z feriálneho lekcionára, a to aj vtedy, ak sa slávi nejaká spomienka, a pri
ãastej‰ie opakovaných votívnych om‰iach.

7. Z pastoraãných dôvodov v‰ak moÏno pri významnej‰ích príleÏitostiach vybraÈ peri-
kopy zo spoloãných textov svätých urãitého stavu (napr. muãeníkov, duchovných pastie-
rov, panien a pod.) alebo pre om‰e za rozliãné potreby alebo pre votívne om‰e.

Aj pri om‰iach spojených s urãitými obradmi (napr. pri udeºovaní sviatostí) bude zrej-
me uÏitoãné ãítaÈ perikopy urãené na tieto príleÏitosti.

Okrem toho sa kÀazovi dáva moÏnosÈ pri om‰iach pre urãité skupiny vybraÈ také
texty, ktoré najlep‰ie zodpovedajú zhromaÏdeným. Musia v‰ak byÈ zo schváleného lek-
cionára.

8. Ak sa feriálny cyklus preru‰í (v dÀoch, na ktoré pripadne slávnosÈ, sviatok, spo-
mienka s vlastnými ãítaniami, alebo ak sa z pastoraãných dôvodov dá prednosÈ inému
ãítaniu), moÏno spojiÈ ãítania dní nasledujúcich za sebou alebo rozhodnúÈ, ktoré ãítanie
z príslu‰ného týÏdÀa vynechaÈ.

MEDZISPEVY

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

Je to responzóriový Ïalm, ktorý svojím my‰lienkovým obsahom nadväzuje na prvé
ãítanie, a alelujový ver‰, ktorý je prípravou na evanjelium.

10. Pri výbere responzóriového Ïalmu sa dáva prednosÈ textu nadväzujúcemu na
príslu‰né prvé ãítanie.

Aby v‰ak ºud mohol ºah‰ie zaspievaÈ odpoveì na Ïalm, vybrali sa niektoré responzó-
riá a Ïalmy, ktoré moÏno pouÏiÈ namiesto textu zodpovedajúceho ãítaniu, ale iba vtedy,
keì sa Ïalm spieva.

Ak sa responzóriový Ïalm nemôÏe spievaÈ, ãíta sa ako rozjímavý Ïalm. Ak sa nespieva
ani odpoveì (responzum), moÏno responzum vynechaÈ a preãítaÈ text Ïalmu súvisle.

12 ÚVOD



11. Ako spev pred evanjeliom sa spieva Aleluja s príslu‰ným ver‰om z lekcionára
(alebo z Graduale romanum alebo z Graduale simplex). Aleluja sa zaspieva na zaãiatku
(intonuje spevák, ºud opakuje) a na konci ver‰a (spievajú v‰etci), prípadne aj uprostred
ver‰a.

Ako ver‰ na evanjelium moÏno spievaÈ text uvedený pred evanjeliom alebo aj iný text
zo Spoloãných alelujových ver‰ov.

Ak sa ver‰ pred evanjeliom nespieva, moÏno ho vynechaÈ. Svojou povahou i zloÏením
si tento text vyÏaduje spev. Ak sa nemôÏe spievaÈ liturgický text pred evanjeliom alebo
ak by bolo vhodnej‰ie vsunúÈ na toto miesto ºudový náboÏenský spev, moÏno spievaÈ
primeranú schválenú pieseÀ.

ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH âÍTANÍ

12. KaÏdé ãítanie má svoje motto ãiÏe titul. Titul sa vyberá zo samého textu a naznaãu-
je hlavnú tému ãítania; upozorÀuje na hlavnú my‰lienku a na vzájomnú súvislosÈ s ostat-
nými ãítaniami tej istej om‰e. Titul sa v liturgii neãíta.

13. Vlastný liturgický text sa zaãína názvom knihy Svätého písma (âítanie z Knihy...
z Listu... zo svätého evanjelia podºa...). Oznaãenie hlavy a ver‰ov je podºa Neovulgáty.
Hlava a ver‰e sa pri ãítaní necitujú.

14. Na zaãiatku sa ako úvod do ãítania pouÏijú zvyãajné úvodné slová: „V tom ãase“,
„Bratia“, „Milovaný“, „Toto hovorí Pán“. Tieto úvodné slová sa v‰ak upravujú podºa
povahy textu. Po týchto slovách nasleduje vlastný úvod do ãítania; text sa zvyãajne upra-
vuje tak, aby sa naznaãila súvislosÈ s biblickým textom, z ktorého je perikopa vzatá.
Niekoºko slov sa vynecháva alebo pridáva, napr.: „JeÏi‰ povedal svojim uãeníkom“
a pod. Ak sa spájajú dve ãítania, tento úvod sa hovorí iba na zaãiatku.

15. Pri om‰iach s úãasÈou ºudu sa po kaÏdom ãítaní pridáva zvolanie; po prvom ãíta-
ní: „Poãuli sme BoÏie slovo“ s odpoveìou ºudu: „Bohu vìaka“ a po evanjeliu: „Poãuli
sme slovo Pánovo“ s odpoveìou ºudu: „Chvála tebe, Kriste.“

13ÚVOD



USPORIADANIE PRVÉHO âÍTANIA NA CEZROâNÉ FÉRIE

TýÏdeÀ                            v I. roku                             v II. roku

1 Hebr 1 Sam
2 Hebr 1 Sam
3 Hebr 2 Sam
4 Hebr 2 Sam; 1 Kr 1—16
5 Gn 1—11 1 Kr 1—16
6 Gn 1—11 Jak
7 Sir Jak
8 Sir 1 Pt; Júd
9 Tob 2 Pt; 2 Tim

10 2 Kor 1 Kr 17—22
11 2 Kor 1 Kr 17—22; 2 Krn
12 Gn 12—50 2 Kr; Nár
13 Gn 12—50 Am
14 Gn 12—50 Oz; Iz
15 Ex Iz; Mich
16 Ex Mich; Jer
17 Ex; Lv Jer
18 Nm; Dt Jer; Nah; Hab
19 Dt; Joz Ez
20 Sdc; Rút Ez
21 1 Sol 2 Sol; 1 Kor
22 1 Sol; Kol 1 Kor
23 Kol; 1 Tim 1 Kor
24 1 Tim 1 Kor
25 Ezd; Ag; Zach Prís; Kaz
26 Zach; Neh; Bar Jób
27 Jon; Mal; Joel Gal
28 Rim Gal; Ef
29 Rim Ef
30 Rim Ef
31 Rim Ef; Flp
32 Múd Tít; Flm; 2 a 3 Jn
33 1 a 2 Mach Zjv
34 Dan Zjv

14 ÚVOD



ZOZNAM BIBLICKÝCH KNÍH A ICH ZNAâKY

Gn Kniha Genezis (Prvá kniha MojÏi‰ova)
Ex Kniha Exodus (Druhá kniha MojÏi‰ova)
Lv Kniha Levitikus (Tretia kniha MojÏi‰ova)
Nm Kniha Numeri (·tvrtá kniha MojÏi‰ova)
Dt Kniha Deuteronómium (Piata kniha MojÏi‰ova)

Joz Kniha Jozue
Sdc Kniha Sudcov
Rút Kniha Rút

1 Sam Prvá kniha Samuelova
2 Sam Druhá kniha Samuelova
1 Kr Prvá kniha Kráºov
2 Kr Druhá kniha Kráºov
1 Krn Prvá kniha Kroník
2 Krn Druhá kniha Kroník
Ezd Kniha Ezdrá‰ova
Neh Kniha Nehemiá‰ova
Tob Kniha Tobiá‰
Jdt Kniha Judita
Est Kniha Ester

Jób Kniha Jób
Î Kniha Îalmov
Prís Kniha Prísloví
Kaz Kniha Kazateº
Pies PieseÀ piesní
Múd Kniha Múdrosti
Sir Kniha Sirachovho syna

Iz Kniha proroka Izaiá‰a
Jer Kniha proroka Jeremiá‰a
Nár Kniha Náreky
Bar Kniha proroka Barucha
Ez Kniha proroka Ezechiela
Dan Kniha proroka Daniela
Oz Kniha proroka Ozeá‰a
Joel Kniha proroka Joela
Am Kniha proroka Amosa
Abd Kniha proroka Abdiá‰a
Jon Kniha proroka Joná‰a
Mich Kniha poroka Micheá‰a
Nah Kniha proroka Nahuma
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Hab Kniha proroka Habakuka
Sof Kniha proroka Sofoniá‰a
Ag Kniha proroka Aggea
Zach Kniha proroka Zachariá‰a
Mal Kniha proroka Malachiá‰a

1 Mach Prvá kniha Machabejcov
2 Mach Druhá kniha Machabejcov

Mt Evanjelium podºa Matú‰a
Mk Evanjelium podºa Marka
Lk Evanjelium podºa Luká‰a
Jn Evanjelium podºa Jána

Sk Skutky apo‰tolov

Rim List svätého apo‰tola Pavla Rimanom
1 Kor Prvý list svätého apo‰tola Pavla KorinÈanom
2 Kor Druhý list svätého apo‰tola Pavla KorinÈanom
Gal List svätého apo‰tola Pavla GalaÈanom
Ef List svätého apo‰tola Pavla Efezanom
Flp List svätého apo‰tola Pavla Filipanom
Kol List svätého apo‰tola Pavla Kolosanom
1 Sol Prvý list svätého apo‰tola Pavla Solúnãanom
2 Sol Druhý list svätého apo‰tola Pavla Solúnãanom
1 Tim Prvý list svätého apo‰tola Pavla Timotejovi
2 Tim Druhý list svätého apo‰tola Pavla Timotejovi
Tít List svätého apo‰tola Pavla Títovi
Flm List svätého apo‰tola Pavla Filemonovi

Hebr List Hebrejom

Jak Jakubov list
1 Pt Prvý Petrov list
2 Pt Druhý Petrov list
1 Jn Prvý Jánov list
2 Jn Druhý Jánov list
3 Jn Tretí Jánov list
Júd Júdov list

Zjv Zjavenie apo‰tola Jána (Apokalypsa)
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âASOVÉ ROZDELENIE LITURGICKÉHO ROKU

1997 B I 12. II. 30. III. 8. V. 18. V. 11. II. 5 19. V. 7 30. XI.
1998 C II 25. II. 12. IV. 21.V. 31. V. 24. II. 7 1. VI. 9 29. XI.
1999 A I 17. II. 4. IV. 13. V. 23. V. 16. II. 6 24. V. 8 28. XI.
2000 B II 8. III. 23. IV. 1. VI. 11. VI. 7. III. 9 12. VI. 10 3. XII.
2001 C I 28. II. 15. IV. 24. V. 3. VI. 27. II. 8 4. VI. 9 2. XII.
2002 A II 13. II. 31. III. 9. V. 19. V. 12. II. 5 20. V. 7 1. XII.
2003 B I 5. III. 20. IV. 29. V. 8. VI. 4. III. 8 9. VI. 10 30. XI.
2004 C II 25. II. 11. IV. 20. V. 30. V. 24. II. 7 31. V. 9 28. XI.
2005 A I 9. II. 27. III. 5. V. 15. V. 8. II. 5 16. V. 7 27. XI.
2006 B II 1. III. 16. IV. 25.V. 4. VI. 28. II. 8 5. VI. 9 3. XII.
2007 C I 21. II. 8. IV. 17. V. 27. V. 20. II. 7 28. V. 8 2. XII.
2008 A II 6. II. 23. III. 1.V. 11. V. 5. II. 4 12. V. 6 30. XI.
2009 B I 25. II. 12. IV. 21.V. 31. V. 24. II. 7 1. VI. 9 29. XI.
2010 C II 17. II. 4. IV. 13. V. 23. V. 16. II. 6 24. V. 8 28. XI.
2011 A I 9. III. 24. IV. 2. VI. 12. VI. 8. III. 9 13. VI. 11 27. XI.
2012 B II 22. II. 8. IV. 17.  V. 27. V. 21. II. 7 28. V.  8 2. XII.
2013 C I 13. II. 31. III. 9.  V. 19. V. 12. II. 5 20. V. 7 1. XII.
2014 A II 5. III. 20. IV. 29. V. 8. VI. 4. III. 8 9. VI. 10 30. XI.
2015 B I 18. II. 5. IV. 14. V. 24. V. 17. II. 6 25. V. 8 29. XI.
2016 C II 10. II. 27. III. 5. V. 15. V. 9. II. 5 16. V. 7 27. XI.
2017 A I 1. III. 16. IV. 25. V. 4. VI. 28. II. 8 5. VI. 9 3. XII.
2018 B II 14. II. 1. IV. 10. V. 20. V. 13. II. 6 21. V. 7 2. XII.
2019 C I 6. III. 21. IV. 30. V.  9. VI. 5. III. 8 10. VI. 10 1. XII.
2020 A II 26. II. 12. IV. 21. V. 31. V. 25. II. 7 1. VI. 9 29. XI. 17
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PRVÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Annu uráÏala jej sokyÀa, Ïe jej Pán uzavrel lono

Začiatok Prvej knihy Samuelovej 1, 1-8

Bol istý muž z Ramataim, Sufita z efraimského pohoria, menom
Elkána. Bol to syn Jerohama, syna Eliuho, syna Tóhuho, syna Súfa,
Efratejec. Mal dve ženy: jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena
mala deti, ale Anna deti nemala.

Tento muž chodieval každý rok zo svojho mesta do Šíla klaÀaÈ sa
a obetovaÈ Pánovi zástupov. Tam boli Pánovými kÀazmi dvaja Heliho
synovia, Ofni a Finés.

Prišiel deÀ, keì Elkána prinášal obetu a dával čiastky svojej žene
Fenene i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal iba jednu, ale
najlepšiu čiastku, lebo Annu miloval, hoci jej Pán uzavrel lono. A jej
sokyÀa ju urážala, veºmi ju trápila a rozhorčovala, že jej Pán uza-
vrel lono.

Takto robievala rok čo rok, keì prišiel čas a oni vystupovali do
Pánovho chrámu. Tak ju urážala, že Anna až plakala a odmietala
jesÈ. Jej muž Elkána sa jej prihováral: „Anna, prečo plačeš? Čo
neješ? A prečo máš zronené srdce? Vari som ti ja nie lepší ako desaÈ
synov?“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 116, 12-13. 14+17. 18-19

(17a): Prinesiem ti, Pane, obetu chvály.                                          XV
Alebo: Aleluja.

1. âím sa odvìaãím Pánovi *
za v‰etko, ão mi dal?

2. Vezmem kalich spásy *
a budem vzývaÈ meno Pánovo. —
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3. Pánovi splním svoje sºuby *
pred v‰etkým jeho ºudom.

4. Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

5. Splním svoje sºuby Pánovi *
pred v‰etkým jeho ºudom

6. v nádvoriach domu Pánovho *
uprostred teba, Jeruzalem. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Mk 1, 15

Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo, hovorí Pán;
kajajte sa a verte evanjeliu. — Aleluja.

Namiesto ver‰ov pred evanjeliom, uvedených na jednotlivé dni, moÏno
si vybraÈ niektorý z tých, ão sú na s. 437.

EVANJELIUM

Kajajte sa a verte evanjeliu

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

Keì Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanje-
lium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráºovstvo. Kajajte
sa a verte evanjeliu.“

Keì raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja,
Šimonovho brata, ako spúšÈajú sieÈ do mora; boli totiž rybármi.
Ježiš im povedal: „Poìte za mnou a urobím z vás rybárov ºudí.“ Oni
hneì zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ìalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata
Jána — aj oni boli na lodi a opravovali siete — a hneì ich povolal.
Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za
ním.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Pán si na Annu spomenul a porodila Samuela

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej                                              1, 9-20

Keì sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala. KÀaz Heli sedel v kres-
le pri dverách Pánovho chrámu. Anna sa v trpkosti duše modlila
k Pánovi a horko plakala. A urobila takýto sºub: „Pane zástupov, ak
láskavo zhliadneš na biedu svojej služobníčky a spomenieš si na
mÀa, ak nezabudneš na svoju služobnicu a daruješ jej mužského
potomka, dám ho Pánovi po všetky dni jeho života a britva sa jeho
hlavy nedotkne.“

Takto sa už dlho modlila pred Pánom a Heli pozoroval jej ústa.
Anna si však hovorila iba v srdci; pery sa jej síce pohybovali, ale
hlas počuÈ nebolo. A tak si Heli myslel, že je opitá. Preto jej povedal:
„Dokedy budeš opitá? Vytriezvi už z vína, čo si popila!“

Anna odvetila: „Nie, pane môj. Ja som veºmi nešÈastná žena.
Nepila som víno ani nijaký opojný nápoj, iba dušu som si vyliala
pred Pánom. Nepokladaj svoju služobníčku za Beliálovu dcéru. Od
veºkého žiaºu a zármutku som hovorila až dosiaº.“

Heli jej povedal: „Choì v pokoji a Boh Izraela nech ti dá, o čo si
ho prosila.“

Ona odpovedala: „Kiež by tvoja služobníčka našla milosÈ v tvo-
jich očiach.“

Žena potom šla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala zronenú
ako predtým.

Ráno vstali a poklonili sa Pánovi. Potom sa vrátili a prišli domov
do Rámy. Elkána poznal svoju ženu Annu a Pán si na Àu spomenul.
A keì nadišiel čas, Anna počala a porodila syna a dala mu meno
Samuel, pretože si ho od Pána vyprosila.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu. XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *
v mojom Bohu rastie moja sila.
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2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *
lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *
slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *
no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *
a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *
uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *
poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *
a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *
a dáva mu trón slávy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 1 Sol 2, 13

Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo, 
ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — Aleluja.

EVANJELIUM
Uãil ich ako ten, ão má moc

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

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad
jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten
vykríkol: „Čo Èa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiÈ? Viem,
kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním
zalomcoval a s veºkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové
učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“

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

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Hovor, Pane, tvoj sluha poãúva

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 3, 1-10. 19-20

Mladý Samuel slúžil Pánovi pod dohºadom Heliho. Božie slovo
bolo v tých dÀoch vzácne a prorocké videnie nebolo časté. V ktorýsi
deÀ Heli ležal na svojom mieste. Zrak mu oslabol, už nevidel. Božie
svetlo ešte nezhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia
archa.

Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol
k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odvetil: „Nevolal som Èa.
Choì spaÈ!“ Odišiel teda a spal ìalej.

Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel:
„Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som Èa, syn môj.
Choì spaÈ!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo
Pánovo slovo.

Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vra-
vel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán,
preto povedal Samuelovi: „Choì spaÈ a ak Èa znova bude volaÈ,
povedz: ,Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘ “ Samuel teda odišiel a spal
na svojom mieste.

Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“
A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“

Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem
a celý Izrael od Danu až po Bersabe zvedel, že Samuel bol ustanovený
za Pánovho proroka.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+5. 7-8a. 8b-9. 10

(porov. 8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,
chcem plniÈ tvoju vôºu.                                                  XIV

1. âakal som, ãakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.
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2. BlaÏený ãlovek, ão v Pána skladá dôveru *
a nev‰íma si py‰ných ani náchylných klamaÈ. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *
leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

6. A to chcem, BoÏe môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *
vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *
Pane, ty to vie‰. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — Aleluja.

EVANJELIUM

Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozliãné neduhy

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

Keì Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom
a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala
v horúčke. Hneì mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku
a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keì sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých cho-
rých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri
dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal
mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriÈ, lebo ho poznali.

Včasráno, hneì na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté
miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keì
ho našli, povedali mu: „Všetci Èa hºadajú.“
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On im odvetil: „Poìme inde, do susedných dedín, aby som aj tam
kázal, veì na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich syna-
gógach a vyháÀal zlých duchov.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Izrael podºahol; BoÏiu archu ukoristili

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 4, 1-11

V tých dÀoch sa zišli Filištínci do boja. Aj Izrael vytiahol do boja
proti Filištíncom a utáboril sa pri Abenezer. Filištínci prišli do Afeku
a postavili sa do šíku proti Izraelu. Keì sa rozpútal boj, Izrael sa dal na
útek pred Filištíncami a v bitke na bojisku padlo asi štyritisíc mužov.

ªud sa vrátil do tábora a starší Izraela hovorili: „Prečo nás Pán dnes
udrel pred Filištíncami? Donesme sem zo Šíla archu Pánovej zmluvy,
nech príde medzi nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateºov.“

ªud teda poslal do Šíla a doniesli stadiaº archu zmluvy Pána zástu-
pov, ktorý tróni nad cherubmi. S archou Božej zmluvy boli dvaja
Heliho synovia Ofni a Finés.

Keì prišla archa Pánovej zmluvy do tábora, celý Izrael zajasal
mohutným hlasom, až zadunela zem.

Keì Filištínci počuli krik, pýtali sa: „Čo znamená tento mohutný
krik v tábore Hebrejov?“ A dozvedeli sa, že to Pánova archa prišla do
tábora. Filištínci sa zºakli a vraveli: „Boh prišiel do tábora!“ A žalost-
ne volali: „Beda nám! Veru včera a predvčerom nebolo také plesanie.
Beda nám! Kto nás vytrhne z ruky tohto slávneho Boha? Veì je to
Boh, ktorý bil Egypt rozličnými ranami na púšti. Vzchopte sa, vzmuž-
te sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiÈ Hebrejom, ako oni slúžili vám.
Vzmužte sa a bojujte!“

Filištínci sa dali do boja a Izrael podºahol; každý utekal do svojho
stanu. Bola to veºmi Èažká porážka; z Izraela padlo tridsaÈtisíc pešiakov,
Božiu archu ukoristili a obaja Heliho synovia, Ofni a Finés zomreli.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 44, 10-11. 14-15. 24-25

(26b): Vykúp nás, Pane, veì si milosrdný.                                               V

1. Teraz si nás zavrhol a zahanbil, *
uÏ netiahne‰, BoÏe, s na‰imi vojmi.

2. Zahnal si nás na útek pred na‰imi nepriateºmi * 
a sme korisÈou tých, ão nás nenávidia. —

3. Vystavil si nás na potupu susedom *
a na posmech i pohanu ná‰mu okoliu.

4. Urobil si z nás príslovie pre pohanov *
a národy krútia hlavou nad nami. —

5. Prebuì sa, Pane, preão spí‰? *
VstaÀ a nezavrhni nás navÏdy.

6. Preão odvracia‰ svoju tvár? *  
Vari môÏe‰ zabudnúÈ na na‰u biedu a na‰e súÏenie? —

ALELUJOVÝ VER· Mt 4, 23

Aleluja. — JeÏi‰ hlásal evanjelium o kráºovstve
a uzdravoval kaÏdú chorobu medzi ºudom. — Aleluja.

EVANJELIUM

Malomocenstvo z neho zmizlo a bol ãistý

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

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak
chceš, môžeš ma očistiÈ.“ Ježiš sa zºutoval nad ním, vystrel ruku,
dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buì čistý!“ Malomocenstvo
z neho hneì zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneì ho poslal preč a povedal mu: „Daj
si pozor a nikomu nič nehovor, ale choì, ukáž sa kÀazovi a prines za
svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš — im na svedectvo.“

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriÈ a rozchyrovaÈ, čo sa stalo,
takže Ježiš už nemohol verejne vojsÈ do mesta, ale zdržiaval sa vonku
na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ºudia zovšadiaº.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V ten deÀ budete nariekaÈ pre kráºa,
ktorého ste si vy sami vyvolili, ale Pán vás nevysly‰í

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 8, 4-7. 10-22a

Zhromaždili sa všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy
a povedali mu: „Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich ces-
tách. Nuž, ustanov nám kráºa, aby vládol nad nami, ako je to u všet-
kých národov.“

Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: „Daj nám kráºa, aby vládol nad
nami.“ A Samuel sa modlil k Pánovi, ale Pán mu povedal: „Počúvni
ºud vo všetkom, čo ti hovoria; veì nie teba odmietli, ale mÀa; nechcú,
aby som kraºoval nad nimi.“

Samuel oznámil všetky Pánove slová ºudu, ktorý od neho žiadal
kráºa; povedal: „Toto bude právo kráºa, ktorý bude nad vami vlád-
nuÈ: Vezme vašich synov a postaví ich k svojim vozom, urobí z nich
jazdcov a budú bežaÈ pred jeho vozom. Porobí si z nich veliteºov,
stotníkov, oráčov svojich polí a žencov obilia, výrobcov zbraní a vo-
zov. Z vašich dcér urobí voÀavkárky, kuchárky a pekárky. Vezme
vaše najlepšie polia, vinice a olivové sady a dá ich svojim sluhom.
Ale aj z vašich siatin a viníc bude braÈ desiatky a dá ich svojim
komorníkom a služobníkom. Poberie vám sluhov a slúžky, najlepší
dobytok a osly a zapriahne ich do svojej práce. Z vašich stád vezme
desiatok a vy sami budete jeho sluhami. V ten deÀ budete nariekaÈ
pre kráºa, ktorého ste si vy sami vyvolili, ale Pán vás v ten deÀ nevy-
slyší.“

No ºud nechcel počuÈ Samuelov hlas a hovoril: „Nie, nech je nad
nami kráº a budeme aj my ako všetky iné národy, náš kráº bude
vládnuÈ nad nami, pôjde pred nami do boja a bude viesÈ naše
vojny.“

Samuel vypočul všetky reči ºudu a predniesol ich Pánovi. A Pán rie-
kol Samuelovi: „Počúvni ich hlas a ustanov im kráºa!“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                        Î 89, 16-17. 18-19

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky.                                           XX

1. BlaÏený ºud, ktorý vie jasaÈ! *
Kráãa vo svetle tvojej tváre, Pane;

2. deÀ ão deÀ sa raduje z tvojho mena *
a honosí sa tvojou spravodlivosÈou. —

3. Lebo ty si jeho sila a nádhera *
a tvojou priazÀou sa dvíha na‰a moc.

4. Veì ná‰ vladár patrí Pánovi *
a ná‰ kráº Izraelovmu Svätému. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 7, 16

Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami
a Boh nav‰tívil svoj ºud. — Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka má na zemi moc odpú‰ÈaÈ hriechy

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

Ježiš o niekoºko dní znova vošiel do Kafarnauma. ªudia sa dopoču-
li, že je v dome, a zišlo sa ich toºko, že už nebolo miesta ani predo dver-
mi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keì ho
pre zástup nemohli priniesÈ až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol,
a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keì Ježiš videl
ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšÈajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento
hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšÈaÈ hriechy?“

Ježiš hneì svojím duchom spoznal, že tak rozmýšºajú, a povedal im:
„Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ºahšie — povedaÈ ochr-
nutému: ,OdpúšÈajú sa ti hriechy,‘ alebo povedaÈ: ,VstaÀ, vezmi si
lôžko a choì!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc
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odpúšÈaÈ hriechy“ — povedal ochrnutému: „Hovorím ti: VstaÀ, vezmi
si lôžko a choì domov.“

A on vstal, hneì si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci
sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevi-
deli.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Toto je ten muÏ, o ktorom som ti hovoril,
Ïe bude panovaÈ nad mojím ºudom

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 9, 1-4. 10b. 17-19; 10, 1a

Bol istý muž z Benjamínovho rodu, menom Kiš, syn Abiela, syna
Serora, Syna Bechórata, syna Afiu, udatný Benjamínec. Mal pek-
ného a schopného syna Saula; medzi synmi Izraela nebolo krajšieho
muža ako on. Od pleca nahor prevyšoval všetok ºud.

Saulovmu otcovi Kišovi sa stratili oslice. Kiš povedal svojmu syno-
vi Saulovi: „Vezmi si jedného sluhu a choì hºadaÈ oslice.“ Prešli
Efraimským pohorím a krajinou Šališa, ale ich nenašli. Potom prešli
cez kraj Šálim a nebolo ich. Prešli cez územie Benjamína, ani tam ich
nenašli. Išli do mesta, v ktorom býval Boží muž Samuel.

Keì Samuel uzrel Saula, Pán mu povedal: „Toto je ten muž, o kto-
rom som ti hovoril, že bude panovaÈ nad mojím ºudom.“ 

Saul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa: „Povedz
mi, prosím, kde je dom vidca?“ Samuel odpovedal Saulovi: „Ja som
videc. Vystúp predo mnou na výšinu; dnes budeš jesÈ so mnou. Ráno
Èa odprevadím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci.“

Nato vzal Samuel nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, poboz-
kal ho a povedal: „Hºa, Pán Èa pomazal za knieža nad svojím ºudom,
nad Izraelom. Ty budeš vládnuÈ nad Pánovým ºudom a vyslobodíš ho
z ruky nepriateºov, čo sú okolo neho.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 21, 2-3. 4-5. 6-7

(2a): Pane, z tvojej sily sa kráº raduje.                                          XIII

1. Pane, z tvojej sily sa kráº raduje *
a veºmi sa te‰í z tvojej spásy.

2. Vyplnil si túÏbu jeho srdca *
a prosbu jeho perí si neodmietol. —

3. Vy‰iel si mu v ústrety s poÏehnaním, *
na jeho hlavu si vloÏil korunu z rýdzeho zlata.

4. Prosil si od teba Ïivot a ty si mu ho daroval, *
Ïivot dlhý, navÏdy, naveky. —

5. Veºká je jeho sláva, lebo mu pomáha‰, *
ozdobuje‰ ho velebou a nádherou.

6. Robí‰ z neho poÏehnanie pre v‰etky veky, *
blaÏí‰ ho radosÈou pred svojou tvárou. —

ALELUJOVÝ VER·                                                       Porov. Lk 4, 18

Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným,
oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — Aleluja.

EVANJELIUM

Nepri‰iel som volaÈ spravodlivých, ale hrie‰nikov

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

Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich
učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieÈ Alfejovho syna Léviho
a povedal mu: „Poì za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keì potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním
a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho
a nasledovali ho. Keì ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesÈ
s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýt-
nikmi a hriešnikmi?“

Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
Neprišiel som volaÈ spravodlivých, ale hriešnikov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DRUHÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Poslu‰nosÈ je lep‰ia ako obeta.
Pán tebou opovrhol; nebude‰ kráºom

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 15, 16-23

Samuel povedal Saulovi: „Nechaj ma a oznámim ti, čo mi v noci
povedal Pán.“ Saul odvetil: „Hovor!“ A Samuel hovoril: „Či nie si hla-
vou izraelských kmeÀov, hoci si bol malý vo vlastných očiach? Pán Èa
pomazal za kráºa nad Izraelom. A Pán Èa poslal na cestu so slovami:
,Choì, pozabíjaj hriešnikov, Amalekitov; bojuj proti nim, kým ich
nevyhubíš.‘ Prečo si teda nepočúvol Pánov hlas, ale vrhol si sa na
korisÈ a urobil si, čo sa Pánovi nepáči?“

Saul povedal Samuelovi: „Ba, počúvol som Pánov hlas a šiel som ces-
tou, po ktorej ma poslal Pán. Priviedol som Agaga, kráºa Amalekitov,
a Amalekitov som pozabíjal. Ale ºud vzal z koristi ovce a dobytok,
prvotiny z toho, čo bolo pozabíjané, aby to v Galgale obetoval Pánovi,
tvojmu Bohu.“

No Samuel mu odvetil: „Vari Pán chce zápalné a krvavé obety, a nie
skôr poslušnosÈ Pánovmu slovu? Veì poslušnosÈ je lepšia ako obeta
a počúvaÈ je viac ako obetovaÈ tuk baránkov. Lebo odbojnosÈ je ako
hriech veštenia a svojvoºnosÈ ako zločin modlárstva. A pretože si opo-
vrhol Pánovým slovom, Pán opovrhne tebou — nebudeš kráºom.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

UkáÏ nám, Pane, cestu spásy.                                                        VI

1. „NeobviÀujem Èa pre tvoje obety, *
veì tvoje Ïertvy stále sú predo mnou.

2. Viac z tvojho domu býãky neprijmem *
ani capov z tvojich ãried. —
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3. Preão odrieka‰ moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieºa‰?

4. Veì ty nenávidí‰ poriadok *
a moje slovo odmieta‰. —

5. Toto pácha‰, a ja by som mal mlãaÈ? *
Myslí‰ si, Ïe ja som ako ty?  

6. Kto priná‰a obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráãa bez úhony, tomu ukáÏem BoÏiu spásu.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Hebr 4, 12

Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;
rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — Aleluja.

EVANJELIUM

Îeních je s nimi

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

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa:
„Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa
nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiÈ, kým je
ženích s nimi? Dokiaº majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiÈ.
No prídu dni, keì im ženícha vezmú; potom, v ten deÀ, sa budú pos-
tiÈ.

Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrh-
ne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlie-
va mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde
nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Samuel pomazal Dávida uprostred jeho bratov.
A od toho dÀa pôsobil na Dávida Pánov duch 

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 16, 1-13

Pán povedal Samuelovi: „Dokedy budeš žialiÈ za Saulom, keì som
ho ja zavrhol a už nebude kráºom nad Izraelom? NaplÀ si roh olejom
a choì! Posielam Èa do Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov
som si vyhliadol kráºa.“

Ale Samuel vravel: „Akože pôjdem? Dopočuje sa to Saul a zabije
ma.“ Pán mu povedal: „Vezmeš si zo stáda jalovicu a povieš: ,Prišiel
som obetovaÈ Pánovi.‘ Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám
vedieÈ, čo máš robiÈ: toho, ktorého ti označím, pomažeš.“

Samuel urobil, ako mu rozkázal Pán, a šiel do Betlehema. Starší
mesta mu s hrôzou vyšli naproti a pýtali sa: „Je tvoj príchod pokoj-
ný?“ On povedal: „Pokojný. Prišiel som obetovaÈ Pánovi. PosväÈte sa
a poìte so mnou na obetu.“ Posvätil Izaiho i jeho synov a pozval ich na
obetu.

A keì prišli, videl Eliaba a povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.“
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehºaì na jeho tvár ani na výšku

postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehºadím ako človek. Človek vidí
iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“

Izai zavolal Abinadaba a predviedol ho pred Samuela.
On povedal: „Ani tohoto si Pán nevyvolil.“
Izai predviedol Sammu. Samuel povedal: „Ani tohoto si Pán nevy-

volil.“
Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal:

„Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.“
A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?“
On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.“
Samuel povedal Izaimu: „Pošli poÀ a priveì ho; ani si nesadneme

k stolu, kým nepríde.“
Poslal teda poÀ a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný

vzhºad.
A Pán povedal: „VstaÀ, pomaž ho, to je on.“
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Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od
toho dÀa pôsobil na Dávida Pánov duch.

Samuel vstal a odišiel do Ramy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 89, 20. 21-22. 27-28

(porov. 21): Na‰iel si, Pane, svojho sluÏobníka Dávida.                 XX

1. Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si:
„Bohatierovi som pomoc poskytol *
a vyvoleného z ºudu som pový‰il. —

2. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

3. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

4. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.‘ 

5. A ja ho ustanovím za prvorodeného, *
za najvy‰‰ieho medzi kráºmi zeme.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista
nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

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

EVANJELIUM

Sobota bola ustanovená pre ãloveka,
a nie ãlovek pre sobotu

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

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali
trhaÈ klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo
neslobodno?“
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On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keì bol v núdzi
a keì bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veºkÀaza Abiatara
do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesÈ nik, iba
kÀazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre
sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Dávid premohol Fili‰tínca prakom a kameÀom

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 17, 32-33. 37. 40-51

Dávid povedal Saulovi: „Nech nik nestráca odvahu pre tohto
Filištínca. Ja, tvoj sluha, pôjdem a budem s ním bojovaÈ.“ Saul
povedal Dávidovi: „Nemôžeš sa postaviÈ proti tomu Filištíncovi
a bojovaÈ s ním, veì si len chlapec a on je bojovník od svojej mla-
dosti.“

Dávid hovoril: „Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medve-
ìa, vyslobodí ma aj z ruky tohto Filištínca.“ Nato povedal Saul Dávi-
dovi: „Choì a Pán nech je s tebou.“

Dávid si vzal do ruky svoju palicu, v potoku si vybral päÈ hladkých
kameÀov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec,
do ruky si vzal prak a vykročil proti Filištíncovi.

Filištínec sa krokom blížil k Dávidovi a jeho zbrojnoš šiel pred ním.
Keì sa Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním; bol to ryšavý
mladík, pekného výzoru. Filištínec povedal Dávidovi: „Čo som pes, že
ideš na mÀa s palicou?“ Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi
a povedal mu: „Poì ku mne, nech dám tvoje telo nebeským vtákom
a divej zveri.“

Ale Dávid Filištíncovi odpovedal: „Ty ideš  na mÀa s mečom, kopi-
jou a oštepom, ale ja idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izrael-
ských šíkov, ktoré si hanobil. Dnes Èa Pán vydá do mojej ruky, zrazím
Èa a odtnem ti hlavu; tvoju m⁄tvolu a m⁄tvoly filištínskeho vojska dám
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dnes nebeským vtákom a divej zveri a dozvie sa celá zem, že v Izraeli
je Boh. A všetok tento zhromaždený ºud pozná, že Pán nezachraÀuje
ani mečom ani kopijou. Lebo tento boj vedie Pán; a on vás vydá do
našich rúk.“

Keì sa Filištínec pohol a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa rozbe-
hol a utekal do súboja s Filištíncom. Siahol rukou do kapsy, vytiahol
jeden kameÀ, vrhol ho prakom a Filištínca zasiahol do čela. KameÀ mu
vnikol do čela a on padol tvárou na zem.

Tak Dávid prakom a kameÀom premohol Filištínca, zrazil ho a zabil.
Dávid nemal v ruke meč, preto pribehol, stal si na Filištínca, vzal jeho
meč, vyÀal ho z pošvy a zabil ho; odÈal mu hlavu.

Keì Filištínci videli, že ich hrdina je m⁄tvy, utiekli.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 144, 1. 2. 9-10

(1a): Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.                                  XIV

1. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
ão uãí moje ruky zápasiÈ *
a moje prsty bojovaÈ. —

2. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, *
on je moje útoãi‰te a môj osloboditeº; 

3. on je moja zá‰tita, na ktorú sa spolieham; *
on mi podrobuje môj ºud. —

4. BoÏe, novú pieseÀ ti zaspievam; * 
zahrám ti na desaÈstrunovej citare.  

5. Ty pomá‰ kráºom, *
ty zachraÀuje‰ svojho sluhu Dávida pred meãom záhuby. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 4, 23

Aleluja. — JeÏi‰ hlásal evanjelium o kráºovstve
a uzdravoval kaÏdú chorobu medzi ºudom. — Aleluja.
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EVANJELIUM

Slobodno v sobotu zachrániÈ Ïivot alebo zniãiÈ?

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

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou ru-
kou. A oni naÀ striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalo-
vaÈ.

Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „StaÀ si do prostriedku!“
A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiÈ dobre alebo zle, za-
chrániÈ život alebo zničiÈ?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral
a zarmútený nad zaslepenosÈou ich srdca povedal človekovi: „Vystri
ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

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

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Môj otec Saul Èa chce zabiÈ

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej                                 18, 6-9; 19, 1-7

Keì sa Dávid vracal po porážke Filištínca domov, zo všetkých izrael-
ských miest vychádzali ženy s bubienkami, veselým spevom a hrkál-
kami; spievali a tancovali v ústrety kráºovi Saulovi. Ženy tancovali
a volali:

„Saul porazil svojich tisíc
a Dávid svojich desaÈtisíc.“

Saul sa veºmi nahneval, nepáčila sa mu ich reč, a povedal: „Dávidovi
dali desaÈtisíc a mne dali tisíc. Čo mu ešte chýba okrem kráºovstva?“
A od toho dÀa Saul na Dávida žiarlil.
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Jonatanovi a všetkým svojim služobníkom Saul rozprával o tom,
ako Dávida zabije. Ale Jonatan, Saulov syn, mal Dávida veºmi rád.
Preto mu oznámil: „Môj otec Saul Èa chce zabiÈ. Ráno sa maj, prosím,
na pozore; skry sa a neukazuj sa! Ja vyjdem so svojím otcom na pole
a budem s ním stáÈ tam, kde sa budeš zdržiavaÈ; budem s otcom ho-
voriÈ o tebe a čo sa dozviem, to ti oznámim.“

Jonatan hovoril svojmu otcovi Saulovi dobre o Dávidovi. Vravel
mu: „Nech sa kráº neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi,
lebo on sa neprevinil proti tebe, ba jeho služby sú ti veºmi osožné.
Vlastný život vystavil nebezpečenstvu, zabil Filištínca a Pán dal celé-
mu Izraelu veºké víÈazstvo. Videl si to a radoval si sa. Prečo sa teda
chceš prehrešiÈ proti nevinnej krvi, že chceš zavraždiÈ Dávida, ktorý
je bez viny?“ Keì to Saul počul, pohnutý Jonatanovými slovami prisa-
hal: „Ako žije Pán, nezomrie!“

Jonatan zavolal Dávida a všetko mu rozpovedal. Potom zaviedol
Dávida k Saulovi a slúžil mu ako predtým.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                    Î 56, 2-3. 9-10b. 10c-11. 12-13

(5bc): Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa.                                  VI

1. Zmiluj sa nado mnou, BoÏe, lebo ma prenasleduje ãlovek, *
kaÏdodenne ma napáda a utláãa.

2. Moji nepriatelia ma prenasledujú deÀ ão deÀ *
a veºa je tých, ão bojujú proti mne, Najvy‰‰í. —

3. Ty vie‰, koºko ráz som musel utekaÈ: 
pozbieraj moje slzy do svojich nádob; *
ãi nie sú zapísané v tvojich úãtoch?

4. Vtedy moji nepriatelia ustúpia, *
e‰te v ten deÀ, keì budem volaÈ: —

5. áno, viem, Ïe ty si môj Boh. 
Na Boha, ktorého slovo velebím, *
na Pána, ktorého slovo velebím, —

6. na Boha sa ja spolieham *
a nebojím sa: veì ãoÏe mi môÏe urobiÈ ãlovek?  
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7. BoÏe, e‰te mám splniÈ sºuby, ão som tebe urobil; *
obety chvály ti prinesiem. —

ALELUJOVÝ VER·                                               Porov. 2 Tim 1, 10b

Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — Aleluja.

EVANJELIUM

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

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

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veºký
zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajor-
dánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veºké množ-
stvo ºudí, lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviÈ loìku, aby ho
zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú
chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keì
ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prís-
ne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Nesiahnem naÀ rukou, pretoÏe on je Pánov pomazaný

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej                                           24, 3-21

Saul si vzal tritisíc mužov, vybraných z celého Izraela, a išiel hºadaÈ
Dávida i jeho ºudí smerom ku skalám kozorožcov. Tak prišiel k ovčím
košiarom, čo boli pri ceste.
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Tam bola jaskyÀa a Saul do nej vošiel. No v zadnej časti jaskyne sa
skrýval Dávid so svojimi ºuìmi. Vtedy povedali Dávidovi jeho muži:
„Hºa, toto je deÀ, o ktorom ti povedal Pán: ,Vydám ti tvojho nepriateºa
a urobíš s ním, ako sa ti bude páčiÈ.‘ “ Dávid vstal a potichu odÈal okraj
Saulovho plášÈa. Ale potom sa Dávidovi rozbúchalo srdce z toho, že
odÈal okraj Saulovho plášÈa, a povedal svojim mužom: „Nech mi je
Pán milostivý, aby som to neurobil svojmu pánovi, Pánovmu pomaza-
nému; aby som nesiahol naÀ svojou rukou, lebo on je Pánov pomaza-
ný.“ Týmito slovami Dávid zadržal svojich mužov a nedovolil im vrh-
núÈ sa na Saula.

Saul vyšiel z jaskyne a pokračoval v ceste. Ale potom vstal aj Dávid,
vyšiel z jaskyne a kričal za Saulom: „Pán môj, kráº!“ Saul sa obzrel
a Dávid sa úctivo sklonil až k zemi, poklonil sa a povedal Saulovi:
„Prečo počúvaš ºudí, čo hovoria: ,Dávid ti strojí úklady?‘ Hºa, dnes si
na vlastné oči videl, že Èa Pán dnes v jaskyni vydal do mojej ruky.
A vraveli mi, aby som Èa zabil. Ale ja som sa zºutoval nad tebou, lebo
som si povedal: Nesiahnem rukou na svojho pána, pretože on je Pánov
pomazaný a môj otec. Len sa pozri, poznáš okraj svojho plášÈa
v mojej ruke! Lebo ak som odÈal okraj tvojho plášÈa, tak len preto,
že som Èa nechcel zabiÈ. Vidíš, nie je vo mne zlosÈ ani neprávosÈ, a tak
som sa ani neprevinil proti tebe. A ty mi číhaš na život, chceš ma
zabiÈ. Nech Pán rozsúdi medzi mnou a tebou, nech sa Pán pomstí na
tebe za mÀa, no moja ruka na teba nesiahne. Ako hovorí aj staré
príslovie: ,Od zločincov vychádza zločin.‘ Nuž moja ruka nesiahne na
teba. Proti komu to vytiahol kráº Izraela? Kohože prenasleduješ?
M⁄tveho psa, jednu blchu. Pán nech je sudcom a nech súdi medzi
mnou a tebou. Nech vidí, nech rozhodne môj spor a nech ma vyslo-
bodí z tvojej ruky.“

Keì to Dávid dopovedal, Saul sa ho opýtal: „Je to tvoj hlas, syn môj
Dávid?“ A Saul pozdvihol svoj hlas, plakal a povedal Dávidovi: „Ty si
spravodlivejší ako ja: ty si mi preukázal dobro a ja som sa ti zlom
odplatil. Dnes si ukázal, aké dobro si mi urobil, lebo Pán ma vydal do
tvojej ruky a nezabil si ma. Veì kto prepustí svojho nepriateºa dob-
rou cestou, keì sa s ním stretne? Nech ti Pán odplatí dobro, ktoré si
mi dnes preukázal. A teraz viem určite, že budeš kráºom a dostaneš
do rúk kráºovstvo Izraela.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 57, 2. 3-4. 6+11

(2a): Zmiluj sa, BoÏe, nado mnou,
zmiluj sa nado mnou.                                                             V

1. Zmiluj sa, BoÏe, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, * 
lebo sa k tebe utiekam;

2. v tieni tvojich krídel nachodím útoãi‰te, *
kým sa nepominú nástrahy. —

3. Volám k Bohu, k Najvy‰‰iemu, *
k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

4. On zo‰le pomoc z neba a zachráni ma;
zahanbí tých, ão ma týrajú. *
Boh zo‰le svoju milosÈ a pravdu. —

5. BoÏe, vznes sa nad nebesia *
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

6. Lebo aÏ po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo *
a tvoja vernosÈ aÏ po oblaky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             2 Kor 5, 19

Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou
a nám odovzdal slovo zmierenia. — Aleluja.

EVANJELIUM

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

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

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni
prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich
posielal kázaÈ s mocou vyháÀaÈ zlých duchov: Šimona, ktorému dal
meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno
Boanerges, čo značí Synovia hromu, ìalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja,
Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského
a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Ako len padli hrdinovia!

Začiatok Druhej knihy Samuelovej             1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27

Keì sa Dávid vrátil z víÈazného boja nad Amalekitmi, ostal dva dni
v Sikelegu. Na tretí deÀ prišiel človek zo Saulovho tábora; šaty mal
roztrhnuté a hlavu posypanú popolom. Keì prišiel k Dávidovi, padol
na zem a poklonil sa. Dávid sa ho spýtal: „Odkiaº prichádzaš?“ On mu
vravel: „Ušiel som z izraelského tábora.“ Dávid sa ho opýtal. „Čože sa
stalo? Porozprávaj mi.“ On povedal: „ªud utiekol z boja; mnoho
z ºudu padlo a zomrelo. A zahynul aj Saul a jeho syn Jonatan.“

Dávid chytil svoje rúcho a roztrhol si ho; podobne aj všetci mužovia,
čo boli s ním. Smútili a plakali a postili sa až do večera za Saulom a za
jeho synom Jonatanom, za Pánovým ºudom a za domom Izraela, pre-
tože padli pod mečom. A Dávid zaspieval žalospev nad Saulom a jeho
synom Jonatanom:

„Izrael, tvoj výkvet leží pobitý na tvojich v⁄škoch.
Ako len padli hrdinovia!

Saul a Jonatan, milí a šºachetní v živote,
nerozišli sa ani pri smrti.
Rýchlejší boli než orly a udatnejší nad levov.

Dcéry Izraela, plačte za Saulom,
veì vás skvostne do purpuru obliekal, 
na šat vám pripínal zlaté ozdoby.

Ako len padli hrdinovia uprostred boja!

Jonatan na tvojich kopcoch je zabitý.
Krušne mi pre teba, brat môj Jonatan, 
veºmi si mi bol milý.
Tvoja láska bývala mi vzácnejšia 
ako láska žien.

Ako len padli hrdinovia 
a zlomili sa bojové zbrane!“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                              Î 80, 2-3. 5-7

(4b): Rozjasni, Pane, svoju tvár
a budeme spasení.                                                                  II

1. Pastier Izraela, *
ão ako ovcu vedie‰ Jozefa, poãúvaj!

2. Ty, ão tróni‰ nad cherubmi, zaskvej sa *
pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom.

3. Vzbuì svoju moc *
a príì nás zachrániÈ. —

4. Pane, BoÏe zástupov, *
dokedy sa bude‰ hnevaÈ na modlitby svojho ºudu? 

5. K⁄mil si nás ako chlebom slzami * 
a slzami si nás napájal v hojnosti. 

6. Dopustil si, Ïe sa pre nás svária na‰i susedia *
a na‰i nepriatelia si z nás robia posmech. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Porov. Sk 16, 14b

Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,
aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — Aleluja.

EVANJELIUM

Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa

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

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toºký
zástup, že si nemohli ani chleba zajesÈ. Keì sa to dopočuli jeho prí-
buzní, išli ho odviesÈ, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE
Ty bude‰ pásÈ môj ºud, Izrael

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                                        5, 1-7. 10

Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili:
„Pozri, sme tvoja kosÈ a tvoje telo. A už vtedy, keì bol naším kráºom
Saul, ty si viedol Izrael do boja a z boja. A Pán ti povedal: ,Ty budeš
pásÈ môj ºud, Izrael, ty budeš vodcom Izraela.‘ “

Prišli aj všetci starší Izraela ku kráºovi do Hebronu a kráº Dávid
s nimi uzavrel zmluvu pred Pánom v Hebrone a oni pomazali Dávida
za kráºa nad Izraelom. TridsaÈ rokov mal Dávid, keì začal kraºovaÈ,
a kraºoval štyridsaÈ rokov: v Hebrone nad Júdom kraºoval sedem
rokov a šesÈ mesiacov; v Jeruzaleme kraºoval tridsaÈtri rokov nad
celým Izraelom a Júdom.

Kráº a všetci muži, čo s ním boli, tiahli do Jeruzalema proti
Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Oni povedali Dávidovi: „Sem
nevkročíš; slepí a kuºhaví Èa zaženú.“ To zamenalo: „Dávid sem
nevkročí.“ Ale Dávid zaujal pevnosÈ Sion a ona je Dávidovým mestom.

Dávid bol stále mocnejší a Pán, Boh zástupov, bol s ním.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 89, 20. 21-22. 25-26

(porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky.                                           XX

1. Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si:
„Bohatierovi som pomoc poskytol *
a vyvoleného z ºudu som pový‰il. —

2. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

3. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —
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4. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

5. PoloÏím jeho ruku na more *
a na rieky jeho pravicu.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                 Porov. 2 Tim 1, 10b

Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — Aleluja.

EVANJELIUM
So satanom je koniec

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

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebu-
lom“ a: „Mocou kniežaÈa zlých duchov vyháÀa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan
vyháÀaÈ satana? Ak sa kráºovstvo vnútorne rozdelí, také kráºovstvo ne-
môže obstáÈ, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcÈ ob-
stáÈ. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže
obstáÈ, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúÈ do domu silného človeka
a ulúpiÈ mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: ªuìom sa odpustia všetky hriechy i rúhania,
ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa
neodpúšÈa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je
posadnutý nečistým duchom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Dávid a celý dom Izraela sprevádzali Pánovu archu s jasotom

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                              6, 12b-15.17-19

Dávid s radosÈou priniesol Božiu archu z domu Obededoma do
Dávidovho mesta. Keì tí, čo niesli Pánovu archu, urobili šesÈ krokov,
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obetoval býčka a vyk⁄mené teºa; a Dávid z celej sily tancoval pred
Pánom, opásaný pláteným efódom. Dávid a celý dom Izraela sprevá-
dzali Pánovu archu s jasotom a trúbením poºnice.

Pánovu archu doniesli a položili ju na jej miesto uprostred stánku,
ktorý pre Àu postavil Dávid. Potom Dávid priniesol Pánovi zápalné
a pokojné obety.

A keì dokončil zápalné a pokojné obety, požehnal ºud v mene Pána
zástupov a všetkému izraelskému ºudu, mužom i ženám, dal po jed-
nom bochni chleba, po jednom datºovom a po jednom hroznovom
koláči. A ºud sa rozišiel, každý do svojho domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 24, 7. 8. 9. 10

(Porov. 7c+10b): Hºa, prichádza Pán,
on je Kráº slávy.                                                  III

1. Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvý‰te sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiÈ kráº slávy. —

2. Kto je ten kráº slávy?
Pán silný a mocný, *
Pán mocný v boji. —

3. Zdvihnite, brány, svoje hlavice 
a vyvý‰te sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiÈ kráº slávy. —

4. Kto je ten kráº slávy? 
Pán zástupov, *
to je ten kráº slávy. —

ALELUJOVÝ VER·                                                     Porov. Mt 11, 25

Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

Aleluja.
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EVANJELIUM

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

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

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavo-
laÈ. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku Èa hºadá tvoja
matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po
tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hºa, moja matka a moji bratia.
Lebo kto plní Božiu vôºu, je môj brat i moja sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ustanovím po tebe tvojho potomka a upevním jeho kráºovstvo

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                                            7, 4-17

Nátanovi zaznelo Pánovo slovo: „Choì a povedz môjmu služobní-
kovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviÈ dom, v ktorom
mám bývaÈ? Nikdy som nebýval v dome odo dÀa, keì som vyviedol
synov Izraela z Egypta, až dodnes, ale putoval som v šiatrovom stán-
ku. A keì som putoval po všetkých miestach so všetkými synmi
Izraela, vari som povedal niektorému sudcovi Izraela, ktorému som
prikázal viesÈ môj ºud, Izrael: Prečo ste mi nepostavili cédrový
dom?

Preto teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán
zástupov: Ja som Èa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho
ºudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred tvo-
jimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateºov a zaistil som ti
také meno, aké majú len najväčší na zemi. Svojmu ºudu, Izraelovi,
určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývaÈ a nebude sa báÈ a ani
zlosynovia ho už nebudú utláčaÈ ako kedysi, v dÀoch, keì som ustano-
voval sudcov nad svojím ºudom, Izraelom.

49STREDA



Oslobodím Èa od všetkých tvojich nepriateºov a darujem ti pokoj.
Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dov⁄šia
a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe
potomka, ktorý bude pochádzaÈ z tvojich útrob, a upevním jeho
kráºovstvo.

On postaví dom môjmu menu a ja upevním jeho kráºovský trón
naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak bude robiÈ zlo,
budem ho trestaÈ palicou muža a údermi synov človeka. Ale svoju
milosÈ mu neodnímem, ako som ju odÀal Saulovi, ktorého som odstrá-
nil spred teba. Tvoj dom a tvoje kráºovstvo budú trvaÈ predo mnou
naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“

A Nátan hovoril Dávidovi celkom podºa týchto slov a podºa tohoto
videnia.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 89, 4-5. 27-28. 29-30

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky.                                              IV

1. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

2. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

3. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.‘  

4. A ja ho ustanovím za prvorodeného, *
za najvy‰‰ieho medzi kráºmi zeme. —

5. Naveky mu svoju milosÈ zachovám *
a pevná bude moja zmluva s ním.

6. Jeho rod udrÏím naveky *
a jeho trón bude ako dni nebies.“ —

ALELUJOVÝ VER·

Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.
KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — Aleluja.
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EVANJELIUM

Rozsievaã vy‰iel rozsievaÈ

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

Ježiš začal opäÈ učiÈ pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veºký
zástup. Preto nastúpil na loì na mori a sadol si; a celý zástup bol na
brehu. Učil ich veºa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril:

„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako sial, jedno zrno padlo na
kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veºa zeme, a hneì vziš-
lo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahorelo, a pretože
nemalo koreÀa, uschlo.

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

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno
tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Keì bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho

na podobenstvá. On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho
kráºovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách,

aby hºadeli a hºadeli, ale nevideli,
aby počúvali a počúvali, ale nechápali,
aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“

Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom
pochopíte ostatné podobenstvá?

Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho po-
čúvajú, ale hneì prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.

Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneì ho
s radosÈou prijímajú, ale nemajú v sebe koreÀa, sú chvíºkoví. Keì po-
tom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneì odpadnú.

A iné, zasiate do t⁄nia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlú-
dia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo
udusia a ostane bez úžitku.

A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho
a prinášajú úrodu: jedno tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú
a iné stonásobnú.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Kto som ja, Pane, BoÏe, a ão je môj dom?

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                               7, 18-19. 24-29

Keì Nátan dohovoril, kráº Dávid vošiel, sadol si pred Pána a hovo-
ril: „Kto som ja, Pane, Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až
sem? Ale aj toto sa ti zdalo málo, Pane, Bože, nuž hovoríš o dome svoj-
ho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, Pane, Bože.

Upevnil si svoj národ, Izrael, ako svoj národ naveky a ty, Pane, stal
si sa jeho Bohom. A teraz, Pane, Bože, naveky potvrdzuj slovo, ktoré
si povedal o svojom sluhovi a jeho dome, a urob, ako si povedal! Tak
bude naveky oslávené tvoje meno a bude sa hovoriÈ: ,Pán zástupov je
Bohom Izraela.‘ A dom tvojho sluhu Dávida bude pevný pred tebou.

Lebo ty, Pane zástupov, Bože Izraela, zjavil si svojmu sluhovi:
,Vybudujem ti dom.‘ Preto sa tvoj sluha odvážil modliÈ sa k tebe túto
modlitbu. A teraz, Pane, Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé.

Keì si teda sºúbil svojmu sluhovi tieto dobrá, začni požehnávaÈ
dom svojho sluhu, aby trval pred tebou večne, lebo ty, Pane, Bože, si
hovoril; a dom tvojho sluhu bude požehnaný tvojím večným požeh-
naním.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        Î 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

(Lk 1, 32b): Pán Boh mu dá trón
jeho otca Dávida.                                                         III

1. Pane, pamätaj na Dávida *
a na jeho veºkú ochotu,

2. Ïe prisahal Pánovi *
a mocnému Bohu Jakubovmu zloÏil sºub: —

3. „Do príbytku svojho domu nevkroãím, *
ani sa neuloÏím na svoje lôÏko;

4. svojim oãiam nedoprajem spánku *
ani svojim vieãkam zdriemnutia,  
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5. kým nenájdem miesto pre Pána, *
príbytok pre mocného Jakubovho Boha.“ —

6. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; *
je pravdivá, nikdy ju neodvolá:

7. „Potomka z tvojho rodu *
posadím na tvoj trón. —

8. Ak tvoji synovia dodrÏia moju zmluvu *
a moje príkazy, ktoré ich nauãím,

9. aj ich synovia *
budú sedieÈ na tvojom tróne naveky.“ —

10. Lebo Pán si vyvolil Sion, *
Ïelal si maÈ ho za svoj príbytok:

11. „To je miesto môjho odpoãinku naveky; *
tu budem bývaÈ, lebo som túÏil za ním.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Î 119, 105

Aleluja. — Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeÀ na mojich chodníkoch. — Aleluja.

EVANJELIUM

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

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

Ježiš povedal zástupu: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod
mericu alebo pod posteº? A nie na to, aby ju postavili na svietnik?
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviÈ, ani utajené, čo by sa
nemalo dostaÈ na verejnosÈ. Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

ëalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou
budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo
kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Mnou si opovrhol a vzal si si manÏelku Hetejãana Uriá‰a za Ïenu

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                     11, 1-4a. 5-10a. 13-17

Po roku, v čase, keì králi tiahnu do boja, poslal Dávid Joaba a s ním
svojich sluhov i celý Izrael; spustošili Amončanov a obliehali Rabu.
Dávid však ostal v Jeruzaleme.

V istý večer vstal Dávid zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche
kráºovského domu. Zo strechy videl ženu, ako sa kúpe. Žena bola
veºmi pekná. Kráº poslal zistiÈ, kto je tá žena; a oznámili mu, že je to
Betsabe, Eliamova dcéra, žena Hetejčana Uriáša. Dávid poslal poslov
a dal si ju priviesÈ.

Potom sa vrátila domov a pretože počala, poslala Dávidovi odkaz:
„Počala som.“

Dávid odkázal Joabovi: „Pošli ku mne Hetejčana Uriáša!“ A Joab
poslal Uriáša k Dávidovi. Keì k nemu Uriáš došiel, Dávid sa vypyto-
val, ako sa má Joab a mužstvo a ako pokračuje vojna. Potom Dávid
povedal Uriášovi: „Choì do svojho domu a umy si nohy.“ Uriáš vy-
šiel z kráºovského domu a poslali za ním kráºovské jedlo. Ale Uriáš
spal pri bráne kráºovského domu s ostatnými sluhami svojho pána
a nešiel do svojho domu. Dávidovi oznámili: „Uriáš nešiel do svojho
domu.“

Dávid ho pozval, aby s ním jedol a pil, a opil ho. Ale on večer šiel
spaÈ na svoje lôžko so sluhami svojho pána, a do svojho domu nešiel.

Ráno Dávid napísal Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal:
„Postavte Uriáša do prvého šíku, kde sa najtuhšie bojuje, a potom sa
od neho stiahnite, nech ho zasiahnu a nech zomrie.“

A keì Joab obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom
vedel, že sú tam najsilnejší chlapi. Muži z mesta vyrazili a bojovali
s Joabom. A niektorí z ºudu, z Dávidových sluhov, padli a zomrel aj
Hetejčan Uriáš.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 10-11

(porov. 3a): Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhre‰ili.                           V

1. Zmiluj sa, BoÏe, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veºké zºutovanie zniã moju neprávosÈ.

2. Úplne zmy zo mÀa moju vinu *
a oãisÈ ma od hriechu. —

3. Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.

4. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehre‰il *
a urobil som, ão je v tvojich oãiach zlé, —

5. aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku *
a nestranný vo svojom súde.

6. Naozaj som sa v neprávosti narodil *
a hrie‰neho ma poãala moja maÈ.  — 

7. Daj, aby som poãul radosÈ a veselosÈ, *
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

8. OdvráÈ, svoju tvár od mojich hriechov *
a zotri v‰etky moje viny. —

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —

Aleluja.

EVANJELIUM

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

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

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráºovstvom je to tak, ako keì
človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, seme-
no klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu:
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najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keì úroda
dozreje, hneì priloží kosák, lebo nastala žatva.“

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráºovstvo alebo akým
podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keì ho sejú do
zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keì sa zaseje,
vzíde, prerastie všetky byliny a vyháÀa veºké konáre, takže v jeho tôni
môžu hniezdiÈ nebeské vtáky.“

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podºa toho, ako
boli schopní počúvaÈ. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim
učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Zhre‰il som proti Pánovi

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                               12, 1-7a. 10-17

Pán poslal Nátana k Dávidovi. Nátan k nemu šiel a povedal mu:
„V ktoromsi meste boli dvaja muži, jeden bohatý a druhý chudobný.
Bohatý mal veºké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zas nemal cel-
kom nič, len jednu malú ovečku, ktorú si kúpil a živil. Rástla u neho
spolu s jeho deÈmi. Jedla z jeho chleba, pila z jeho pohára a spala
v jeho lone: bola mu ako dcéra. A keì k boháčovi prišiel akýsi pocest-
ný, bolo mu ºúto vziaÈ zo svojich oviec a zo svojho dobytka na pohos-
tenie pocestného, čo k nemu prišiel. Vzal chudákovu ovečku a pripra-
vil z nej pokrm pre človeka, čo k nemu došiel.

Dávid sa náramne rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi:
„Ako žije Pán, muž, čo to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí
štvornásobne, pretože to urobil a nemal zºutovanie.“

Tu Nátan povedal Dávidovi: „Ty si ten muž. Preto už nikdy neod-
stúpi meč od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol a vzal si si manžel-
ku Hetejčana Uriáša za ženu. Preto hovorí Pán: Ja z tvojho vlastného
domu vyvolám na teba nešÈastie; pred tvojimi očami ti vezmem ženy
a dám ich tvojmu blížnemu a on bude za bieleho dÀa spaÈ s tvojimi
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ženami. Ty si konal potajomky, ja toto urobím pred očami celého
Izraela za jasného dÀa.“

Dávid povedal Nátanovi: „Zhrešil som proti Pánovi.“ Nátan riekol
Dávidovi: „Aj Pán ti odpustil hriech; nezomrieš. Ale pretože si týmto
zavinil rúhanie Pánových nepriateºov, syn, ktorý sa ti narodí, zomrie.“
A Nátan sa vrátil domov.

Pán udrel dieÈa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena, a ono Èažko
ochorelo. Dávid prosil Pána za dieÈa, prísne sa postil a keì prišiel
domov, celú noc ležal na zemi. Prišli k nemu starší jeho domu a nútili
ho vstaÈ zo zeme, ale on nechcel, ani s nimi nejedol. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 51, 12-13. 14-15. 16-17

R. (12a): BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté.                                              V

1. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

2. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —

3. NavráÈ mi radosÈ  z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veºkej ochoty.

4. Pouãím blúdiacich o tvojich cestách *
a hrie‰nici sa k tebe obrátia. —

5. BoÏe, Boh mojej spásy, zbav ma ‰kvrny krvipreliatia *
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosÈou.

6. Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasovaÈ tvoju slávu. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 3, 16

Aleluja. — Boh tak miloval svet,
Ïe dal svojho jednorodeného Syna;

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

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

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

Keì sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na
druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi.
Boli s ním aj iné lode.

Tu sa strhla veºká víchrica a vlny sa valili na loì, takže sa loì už
napæÀala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho
a povedali mu: „Učiteº, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil
vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veºké
ticho.

A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 
Zmocnil sa ich veºký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš,

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

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE
Utekajme pred Absolónom.

Nechajte Benjamínca, nech zloreãí, ako mu prikázal Pán

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej                   15, 13-14. 30; 16, 5-13a

K Dávidovi prišiel posol so správou: „Všetci Izraeliti sa celým srd-
com pridali k Absolónovi.“

Dávid povedal svojim sluhom, čo boli s ním v Jeruzaleme: „Poìte,
utekajme; neostáva nám nič iné iba ujsÈ pred Absolónom. Poponáh-
ºajte sa, nech nás neprekvapí a neprepadne, nech nás neuvrhne do
nešÈastia a mesto nevyhubí ostrím meča.“

Dávid potom vystupoval na Olivovú horu a plakal. Hlavu mal zaha-
lenú a išiel bosý; aj všetok ºud, čo bol s ním, mal zahalenú hlavu, kráčal
nahor a plakal.

Keì kráº Dávid došiel až k Bahurim, práve stadiaº vychádzal muž
zo Saulovho príbuzenstva, Gérov syn menom Semei. Išiel opodiaº,
preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráºa Dávida, kým
všetok ºud a všetci udatní muži kráčali po pravej i ºavej strane kráºa.

A Semei takto preklínal kráºa: „Utekaj, utekaj, krvavý muž, Be-
liálov muž. Pán na teba uvalil všetku krv Saulovho domu, lebo si
uchvátil jeho kráºovstvo a Pán dal kráºovstvo do ruky tvojho syna
Absolóna. Teraz sa na teba valí nešÈastie, lebo si krvilačný človek.“

Abisai, syn Sarvie, vravel kráºovi: „Prečo tento zdochnutý pes pre-
klína môjho pána a kráºa? Idem a zrazím mu hlavu.“ Ale kráº pove-
dal: „Čo môžem ja alebo vy, synovia Sarvie? Ak preklína a ak mu Pán
rozkázal preklínaÈ Dávida, kto sa opováži povedaÈ: ,Prečo to robíš?‘ “
A kráº povedal Abisaimu a všetkým svojim sluhom: „Hºa, môj syn,
ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život. O koºko viac môže toto
robiÈ tento Benjamínec. Nechajte ho, nech zlorečí, ako mu prikázal
Pán. Možno Pán zhliadne na moje súženie a dá mi dobré za toto dneš-
né preklínanie.“

A Dávid i jeho sluhovia pokračovali v ceste.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 3, 2-3. 4-5. 6-7

(7b): PovstaÀ, Pane; zachráÀ ma, BoÏe môj.                                     V

1. Pane, jak mnoho je tých, ão ma suÏujú! *
Mnohí povstávajú proti mne.

2. Mnohí o mne hovoria: *
„Boh mu nepomáha.“ —

3. Ale ty, Pane, si môj ochranca, *
moja sláva, ão mi hlavu vztyãuje.

4. Hlasne som volal k Pánovi *
a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. —

5. A ja som sa uloÏil na odpoãinok a usnul som, *
prebudil som sa, lebo Pán ma udrÏuje.

6. Nebudem sa báÈ tisícov ºudí, ão ma obkºuãujú. *
PovstaÀ, Pane; zachráÀ ma, BoÏe môj. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami
a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Neãistý duch, vyjdi z tohoto ãloveka!

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

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.
Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý
nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazaÈ ani
reÈazami. Lebo často ho sputnali okovami a reÈazami, ale on reÈaze
roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiÈ. A stále, v noci i vo
dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tækol sa kameÀmi.

Keì v diaºke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veº-
kým hlasom: „Čo Èa do mÀa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zapri-
sahám Èa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch,
vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal
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mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veºmi ho prosil, aby ich
nevyháÀal z toho kraja.

Na úpätí vrchu sa tam pásla veºká črieda svíÀ. Preto ho prosili:
„Pošli nás do svíÀ, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí
duchovia teda vyšli a vošli do svíÀ. A črieda — okolo dvetisíc kusov
— sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa poto-
pila.

Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ºudia vyšli pozrieÈ
sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch,
toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom
rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa
stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviÀami. A začali ho
prosiÈ, aby odišiel z ich kraja.

Keì Ježiš nastupoval na loì, prosil ho ten, ktorého predtým trápil
zlý duch, aby smel zostaÈ s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal:
„Choì domov k svojim a zvestuj im, aké veºké veci ti urobil Pán a ako
sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovaÈ, aké
veºké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Syn môj, Absolón, rad‰ej som mohol ja zomrieÈ namiesto teba!

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30—19, 3

Absolón sa nečakane zjavil pred očami Dávidových sluhov; sedel
na mulici. Keì mulica vošla pod veºký košatý dub, zachytil sa hlavou
na dube a ostal visieÈ medzi nebom a zemou; mulica, na ktorej sedel,
prešla. Ktosi to videl a oznámil Joabovi: „Videl som Absolóna visieÈ
na dube.“ Joab vzal do ruky tri kopije a vrazil ich Absolónovi do
srdca.

Dávid sedel medzi dvoma bránami. Pozorovateº, čo vyšiel na terasu
brány na hradbách, dvihol oči a videl, že beží osamelý človek; zakričal
a oznámil to kráºovi. Keì človek prišiel, kráº mu povedal: „Odstúp
a staÀ si tamto.“ On odstúpil a stál.
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Vtom sa zjavil Etiópčan a keì prišiel, povedal: „Dobrú zvesÈ pri-
nášam, pane, môj kráº; dnes ti Pán prisúdil právo a vyslobodil Èa z rúk
všetkých, čo povstali proti tebe.“

Ale kráº sa opýtal Etiópčana: „Má sa mladík Absolón dobre?“
Etiópčan mu odvetil: „Nech pochodia ako ten mladík nepriatelia
môjho pána a kráºa a všetci, čo zločinne povstali proti nemu.“

Kráº sa zachvel, vystúpil do siene nad bránou a plakal. Chodil
a hovoril: „Syn môj Absolón, syn môj, syn môj Absolón! Radšej som
mohol ja zomrieÈ namiesto teba! Absolón, syn môj, syn môj!“

Joabovi oznámili, že kráº plače a žiali za svojím synom. A tak sa
v ten deÀ víÈazstvo zmenilo na smútok v celom národe, lebo ºud počul
v ten deÀ hovoriÈ: „Kráº žiali za svojím synom.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 86, 1-2. 3-4. 5-6

R. (porov. 1a): SkloÀ sa ku mne, Pane, a vysly‰ ma.                            VI

1. NakloÀ, Pane, svoj sluch a vysly‰ ma, *
lebo som biedny a chudobný.

2. OchraÀuj ma, lebo som ti oddaný; *
zachráÀ, BoÏe, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. —

3. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, *
veì k tebe volám deÀ ão deÀ.

4. Obveseº, Pane, svojho sluhu, *
veì k tebe dvíham svoju du‰u. —

5. Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý *
a veºmi milostivý voãi v‰etkým, ão Èa vzývajú.

6. Pane, poãuj moju modlitbu, *
v‰imni si hlas mojej úpenlivej prosby. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 8, 17

R. Aleluja. — On vzal na seba na‰e slabosti
a niesol na‰e choroby. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Dievãa, hovorím ti, vstaÀ!

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

Keì sa Ježiš znova preplavil loìou na druhý breh, zišiel sa k nemu
veºký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagó-
gy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veºmi ho pro-
sil: „Dcérka mi umiera. Poì, vlož na Àu ruky, aby ozdravela a žila.“
Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veºký zástup a tlačil sa na neho.

Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásÈ rokov krvotok. Veºa vystá-
la od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo,
ba bolo jej vždy horšie. Keì sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe
zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len
jeho odevu, ozdraviem.“ A hneì prestala krvácaÈ a pocítila v tele, že je
z choroby vyliečená.

Ježiš hneì poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal
sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že
sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ,Kto sa ma dotkol?‘ “ Ale on sa obze-
ral, chcel vidieÈ tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s Àou stalo, prišla
so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu.
A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera Èa uzdravila. Choì v pokoji
a buì uzdravená zo svojej choroby.“

Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali:
„Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteºa?“

Ale keì Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy:
„Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísÈ za sebou, iba Petrovi,
Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.

Keì prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač
a veºké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a narie-
kate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaÈa a tých,
čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal
mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti,
vstaÀ!“ A dievča hneì vstalo a chodilo; malo totiž dvanásÈ rokov. 

I st⁄pli od veºkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik
dozvedieÈ, a povedal, aby dievčaÈu dali jesÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ja som zhre‰il, ja som sa dopustil zloãinu.
Ale tieto oveãky ãoÏe urobili?

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej 24, 2. 9-17

Kráº Dávid povedal Joabovi a veliteºom svojho vojska, čo boli s ním:
„Choìte po všetkých kmeÀoch Izraela od Danu až po Bersabe a spočí-
tajte ºud; chcem poznaÈ jeho počet.“

A Joab odovzdal kráºovi výsledky sčítania ºudu; v Izraeli napočítali
osemstotisíc bojaschopných mužov, ktorí narábajú mečom, a u Júdu
päÈstotisíc bojovníkov.

Ale keì bol ºud spočítaný, rozbúšilo sa Dávidovi srdce a povedal
Pánovi: „Veºmi som zhrešil týmto skutkom. Ale teraz, prosím, Pane,
odpusÈ neprávosÈ svojho sluhu, lebo som konal veºmi hlúpo.“

Keì Dávid ráno vstal, Pán prehovoril k prorokovi Gadovi, Dávi-
dovmu vidcovi: „Choì a povedz Dávidovi: Toto hovorí Pán: Tri mož-
nosti ti dávam na voºbu; vyber si, čo chceš, čo mám na teba dopus-
tiÈ.“

Gad išiel k Dávidovi a oznámil mu: „Buì bude v tvojej krajine tri
roky hlad, alebo budeš tri mesiace utekaÈ pred svojimi nepriateºmi
a oni Èa budú prenasledovaÈ, alebo bude tri dni mor v tvojej krajine.
Dobre si to rozmysli a povedz, čo mám odpovedaÈ tomu, ktorý ma
poslal.“ Dávid povedal Gadovi: „Veºmi úzko mi je, ale lepšie padnúÈ
do ruky Pána — lebo on je veºmi milosrdný —, ako padnúÈ do rúk
človeka!“

Dávid si vybral mor; bola práve žatva. Pán dopustil mor na Izraela
od rána až do určeného času. Od Danu po Bersabe zomrelo z ºudu
sedemdesiattisíc mužov.

Keì anjel vystrel ruku nad Jeruzalem, aby ho zničil, Pána pohlo utr-
penie a povedal anjelovi, ktorý hubil ºud: „DosÈ už; zadrž svoju ruku!“

Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejčana Areunu. Keì Dávid
videl anjela, čo zabíjal ºud, povedal Pánovi: „Ja som zhrešil, ja som sa
dopustil zločinu. Ale tieto ovečky čože urobili? Prosím, nech sa tvoja
ruka obráti proti mne a proti domu môjho otca.“ 

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 32, 1-2. 5. 6. 7

R. (porov. 5d): OdpusÈ mi, Pane, vinu môjho hriechu.                              VI

1. BlaÏený, komu sa odpustila neprávosÈ *
a je oslobodený od hriechu.

2. BlaÏený ãlovek, ktorému Pán vinu nepripoãíta *
a v ktorého mysli niet podvodu. —

3. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *
a nezatajil som svoj priestupok.

4. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosÈ.“ *
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. —

5. Preto kaÏdý náboÏný bude sa modliÈ k tebe *
v ãase tiesne.

6. A záplavy veºkých vôd *
sa k nemu nepriblíÏia. —

7. Ty si moje útoãi‰te, ochráni‰ ma pred súÏením; *
zahrnie‰ ma radosÈou zo spásy. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

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

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

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keì nadišla sobo-
ta, začal učiÈ v synagóge. Počúvalo ho mnoho ºudí a s údivom hovorili:
„Skade to má tento? Aká to múdrosÈ, ktorej sa mu dostalo, a zázraky,
čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba
a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohor-
šovali sa na Àom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi
jeho príbuznými a v jeho dome.“  A nemohol tam urobiÈ nijaký zázrak,
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iba že vložením rúk uzdravil niekoºko chorých. A čudoval sa ich
nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Ja nastupujem cestu kaÏdého pozem‰Èana;
ty buì silný, buì muÏ, ·alamún!

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                             2, 1-4. 10-12

Keì sa priblížil deÀ Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šala-
múnovi: „Ja nastupujem cestu každého pozemšÈana; ty buì silný, buì
muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho ces-
tách a dodržuj jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, ako sú
napísané v Mojžišovom zákone, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš,
a všade, kam sa obrátiš; aby Pán potvrdil svoje slovo, ktoré povedal
o mne: ,Ak si budú tvoji synovia dávaÈ pozor na svoje cesty a budú
verne celým srdcom i celou dušou kráčaÈ predo mnou, nikdy nebude
odstránený tvoj potomok z trónu Izraela.‘ “

Potom Dávid usnul so svojimi otcami a pochovali ho v Dávidovom
meste. Dávid kraºoval nad Izraelom štyridsaÈ rokov: v Hebrone kraºo-
val sedem rokov, v Jeruzaleme tridsaÈtri rokov.

Na trón svojho otca Dávida nastúpil Šalamún a veºmi sa upevnilo
jeho kráºovstvo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                   1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R. (12bc): Pane, ty panuje‰ nad v‰etkými;
v tvojej ruke je moc a sila.                                                  XX

1. Zvelebený buì, Pane, BoÏe ná‰ho otca Izraela, *
od vekov naveky. —
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2. Tvoja je, Pane, vzne‰enosÈ i moc, *
sláva, jas a veleba,

3. lebo tvoje je v‰etko na nebi i na zemi. 
Tvoje je, Pane, kráºovstvo, *
ty si vyvý‰ený ako hlava nad v‰etkým. —

4. Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *
ty panuje‰ nad v‰etkými.

5. V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí v‰etko veºkým a mocným. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;
kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zaãal ich posielaÈ

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

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielaÈ po dvoch. Dal im moc
nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na
cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli
do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keì kdekoºvek vojdete do domu, ostaÀte tam, kým
odtiaº nepôjdete ìalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani
nevypočuli, odíìte odtiaº a straste si prach z nôh na svedectvo proti
nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiÈ pokánie. Vyhnali mnoho zlých du-
chov, pomazali olejom veºa chorých a uzdravovali.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Dávid chválil Pána celým svojím srdcom a miloval Boha

Čítanie z Knihy Sirachovho syna                                            47, 2-13

Ako oddeºujú tuk od obetného mäsa,
tak bol oddelený Dávid od synov Izraela.

S levmi sa hrával ako s baránkami
a s medveìmi zaobchádzal, akoby to boli ovečky.
Azda neporazil obra vo svojej mladosti
a nezachránil národ od potupy?
Rukou prak roztočil
a zrazil spupného Goliáša.
Lebo vzýval Pána, Najvyššieho;
a on dal silu jeho pravici,
aby porazil udatného bojovníka
a upevnil moc svojho národa.
Na jeho slávu spievali o desiatich tisícoch,
chválili ho pre Pánovo požehnanie,
veniec slávy mu ponúkli.

Lebo pokoril nepriateºov zo všetkých strán,
ponížil filištínskych protivníkov
a zlomil ich moc až po dnešný deÀ.

Pri každom svojom diele vzdával chválu
Svätému a Vznešenému oslavnou rečou.
Pána chválil celým svojím srdcom
a miloval Boha, svojho stvoriteºa.

Ustanovil spevákov pri oltári
a zložil pre nich ºúbe melódie.
Dodal lesku slávnostiam
a skrášlil všetky sviatky počas roka tým,
že chválili sväté meno Pána
a od skorého rána sa ozývala svätyÀa.
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Pán ho očistil od hriechov 
a naveky povýšil jeho moc. 
Dal mu dedičné kráºovstvo
a slávny prestol v Izraeli.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Î 18, 31. 47+50. 51

R. (porov. 47b): Velebím Èa, BoÏe, ty moja spása. XIII

1. BoÏia cesta je ãistá,
ohÀom je vyskú‰ané slovo Pánovo. *
On je ochrancom v‰etkých, ão v neho dúfajú. —

2. Nech Ïije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, *
nech je vyvý‰ený Boh, moja spása.  

3. Preto Èa, Pane, budem velebiÈ medzi národmi *
a ospevovaÈ tvoje meno Ïalmami. —

4. Svojmu kráºovi dáva‰ veºké víÈazstvá, 
preukazuje‰ priazeÀ svojmu pomazanému, *
Dávidovi a jeho potomstvu aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo
v dobrom a ‰ºachetnom srdci

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

EVANJELIUM

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

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

Aj kráº Herodes počul o Ježišovi, veì jeho meno sa už stalo známym.
Hovorili: „Ján Krstiteº vstal z m⁄tvych, a preto v Àom pôsobí zázrač-
ná moc.“ Iní hovorili. „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok,
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ako jeden z prorokov!“ Keì to Herodes počul, povedal: „To vstal
z m⁄tvych Ján, ktorého som dal sÈaÈ.“

Herodes dal totiž Jána chytiÈ a v putách vrhnúÈ do väzenia pre
Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján
Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiÈ s manželkou svojho brata!“ Herodias
mu strojila úklady a chcela ho zabiÈ, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána
bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keì ho
počúval, býval vo veºkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

Vhodný deÀ nadišiel, keì Herodes na svoje narodeniny usporiadal
hostinu pre svojich veºmožov, vysokých dôstojníkov a popredných
mužov Galiley. Keì potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala,
zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráº povedal dievčine: „Žia-
daj si odo mÀa, čo chceš, a dám ti.“ A veºmi jej prisahal: „Dám ti všet-
ko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráºovstva.“ Ona vyšla
a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadaÈ?“ A tá jej povedala: „Hlavu
Jána Krstiteºa.“

Hneì utekala dnu ku kráºovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneì dal
na mise hlavu Jána Krstiteºa.“ Kráº sa zarmútil, ale pre prísahu
a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamaÈ. Hneì poslal kata a rozká-
zal priniesÈ jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sÈal, priniesol na mise
jeho hlavu, odovzdal ju dievčaÈu a dievča ju dalo svojej matke.

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

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Daj svojmu sluÏobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovaÈ tvoj ºud

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                                     3, 4-13

Kráº Šalamún išiel do Gabaonu obetovaÈ, lebo to bola najväčšia
výšina. Tisíc zápalných obetí obetoval Šalamún na tamojšom oltári.
V Gabaone sa Šalamúnovi v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: „Žia-
daj si, čo chceš, a dám ti.“
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Šalamún povedal: „Ty si svojmu sluhovi môjmu otcovi Dávidovi
preukázal veºkú priazeÀ, lebo verne a spravodlivo kráčal pred tebou,
s úprimným srdcom. Zachoval si mu svoju veºkú priazeÀ a dal si mu
syna, ktorý sedí na jeho tróne, ako je to dnes. A teraz, Pane, Bože môj,
ty si svojho služobníka ustanovil za kráºa namiesto môjho otca
Dávida. Ale ja som veºmi mladý a neviem, ako si počínaÈ. A tvoj slu-
žobník je uprostred ºudu, ktorý si si vyvolil, ºudu nespočetného, kto-
rého je toºko, že ho nemožno spočítaÈ ani odhadnúÈ. Daj teda svojmu
služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovaÈ tvoj ºud a rozlišovaÈ
medzi dobrým a zlým. Veì kto by ináč mohol spravovaÈ tento tvoj
ºud, taký početný?“

Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto. Preto mu Boh
povedal: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohat-
stvo ani o život svojich nepriateºov, ale si si žiadal múdrosÈ, aby si roz-
líšil právo, hºa, splním tvoju žiadosÈ: dám ti srdce múdre a chápavé,
také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude. Ale
dám ti aj to, čo si nežiadal. Bohatstvo a slávu, že sa ti nijaký kráº nevy-
rovná po všetky dni tvojho života.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia.                                       XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *
v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boli ako ovce bez pastiera

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

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.
On im povedal: „Poìte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si
odpočiÀte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ºudí a nemali
sa kedy ani najesÈ. Odišli teda loìou na pusté miesto do samoty.

Ale videli ich odchádzaÈ a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli
zo všetkých miest a predstihli ich.

Keì vystúpil a videl veºký zástup, zºutoval sa nad nimi, lebo boli ako
ovce bez pastiera. A začal ich učiÈ mnohým veciam.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Archu Pánovej zmluvy vniesli do veºsvätyne a Pánov dom naplnil oblak

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                              8, 1-7. 9-13  

Šalamún zhromaždil v Jeruzaleme starších Izraela — všetkých ná-
čelníkov kmeÀov a vodcov izraelských rodov —, aby preniesli archu
Pánovej zmluvy z Dávidovho mesta, teda zo Siona. A v mesiaci Etanim,
to je siedmy mesiac, sa vo sviatok ku kráºovi Šalamúnovi zhromaždil
celý Izrael. Prišli všetci starší Izraela, kÀazi vzali archu a vyniesli
Pánovu archu, stan zhromaždenia a všetko posvätné náčinie, ktoré
bolo v stane; niesli to kÀazi a leviti.

Kráº Šalamún a s ním celé izraelské zhromaždenie, čo sa k nemu
zišlo, obetovali pred archou nepredstaviteºné a nespočetné množstvo
oviec a hovädzieho dobytka. Potom kÀazi vniesli archu Pánovej zmlu-
vy na jej miesto, do modlitebne chrámu, do veºsvätyne, pod krídla che-
rubínov. Lebo cherubíni rozprestierali krídla nad miestom, kde bola
archa, a zakrývali archu a jej žrde zhora. V arche nebolo nič iné, len
dve kamenné tabule, ktoré do nej vložil Mojžiš na Horebe, keì Pán
uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny.

Keì kÀazi vyšli zo svätyne, Pánov dom naplnil oblak a kÀazi nemoh-
li pre oblak zostaÈ v službe; lebo Pánov dom naplnila Pánova sláva.
Vtedy Šalamún povedal:

„Pán povedal, že bude bývaÈ v oblaku.
Ja som postavil dom, aby si v Àom býval,
najpevnejší trón pre teba naveky.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 132, 6-7. 8-10

R. (porov. 8): VstaÀ, Pane, zaujmi svoje miesto,             
ty a tvoja vzne‰ená archa.                                            XV

1. Poãuli sme, Ïe archa je v Efrate, *
a na‰li sme ju na jaarských nivách.
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2. Vstúpme teda do Pánovho príbytku *
a padnime k podnoÏke jeho nôh. —

3. Zaujmi, Pane, miesto svojho odpoãinku, *
ty a archa tvojej v‰emoci.

4. Tvoji kÀazi nech sa odejú do spravodlivosti *
a tvoji svätí nech plesajú.  

5. Pre svojho sluÏobníka Dávida *
neodmietaj tvár svojho pomazaného. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 4, 23

R. Aleluja. — JeÏi‰ hlásal evanjelium o kráºovstve
a uzdravoval kaÏdú chorobu medzi ºudom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V‰etci, ão sa ho dotkli, ozdraveli

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

Keì sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do
Genezareta a tam pristáli.

Len čo vystúpili z lode, ºudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí
a na nosidlách začali znášaÈ svojich chorých ta, kde bol, ako počuli.
A všade, do ktorejkoºvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice
chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúÈ aspoÀ obruby jeho odevu.
A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Povedal si: „Tam bude moje meno;“ aby si vypoãul prosbu svojho ºudu

Čítanie z Prvej knihy Kráºov     8, 22-23. 27-30

Šalamún si pred očami celého izraelského spoločenstva stal pred
Pánov oltár, vystrel ruky k nebu a povedal: „Pane, Bože Izraela, tebe
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niet podobného Boha ani hore na nebi ani dolu na zemi, lebo ty zacho-
vávaš zmluvu a milosrdenstvo so svojimi služobníkmi, ktorí celým svo-
jím srdcom kráčajú pred tebou.

Možno si vôbec pomyslieÈ, že Boh bude bývaÈ na zemi? Veì ak Èa
nebesia a nebesia nebies pojaÈ nemôžu, o koºko menej potom tento
dom, ktorý som postavil?!

Ale zhliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho prosby, Pane,
Bože môj; počuj volanie a modlitbu, ktorú ti dnes tvoj služobník pred-
náša, aby boli tvoje oči v noci i vo dne otvorené nad týmto domom, nad
miestom, o ktorom si povedal: ,Tam bude moje meno;‘ aby si vypočul
modlitbu, keì sa bude tvoj služobník modliÈ na tomto mieste: aby si
vypočul prosbu svojho služobníka a svojho ºudu Izraela, kedykoºvek
sa budú modliÈ na tomto mieste. Ty vypočuješ vo svojom príbytku
v nebi; a keì vypočuješ, budeš milostivý.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5+10. 11

R. (porov. 2): Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. XIX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *
po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *
vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *
a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *
a bez prestania Èa velebia.

6. BoÏe, ná‰ ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *
neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *
ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                      Î 119, 36a. 29b

R. Aleluja. — BoÏe, nakloÀ mi srdce k svojej náuke
a milostivo mi daj svoj zákon. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

BoÏie prikázania opú‰Èate a drÏíte sa ºudských obyãajov

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka                            7, 1-13

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Je-
ruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesÈ chlieb poškvrne-
nými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia
sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie.
A keì prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte
mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc
a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia
obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

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

,Tento ºud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ìaleko odo mÀa.
No darmo si ma ctia,
lebo náuky, čo učia, sú iba ºudské príkazy.‘
Božie prikázanie opúšÈate a držíte sa ºudských obyčajov.“

A hovoril im: „Šikovne viete zrušiÈ Božie prikázanie, aby ste si
zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ,Cti svojho otca i svoju
matku‘ a: ,Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieÈ.‘

Vy však hovoríte: ,Keì človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo
znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhaÈ, je obetný dar,‘ už mu
nedovolíte nič urobiÈ pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre
svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí
robíte.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Kráºovná zo Sáby spoznala hlbokú ·alamúnovu múdrosÈ

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 10, 1-10

Kráºovná zo Sáby počula o Šalamúnovom chýre  — na česÈ Pánovho
mena — a prišla ho skúšaÈ zložitými otázkami. Prišla do Jeruzalema
s veºkým sprievodom a bohatstvom. Ëavy niesli voÀavky, veºké množ-
stvo zlata a drahokamy. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo
mala na srdci. A Šalamún jej odpovedal na všetko, čo sa ho pýtala.
Nebolo nič, čo by bolo ukryté pred kráºom, na čo by jej nebol vedel
odpovedaÈ.

Keì kráºovná zo Sáby spoznala hlbokú Šalamúnovu múdrosÈ
a videla dom, ktorý postavil, jedlá na stole, príbytky jeho úradníkov,
správanie a oblečenie jeho služobníkov, jeho nápoje a zápalné obety,
ktoré v Pánovom dome prinášal, zatajil sa jej dych a povedala kráºo-
vi: „Pravdivá bola správa, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe
a o tvojej múdrosti! A neverila som rečiam, ktoré som počula, kým
som sama neprišla a na vlastné oči nevidela a nepresvedčila sa, že mi
ani polovicu nepovedali: tvoja múdrosÈ a tvoje bohatstvo sú oveºa
väčšie ako chýr, ktorý som počula. 

Blažení sú tvoji ºudia, blažení títo sluhovia, ktorí sú stále pri tebe
a počúvajú tvoju múdrosÈ. Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý si Èa
obºúbil a posadil Èa na trón Izraela, pretože Pán miluje Izraela naveky
a ustanovil Èa za kráºa, aby si vykonával právo a spravodlivosÈ.“

Potom dala kráºovi stodvadsaÈ talentov zlata, veºké množstvo voÀa-
viek a drahokamy. Nikto nikdy nedoniesol toºko voÀaviek, ako dala
kráºovná zo Sáby kráºovi Šalamúnovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                Î 37, 5-6. 30-31. 39-40

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ.                                XV

1. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa uÏ postará.
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2. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *
a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

3. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *
a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

4. V jeho srdci je zákon BoÏí *
a jeho kroky nezakolí‰u. —

5. Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v ãase súÏenia.

6. Pán im pomôÏe a oslobodí ich, 
vytrhne ich z rúk hrie‰nikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho. —

ALELUJOVÝ VER·                                                 Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;
posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo z ãloveka vychádza, to po‰kvrÀuje ãloveka

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 7, 14-23

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všet-
ci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniÈ nič, čo vchádza doÀ zvonka,
ale čo vychádza z človeka, to poškvrÀuje človeka.“

Keì zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmy-
sel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete,
že človeka nemôže poškvrniÈ nič, čo vchádza doÀ zvonka, veì to
nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým
vyhlásil všetky jedlá za čisté.

A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrÀuje človeka. Lebo
znútra, z ºudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže,
vraždy, cudzoložstvá, chamtivosÈ, zlomyseºnosÈ, klamstvo, necudnosÈ,
závisÈ, rúhanie, pýcha, hlúposÈ. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra
a poškvrÀujú človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

PretoÏe si nezachoval moju zmluvu, vytrhnem ti kráºovstvo:
ale pre Dávida jeden kmeÀ dám tvojmu synovi

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                                   11, 4-13

Keì Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce a on chodil za cudzími
bohmi. Jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho
otca Dávida, ale uctieval Aštartu, bohyÀu Sidončanov, a Molocha, mod-
lu Amončanov. Šalamún robil, čo sa Pánovi nepáčilo, a nebol úplne
oddaný Pánovi, ako jeho otec Dávid. Šalamún postavil na vrchu, čo je
východne od Jeruzalema, svätyÀu Kamošovi, modle Moabčanov, i Mo-
lochovi, modle Amonových synov. A takto robil všetkým svojim cudzi-
neckým ženám, ktoré prinášali svojim bohom tymian a krvavé obete.

Preto sa Pán na Šalamúna rozhneval; preto, že sa jeho myseº odvrá-
tila od Pána, Boha Izraela, ktorý sa mu dva razy zjavil a zakázal mu
chodiÈ za cudzími bohmi, a on nezachoval, čo mu Pán prikázal. Preto
Pán povedal Šalamúnovi: „Pretože si toto robil a nezachoval si moju
zmluvu a príkazy, ktoré som ti dal, rozdvojím tvoje kráºovstvo a vytrh-
nem ti ho a dám ho tvojmu sluhovi. Ale pre Dávida, tvojho otca, to ne-
urobím za tvojho života; vytrhnem ho až z ruky tvojho syna. A pre
Dávida, svojho služobníka, a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil,
nevezmem ti celé kráºovstvo; jeden kmeÀ dám tvojmu synovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 106, 3-4. 35-36. 37+40

R. (4a): Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu.                           V

1. BlaÏení sú tí, ão zachovávajú právo *
a konajú spravodlivo v kaÏdý ãas.

2. Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu, *
nav‰tív nás svojou spásou. —

3. Zmie‰ali sa s pohanmi *
a osvojili si ich správanie.
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4. Uctievali so‰ky ich bôÏikov *
a tie sa im stali osídlom. —

5. Synov a dcéry  *
obetovali zlým duchom.

6. Pán vzplanul hnevom proti svojmu ºudu, *
aÏ sa mu sprotivilo jeho dediãstvo. —

ALELUJOVÝ VER·                                                            Jak 1, 21bc

R. Aleluja. — V tichosti prijmite zasiate slovo,
ktoré má moc spasiÈ va‰e du‰e. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pane, aj ‰teÀatá jedia pod stolom odrobinky po deÈoch

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 7, 24-30

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného
domu, lebo nechcel, aby niekto o Àom vedel, ale nemohol sa utajiÈ.

Lebo len čo sa o Àom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posad-
nutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola
GrékyÀa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého du-
cha z jej dcéry.

On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je
dobré vziaÈ chlieb deÈom a hodiÈ ho šteÀatám.“

Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteÀatá jedia pod stolom odrobinky
po deÈoch.“

On jej povedal: „Pre tieto slová choì, zlý duch vyšiel z tvojej
dcéry.“ A keì prišla domov, našla dievča ležaÈ na posteli; a zlý duch
bol preč.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Izrael odpadol od Dávidovho domu

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 11, 29-32; 12, 19

Jeroboam vyšiel z Jeruzalema a na ceste ho stretol prorok Ahiáš zo
Sila, ktorý mal oblečený nový plášÈ. Boli na poli len sami dvaja. Ahiáš
vzal svoj nový plášÈ, čo mal na sebe, roztrhol ho na dvanásÈ kusov
a vravel Jeroboamovi: „Vezmi si desaÈ kusov, lebo toto hovorí Pán,
Boh Izraela: Hºa, ja vytrhnem kráºovstvo z ruky Šalamúna a desaÈ
kmeÀov dám tebe. Ale jeden kmeÀ mu zostane pre môjho služobníka
Dávida a pre mesto Jeruzalem, ktoré som si vyvolil zo všetkých
kmeÀov Izraela.“

Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dÀa.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 81, 10-11b. 12-13. 14-15

R. (porov. 12a): Pane, daj, aby sme poãúvali tvoj hlas.                        XV

1. Nebude‰ maÈ iného boha, *
ani sa nebude‰ klaÀaÈ bohu cudziemu.

2. Veì ja som Pán, tvoj Boh, *
ja som Èa vyviedol z egyptskej krajiny. —

3. Ale môj ºud nepoãúval na môj hlas *
a Izrael nedbal o mÀa.

4. Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: *
nech si len idú za svojimi preludmi. —

5. Keby ma môj ºud bol poslúchol, *
keby bol Izrael kráãal mojimi cestami,

6. ihneì by som bol jeho nepriateºov pokoril *
a jeho utláãateºov svojou rukou pritlaãil. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,
aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hluchým dáva sluch a nemým reã

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 7, 31-37

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru
do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naÀho vložil
ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si
ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol
a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu
otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im
prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovo-
rili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Jeroboam urobil dvoje zlatých teliec

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                 12, 26-32; 13, 33-34

Jeroboam si povedal v srdci: „Teraz sa kráºovstvo vráti k Dávidovmu
domu. Ak bude tento ºud chodievaÈ do Jeruzalema a v Pánovom dome
prinášaÈ obety, srdce tohoto ºudu sa obráti k svojmu pánovi, judskému
kráºovi Roboamovi, mÀa zabijú a vrátia sa k judskému kráºovi Roboa-
movi.“ Kráº porozmýšºal, urobil dvoje zlatých teliec a povedal ºudu:
„Nechodievajte už do Jeruzalema! Hºa, tvoji bohovia, Izrael, ktorí Èa
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vyviedli z Egypta.“ Jedno postavil v Beteli a druhé dal do Danu. A bol
z toho hriech, lebo ºud chodieval len za jedným až do Danu.

Potom narobil svätýÀ na výšinách a kÀazov z obyčajného ºudu, ktorí
neboli zo synov Léviho. Zaviedol aj sviatok v ôsmom mesiaci, v pät-
násty deÀ mesiaca, podobný sviatok, ako slávili v Judsku. A v Beteli
vystúpil k oltáru a priniesol obetu teºcom, ktoré zhotovil. V Beteli usta-
novil aj kÀazov výšin, ktoré porobil. 

Po tomto všetkom sa Jeroboam nevrátil zo svojej zlej cesty, ale znova
ustanovoval kÀazov výšin z obyčajného ºudu. Každého, kto chcel,
posvätil a stal sa kÀazom výšin. Týmto hrešil dom Jeroboama a bol
zničený a vyhubený z povrchu zeme.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 106, 6-7a. 19-20. 21-22

R. (4a): Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ºudu.                             V

1. Hre‰ili sme ako na‰i otcovia, 
konali sme bezboÏne, páchali sme neprávosÈ. *
Na‰i otcovia v Egypte nechápali tvoje zázraky. —

2. Urobili si teºa na Horebe *
a klaÀali sa soche uliatej;

3. i zamenili svoju slávu *
za podobu býka, ktorý trávu poÏiera. —

4. Zabudli na Boha, svojho záchrancu, *
ktorý vykonal veºké divy v Egypte,

5. zázraky v Chámovej krajine, *
v âervenom mori skutky úÏasné. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 4, 4b

R. Aleluja. — Nielen z chleba Ïije ãlovek,
ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Jedli a nasýtili sa

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 8, 1-10

V tých dÀoch zasa bol pri Ježišovi veºký zástup a nemali čo jesÈ.
Zvolal učeníkov a povedal im: „ªúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotr-
vávajú pri mne a nemajú čo jesÈ. Ak ich prepustím domov hladných,
poomdlievajú na ceste, veì niektorí z nich prišli zìaleka.“

Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiÈ chlebom tu na púšti
a ako?“

Opýtal sa ich: „Koºko máte chlebov?“
Oni odpovedali: „Sedem.“
Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov,

vzdával vìaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni
ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil
a kázal ich rozdaÈ.

I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín.
ªudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.

Hneì nastúpil so svojimi učeníkmi na loì a došiel do dalmanutského
kraja.

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠIESTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Skú‰ka va‰ej viery priná‰a vytrvalosÈ, aby ste boli dokonalí a neporu‰ení

Začiatok Listu svätého apoštola Jakuba                                     1, 1-11

Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dva-
nástim kmeÀom v diaspore.

Bratia moji, pokladajte to len za radosÈ, keì podstúpite všelijaké
skúšky, veì viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosÈ. A vytrva-
losÈ sa má ukázaÈ v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a nepo-
rušení a v ničom nezaostávali.

Ak niekomu z vás chýba múdrosÈ, nech si prosí od Boha, ktorý dáva
všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.  Ale nech prosí s vierou, bez po-
chybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmie-
tanej vetrom.  Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pá-
na; — muž s rozpoltenou mysºou, nestály vo všetkom svojom počínaní.

Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý
zasa svojou úbohosÈou, lebo sa pominie ako kvet trávy: vyjde slnko so
svojou páºavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu
zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76

R. (77a): Nech zostúpi na mÀa tvoje zºutovanie, Pane,
a budem ÏiÈ. XV

1. Pred svojím pokorením som blúdil, *
no teraz uÏ dbám na tvoje výroky. —

2. Dobrotivý si a preukazuje‰ dobrodenia, *
daj mi poznaÈ tvoju spravodlivosÈ. —

3. Îe som bol pokorený, dobre mi,*
aspoÀ som si tvoju spravodlivosÈ osvojil. —

4. Lep‰í je pre mÀa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. —
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5. Viem, Pane, Ïe spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a Ïe si ma právom pokoril. —

6. Buì ku mne milosrdný a pote‰ ma, * 
ako si prisºúbil svojmu sluÏobníkovi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;
nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Preão toto pokolenie Ïiada znamenie?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 8, 11-13

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádaÈ. Žiadali od neho zna-
menie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal:
„Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto poko-
lenie znamenie nedostane.“

Nechal ich tam, znova nastúpil na loì a odišiel na druhý breh.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Boh nikoho nepokú‰a

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                                 1, 12-18

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keì sa osvedčí, dosta-
ne veniec života, ktorý Boh prisºúbil tým, čo ho milujú.

Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veì Boha nemož-
no pokúšaÈ na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 

Ale každého pokúša vlastná žiadostivosÈ, ktorá ho zachvacuje a zvá-
dza. ŽiadostivosÈ potom, keì počne, porodí hriech, a keì je hriech do-
konaný, splodí smrÈ.
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Nemýºte sa, bratia moji milovaní! Každý dobrý údel, každý doko-
nalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny
ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby
sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 94, 12-13a. 14-15. 18-19

R. (12a): BlaÏený ãlovek, ktorého ty, Pane, vzdeláva‰.                        XV

1. BlaÏený ãlovek, ktorého ty, Pane, vzdeláva‰ 
a poúãa‰ o svojom zákone, *
aby si mu uºavil v dÀoch ne‰Èastných. —

2. Lebo Pán neodvrhne svoj ºud *
a neopustí svoje dediãstvo.

3. Súd sa zasa navráti k spravodlivosti *
a spravodlivosÈou sa budú riadiÈ v‰etci statoãní. —

4. Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ *
hneì ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

5. A keì sa v mojom srdci kopia starosti, *
vzpruÏuje ma tvoja potecha. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

ChráÀte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 8, 14-21

V tom čase si učeníci zabudli vziaÈ chleba a na lodi mali so sebou iba
jeden chlieb. A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráÀte sa kvasu fari-
zejov i kvasu Herodesa!“
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Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba.
Keì to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte

chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči,
a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, koºko košov
ste naplnili odrobinami, keì som rozlámal päÈ chlebov piatim tisí-
com?“

Odpovedali mu: „DvanásÈ.“
„A koºko košov ste naplnili odrobinami, keì som tých sedem rozlá-

mal štyrom tisícom?“
Odpovedali mu: „Sedem.“
A povedal im: „Ešte nechápete?“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Slovo aj uskutoãÀujte, nebuìte len poslucháãmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                                  1, 19-27

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byÈ rýchly, keì
treba počúvaÈ, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek
v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku
nečistotu a akúkoºvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré
má moc spasiÈ vaše duše. 

A slovo aj uskutočÀujte, nebuìte len poslucháčmi, ktorí klamú
sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočÀuje ho, podobá sa
mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na
seba, odíde a hneì zabudne, aký je. Ale kto sa zahºadí do dokonalého
zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutoč-
Àovateº diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale
klame sám seba, toho nábožnosÈ je márna. Čistá a nepoškvrnená ná-
božnosÈ pred Bohom a Otcom je: navštevovaÈ siroty a vdovy v ich ties-
ni a zachovaÈ sa nepoškvrneným od tohoto sveta.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (1b): Pane, kto môÏe nájsÈ odpoãinok
na tvojom svätom vrchu?                                                      XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo, 
ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *
ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *
ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *
ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 
a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *
Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

ALELUJOVÝ VER·                                                 Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista
nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

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

EVANJELIUM

Slepý ozdravel a v‰etko videl zreteºne

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 8, 22-26

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a pro-
sili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedi-
nu, poslinil mu oči, vložil naÀho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ Ten
sa pozrel a povedal: „Vidím ºudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“

Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieÈ i celkom ozdra-
vel a všetko videl zreteºne.

I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoì!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Nevyvolil Boh chudobných? A vy ste chudobného zneváÏili!

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 2, 1-9

Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista,
s nad⁄žaním osobám. 

Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteÀom
a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si
všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha, a poviete: „Ty
sa posaì pekne tu!“, ale chudobnému poviete: „Ty si staÀ tam, alebo si
sadni k mojej podnožke!“, vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nesta-
li ste sa zlomyseºnými sudcami?!

Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete
chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráºovstva, ktoré prisºúbil
tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás
práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve
oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? 

Ak však uskutočÀujete kráºovský zákon podºa Písma: „MilovaÈ
budeš svojho blížneho ako seba samého!“, dobre robíte. Ale ak
nad⁄žate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 34, 2-3. 4-5. 6-7

R. (7a): ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al.                                        XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Ne neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.
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6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

ALELUJOVÝ VER·                                             Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.
Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Mesiá‰... Syn ãloveka musí mnoho trpieÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 8, 27-33

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej.
Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ºudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za jedného
z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“
Ale on ich prísne napomenul, aby o Àom nerozprávali nikomu.
Potom ich začal poúčaÈ: „Syn človeka musí mnoho trpieÈ, starší, veº-

kÀazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dÀoch vstane
z m⁄tvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohováraÈ. On sa obrátil, pozrel
sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choì mi z cesty, satan, lebo
nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ºudské!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Ako telo bez ducha je m⁄tve, tak je m⁄tva aj viera bez skutkov

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                            2, 14-24. 26

Bratia moji, čo osoží, keì niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skut-
ky? Môže ho taká viera spasiÈ? 
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Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a nie-
kto z vás by im povedal: „Choìte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“,
ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! 

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe m⁄tva. 
Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju

vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že
Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! Chceš
vedieÈ, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš
otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keì obetoval na oltári svoj-
ho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že
skutkami dosiahla viera dokonalosÈ. Tak sa splnilo Písmo, ktoré
hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosÈ.“
A bol nazvaný Božím priateºom.

Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 
Lebo ako telo bez ducha je m⁄tve, tak je m⁄tva aj viera bez skut-

kov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Î 112, 1-2. 3-4. 5-6

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána.                                           XIX

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *
ão svoj majetok ãestne spravuje;

6. nikdy nezakolí‰e. *
Vo veãnej pamäti bude spravodlivý. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                             Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;
pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa a pre evanjelium, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka                    8, 34 — 9, 1

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísÈ
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo
kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre
mÀa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-
dil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová pred týmto cudzoložným
a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiÈ aj Syn človeka, keì
príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja,
neokúsia smrÈ, kým neuvidia, že Božie kráºovstvo prichádza s mocou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Jazyk nik z ºudí skrotiÈ nemôÏe

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                                    3, 1-10

Bratia moji, nechcite byÈ mnohí učiteºmi, veì viete, že nás čaká prís-
nejší súd. Veì všetci sa prehrešujeme v mnohom. 

Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržaÈ na
uzde aj celé telo. Keì dávame koÀom do úst zubadlo, aby nás poslú-
chali, ovládame celé ich telo. Hºa, aj lode: hoci sú také veºké a ženú ich
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prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce kormidelník.
Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veºkými vecami. 

Pozrite, aký malý oheÀ akú veºkú horu zapáli! Aj jazyk je oheÀ, svet
neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrÀuje celé telo,
rozpaºuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. 
Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i mor-

ských živočíchov, no jazyk nik z ºudí skrotiÈ nemôže. Je to nepokoj-
né zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi,
a ním aj zlorečíme ºuìom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých
úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byÈ, bratia
moji.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Î 12, 2-3. 4-5. 7-8b

R. (8a): Pane, ty nás zachová‰ a ochráni‰.                                         XIX

1. PomôÏ mi, Pane, lebo niet uÏ svätých, * 
stratila sa vernosÈ medzi ºuìmi.

2. Falo‰nými slovami sa klamú v‰etci navzájom, *
hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne. —

3. KieÏ Pán zniãí v‰etky pery úlisné *
a vystatovaãný jazyk;

4. lebo hovoria: „Ná‰ jazyk nás preslávi, 
ústa sú nám zbraÀou; * 
ktoÏe je pánom nad nami?“ —

5. Pánove výroky sú rýdze *
jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz ãistené.

6. Pane, ty nás zachová‰ a ochráni‰ *
pred týmto pokolením naveky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Mk 9, 7

R. Aleluja. — Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas:
„Toto je môj milovaný Syn, poãúvajte ho.“ — R. Aleluja. 

94 ·IESTY TÝÎDE≈



EVANJELIUM

Toto je môj milovaný Syn

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 9, 2-13

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vyso-
ký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol
taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im
Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri
stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo
povedaÈ; takí boli preºaknutí. 

Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj
milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe
nikoho, iba Ježiša.

Keì zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovo-
rili nikomu, kým Syn človeka nevstane z m⁄tvych. Oni si toto slovo
zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstaÈ
z m⁄tvych“.

A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísÈ
Eliáš?“

On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo
je o Synovi človeka napísané, že bude veºa trpieÈ a že ním opovrhnú?
No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je
o Àom napísané.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Ak máte v srdci trpkú ÏiarlivosÈ, potom sa nevychvaºujte

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 3, 13-18

Bratia moji, kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým živo-
tom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú
žiarlivosÈ a sváry, potom sa nevychvaºujte a neluhajte proti pravde. To
nie je múdrosÈ, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská.

Lebo kde je žiarlivosÈ a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. 
MúdrosÈ, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujú-

ca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepo-
chybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v poko-
ji pre tých, čo šíria pokoj.

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (9a): Rozhodnutia Pánove sú správne,
pote‰ujú srdce.                                                                     XIII

1. Zákon Pánov je dokonalý, *
osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *
pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *
a v‰etky spravodlivé. —
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7. Nech sa ti páãia slová mojich úst 
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. *
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteº. —

ALELUJOVÝ VER·                                                Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Verím, Pane, pomôÏ mojej nevere!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 9, 14-29

Keì Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, vide-
li okolo nich veºký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A vše-
tok ºud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On
sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“

Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteº, priviedol som k tebe svoj-
ho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoºvek ho schytí, zhodí ho,
idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom,
aby ho vyhnali, ale nemohli.

On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaº budem s vami? Dokedy
vás mám ešte trpieÈ? Priveìte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len
čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa
a išli mu peny.

Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“
On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohÀa a do vo-

dy, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zºutuj sa nad nami a pomôž
nám!“

Ježiš mu povedal: „ ,Ak môžeš?!’. Všetko je možné tomu, kto verí.“
A chlapcov otec hneì vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“
Keì Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu:

„Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doÀ
nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec
ostal ako m⁄tvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za
ruku, zdvihol ho a on vstal.
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Keì potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo
sme ho nemohli vyhnaÈ my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno
vyhnaÈ ničím, iba modlitbou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 4, 1-10

Bratia moji, odkiaº sú medzi vami boje a odkiaº rozbroje? Či nie od-
tiaº — z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví
ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuÈ. Hádate sa
a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle
prosíte; chcete to využiÈ na svoje náruživosti. 

Cudzoložníci, neviete, že priateºstvo s týmto svetom je nepriateº-
stvom s Bohom?! Kto teda chce byÈ priateºom tohto sveta, stáva sa
nepriateºom Boha. 

Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po
nás Duch, ktorý v nás prebýva“? Dáva však väčšiu milosÈ; preto hovorí:

„Boh pyšným odporuje,
ale pokorným dáva milosÈ.“

Podriaìte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte
sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite
si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseº. PrecíÈte svoju úbohosÈ, žiaºte
a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosÈ na žiaº. Pokorte
sa pred Pánom a on vás povýši.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23

R. (23a): ZloÏ svoju starosÈ na Pána
a on Èa zachová.                                                                   VI

1. Hovorím si: „KtoÏe mi dá holubiãie krídla, *
aby som mohol odletieÈ a odpoãinúÈ si?
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2. Aby som mohol utiecÈ do diaºav *
a pobudnúÈ v samote?“ —

3. Vyãkávam, kto by ma zachránil
pred búrkou a víchricou. *
Pane, zmäÈ ich jazyky a rozdeº; —

4. bo v meste vidím násilie a hádky. *
Na jeho hradbách dÀom i nocou krúÏia dokola. —

5. ZloÏ svoju starosÈ na Pána 
a on Èa zachová; *
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Gal 6, 14

R. Aleluja. — Ja sa nechcem chváliÈ niãím iným,
iba kríÏom ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista,

cez ktorý je svet ukriÏovaný pre mÀa a ja pre svet. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka bude vydaný... Kto chce byÈ prvý, nech je sluÏobník v‰etkých

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 9, 30-37

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom
niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka
bude vydaný do rúk ºudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dÀoch vsta-
ne z m⁄tvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtaÈ sa ho báli.
Tak prišli do Kafarnauma. A keì bol v dome, opýtal sa ich: „O čom

ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou
hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byÈ prvý, nech
je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieÈa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im:
„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mÀa prijíma. A kto
prijíma mÀa, nie mÀa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ak Pán bude chcieÈ, budeme ÏiÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 4, 13-17

Bratia moji, vy hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho
mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiÈ a zarábaÈ,“ — vy predsa
neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veì ste ako para, ktorá sa na
chvíºku ukáže a potom zmizne. 

Namiesto toho by ste mali hovoriÈ: „Ak Pán bude chcieÈ, budeme
žiÈ a urobíme toto alebo ono.“ Ale vy sa teraz chválite vo svojej
pýche; a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiÈ, a nero-
bí, má hriech.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11

R. (Mt 5, 3): Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. IV

1. âujte to, v‰etky národy, *
poãúvajte, v‰etci obyvatelia zeme;

2. vy v‰etci, prostí aj vzne‰ení, *
v‰etci vospolok, bohatí aj chudobní. —

3. Preão by som sa mal strachovaÈ v dÀoch ne‰Èastných, *
keì ma obkºuãuje zloba tých, ão mi chcú nohy podraziÈ?

4. Pred tými, ão sa spoliehajú na svoju silu *
a chvastajú sa nadmerným bohatstvom? —

5. Veì sám seba nevykúpi nik, *
ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

6. Cena za vykúpenie Ïivota je príli‰ vysoká; 
nikdy nebude staãiÈ, *
aby ãlovek Ïil naveky a zánik neuzrel. —

7. Veì vidí, Ïe umierajú aj mudrci
rovnako hynie blázon i hlupák *
a cudzím nechávajú svoje bohatstvo. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;
nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto nie je proti nám, je za nás

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 9, 38-40

Ján povedal Ježišovi: „Učiteº, videli sme kohosi, ako v tvojom mene
vyháÀa zlých duchov. Bránili sme mu to, veì nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „NebráÀte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom me-
ne, nemôže tak ºahko zle hovoriÈ o mne. Veì kto nie je proti nám, je
za nás.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Mzda, ktorú ste zadrÏali robotníkom, kriãí.
A krik Ïencov do‰iel k sluchu Pána Zástupov

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                                     5, 1-6

Boháči, plačte a kvíºte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše
bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro
zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiÈ proti vám a zožerie vám telo ako
oheÀ. Nahromadili ste si poklady v posledných dÀoch. 

Hºa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí.
A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. Tu na zemi ste hodovali
a hýrili. Vyk⁄mili ste si srdcia na deÀ zakáºačky. Odsúdili ste a zabili
spravodlivého; a on vám neodporuje.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM            Î 49, 14-15b. 15cd+16. 17-18. 19-20

R. (Mt 5, 3): Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. IV

1. Taký je osud tých, ão sa spoliehajú na seba, * 
a koniec tých, ão sa vo vlastných slovách kochajú.

2. Ako ovce sa Ïenú do priepasti *
a smrÈ je ich pastierom. —

3. Padajú strmhlav do hrobu, *
ich zjav sa pominie.

4. No moju du‰u Boh vykúpi, *
z moci podsvetia ma iste vezme k sebe. —

5. Netráp sa, ak niekto bohatne *
a ak sa poklad jeho domu zväã‰uje.

6. Lebo keì zomrie, niã si nevezme so sebou, *
jeho poklad s ním nepôjde. —

7. Aj keì si blahoÏelal za Ïiva: *
„Budú Èa chváliÈ, Ïe si si dobre poãínal,“

8. predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiÈ *
a tí uÏ nikdy svetlo neuzrú. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Porov. 1 Sol 2, 13

R. Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo,
ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Je pre teba lep‰ie, keì vojde‰ do Ïivota zmrzaãený,
ako keby si mal ísÈ s obidvoma rukami do pekla

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 9, 41-43. 45. 47-50

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piÈ čo len za pohár
vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo
mÀa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameÀ na krk a hodili
ho do mora.
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Ak by Èa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie,
keì vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísÈ s obidvoma ruka-
mi do pekla, do neuhasiteºného ohÀa.

Ak Èa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keì voj-
deš do života krivý, ako keby Èa mali s obidvoma nohami hodiÈ do pekla.

A ak Èa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keì
vojdeš do Božieho kráºovstva s jedným okom, ako keby Èa mali s obidvo-
ma očami vrhnúÈ do pekla, kde ich červ neumiera a oheÀ nezhasína.

Lebo každý bude ohÀom solený.
Soº je dobrá. Ale ak soº stratí svoju slanosÈ, čím ju napravíte?
Majte v sebe soº a žite jeden s druhým v pokoji.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, sudca stojí predo dvermi

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                                    5, 9-12

NesÈažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení.
Hºa, sudca stojí predo dvermi. 

Za príklad, ako trpieÈ a byÈ trpezlivým, berte si, bratia, prorokov,
ktorí hovorili v Pánovom mene. Hºa, blahoslavíme tých, ktorí vytrva-
li. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo
Pán je milosrdný a milostivý.

Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na
zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech
je „nie“, aby ste neprepadli súdu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
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2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. — 

3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *
on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *
on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. — 

5. Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. Nevyãíta nám ustaviãne na‰e chyby, *
ani sa nehnevá naveky. — 

7. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *
také veºké je jeho zºutovanie voãi tým, ão sa ho boja.

8. Ako je vzdialený východ od západu, *
tak vzìaºuje od nás na‰u neprávosÈ. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                            Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;
posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo Boh spojil, nech ãlovek nerozluãuje

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 10, 1-12

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. OpäÈ sa k nemu zišli
zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiÈ
manželku.

On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“
Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísaÈ priepustný list a prepustiÈ.“
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosÈ vášho srdca vám napísal toto priká-

zanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preto muž opustí svojho otca i matku
a pripúta sa k svojej manželke
a budú dvaja v jednom tele.
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A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek
nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto
prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšÈa sa voči nej cudzolož-
stva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Veºa zmôÏe naliehavá modlitba spravodlivého

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba                                  5, 13-20

Bratia moji, trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech
spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi;
a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.
Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uºaví; a ak sa dopustil
hriechov, odpustia sa mu. 

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého,
aby ste ozdraveli. Lebo veºa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
Eliáš bol krehký človek ako my, a keì sa naliehavo modlil, aby neprša-
lo, nepršalo na zemi tri roky a šesÈ mesiacov. A znova sa modlil a nebo
dalo dážì a zem vydala svoj plod. 

Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti,
nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho
dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                            Î 141, 1-2. 3+8

R. (2a): Moja modlitba nech sa vzná‰a k tebe
ako kadidlo.                                                                           XVI

1. Pane, k tebe volám, ponáhºaj sa mi pomôcÈ, *
poãuj môj hlas, keì volám ku tebe.
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2. Moja modlitba nech sa vzná‰a k tebe ako kadidlo *
a pozdvihnutie mojich rúk ako veãerná obeta. —

3. Pane, k mojim ústam postav stráÏ *
a hliadku na okraj mojich perí.

4. Pane, k tebe, Pane, sa upierajú moje oãi: *
k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj. —

ALELUJOVÝ VER·                                                   Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto neprijme BoÏie kráºovstvo ako dieÈa, nevojde doÀ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 10, 13-16

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.
Keì to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzaÈ

ku mne! NebráÀte im, lebo takým patrí Božie kráºovstvo. Veru, hovo-
rím vám: Kto neprijme Božie kráºovstvo ako dieÈa, nevojde doÀ.“

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Počuli sme slovo Pánovo.
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ÔSMY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Milujete Krista, hoci ste ho nevideli,
ale veríte a jasáte nevýslovnou radosÈou

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 1, 3-9

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás
vo svojom veºkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z m⁄t-
vych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteºné, nepoškvrnené
a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia
moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviÈ sa v posled-
nom čase.

Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre roz-
ličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako
pominuteºné zlato, ktoré sa tiež skúša ohÀom, bola na chválu, slávu
a česÈ vtedy, keì sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho
nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou rados-
Èou, plnou slávy, že dosahujete cieº svojej viery — spásu duší.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 111, 1-2. 5-6. 9ab+10c

R. (4b+5b): Pán je milosrdný a milostivý,
svoju zmluvu má stále na mysli.                                     XX

Alebo: Aleluja.

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *
v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.

2. Veºké sú diela Pánove; *
nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. —

3. Pokrm dal tým, ão sa ho boja; *
svoju zmluvu má stále na mysli.

4. Svoje mocné skutky oznámil svojmu ºudu *
a dal im dediãstvo pohanov. —
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5. Vykúpenie poslal svojmu ºudu,
zmluvu uzavrel naveky. *
Jeho chvála ostáva naveky. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Predaj v‰etko, ão má‰, a nasleduj ma!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 10, 17-27

Keì sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kºakol si pred
ním a pýtal sa ho: „Učiteº dobrý, čo mám robiÈ, aby som obsiahol
večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,
jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokrad-
neš! Nebudeš krivo svedčiÈ! Nebudeš podvádzaÈ! Cti svojho otca
i matku!“

Ale on mu povedal: „Učiteº, toto všetko som zachovával od svojej
mladosti.“

Ježiš naÀho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba.
Choì, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš maÈ poklad
v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veºký
majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako Èažko vojdú do
Božieho kráºovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami
zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako Èažko sa vchá-
dza do Božieho kráºovstva! ªahšie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, ako
boháčovi vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byÈ spase-
ný?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal: „ªuìom je to nemožné, ale Bohu
nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Proroci prorokovali o milosti pripravenej pre vás,
preto buìte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosÈ

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra                          1, 10-16

Milovaní, proroci hºadali a skúmali spásu. Oni prorokovali o milos-
ti, pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti uka-
zuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keì vopred svedčil o Kristových
utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že
nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evan-
jelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hºadieÈ aj anjeli.

Preto si prepášte bedrá mysle, buìte triezvi a celú svoju nádej upri-
te na milosÈ, ktorú dostanete, keì sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné
deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keì ste boli v nevedo-
mosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buìte aj vy svätí vo všet-
kom svojom počínaní; veì je napísané: „Buìte svätí, lebo ja som
svätý.“ 

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (3c): Uzreli v‰etky konãiny zeme spásu ná‰ho Boha.                        III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *
lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *
pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *
spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. —

109UTOROK



ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Stonásobne viac dostanete v tomto ãase, hoci s prenasledovaním,
a v budúcom veku veãný Ïivot

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 10, 28-31

Peter začal hovoriÈ Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme
za tebou.“

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mÀa
a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca
alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto
čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním,
a v budúcom veku večný život.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Boli ste vykúpení drahou krvou Krista, nepo‰kvrneného Baránka

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra                          1, 18-25

Drahí bratia, viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného
po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteºným striebrom alebo zlatom,
ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 

On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však
až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý
ho vzkriesil z m⁄tvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upí-
nali na Boha.
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PoslušnosÈou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku
bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! Veì ste
sa znovuzrodili nie z porušiteºného semena, ale z neporušiteºného:
Božím slovom, živým a večným. Lebo

každé telo je ako tráva
a všetka jeho sláva ako kvet trávy.
Tráva uschne, kvet odpadne,
ale Pánovo slovo trvá naveky.

A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 147, 12-13. 14-15. 19-20

R. (12): Chváº, Jeruzalem, Pána,
oslavuj, Sion, svojho Boha.                                                   XX

Alebo: Aleluja.

1. Chváº, Jeruzalem, Pána, *
oslavuj, Sion, svojho Boha.

2. Lebo upevnil závory tvojich brán *
a poÏehnal tvojich synov v tebe. —

3. ZaisÈuje pokoj tvojim hraniciam, *
sýti Èa najlep‰ou p‰enicou.

4. Svoj rozkaz na zem zosiela; *
rýchlo sa ‰íri jeho slovo. —

5. On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *
svoje zákony a prikázania Izraelovi.

6. Neurobil tak iným národom, *
nezjavil im svoje zámery. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil
a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Hºa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn ãloveka bude vydaný

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 10, 32-45

Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred
nimi a oni t⁄pli a so strachom išli za ním. OpäÈ vzal k sebe Dvanástich
a začal im hovoriÈ, čo ho očakáva: „Hºa, vystupujeme do Jeruzalema
a Syn človeka bude vydaný veºkÀazom a zákonníkom. Odsúdia ho na
smrÈ a vydajú pohanom, vysmejú ho, opºujú, zbičujú a zabijú, ale on
po troch dÀoch vstane z m⁄tvych.“

Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu:
„Učiteº, chceme, aby si nám splnil, o čo Èa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej

pravici a druhý po ºavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piÈ kalich, ktorý

ja pijem? Alebo môžete byÈ pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piÈ, aj krstom,

ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale daÈ niekomu sedieÈ po
mojej pravici alebo po ºavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to
pripravené.“

Keì to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieÈ na Jakuba a Jána.
Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za
vládcov národov, panujú nad nimi a ich veºmoži majú nad nimi moc.
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieÈ staÈ medzi vami
veºkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieÈ byÈ medzi vami
prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa
dal obsluhovaÈ, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za
mnohých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

112 ÔSMY TÝÎDE≈



ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Vy ste kráºovské kÀazstvo, svätý národ, 
aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás povolal

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra                     2, 2-5. 9-12

Milovaní, ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom
mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keì ste okúsili, aký dobrý je
Pán. 

Prichádzajte k nemu, k živému kameÀu, ktorý ºudia síce zavrhli, ale
pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovaÈ aj vy ako živé
kamene do duchovného domu, do svätého kÀazstva, aby ste prinášali
duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 

Ale vy ste vyvolený rod, kráºovské kÀazstvo, svätý národ, ºud urče-
ný na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy
povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ºudom neboli,
a teraz ste Boží ºud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milo-
srdenstvo dosiahli.

Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zd⁄žajte sa teles-
ných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi
nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deÀ navštívenia osla-
vovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 100, 2. 3. 4. 5

R. (3c): Sme jeho ºud a ovce z jeho stáda.                                      XVIII

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, 
s radosÈou slúÏte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. —

2. Vedzte, Ïe ná‰ Pán je Boh;  
on je ná‰ stvoriteº a jemu patríme, *
sme jeho ºud a ovce z jeho stáda. —
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3. Vstupujte do jeho brán s piesÀou chvály  
a do jeho nádvorí s piesÀami oslavnými; *
chváºte ho a velebte jeho meno. —

4. Lebo Pán je dobrý;  
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Rabboni, urob, aby som videl!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 10, 46-52

Keì Ježiš so svojimi učeníkmi a s veºkým zástupom odchádzal
z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keì
počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričaÈ: „Ježišu, syn Dávidov,
zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väč-
šmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu:
„Neboj sa! VstaÀ, volá Èa!“ On odhodil plášÈ, vyskočil a šiel k Ježišovi.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ 
Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ 
A Ježiš mu povedal: „Choì, tvoja viera Èa uzdravila!“
A hneì videl a šiel za ním po ceste.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Buìte dobrými správcami mnohotvárnej BoÏej milosti

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra                            4, 7-13

Milovaní, priblížil sa koniec všetkého. Preto buìte rozumní a bdejte
na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým,
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lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buìte vospolne pohostinní bez
šomrania. 

Podºa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správ-
covia mnohotvárnej Božej milosti. Keì niekto hovorí, tak len ako
Božie slovo; keì niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby
bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda
na veky vekov. Amen.

Milovaní, nečudujte sa, keì ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli,
akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keì máte účasÈ
na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keì sa
zjaví jeho sláva. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 96, 10. 11-12a. 12b-13

R. (porov. 13ab): Pán príde súdiÈ v‰etky národy.                                 XX

1. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

2. Te‰te sa, nebesia, plesaj, zem; 
nech more zahuãí a ão ho napæÀa, *
nech plesá pole a v‰etko, ão je na Àom. —

3. I zajasajú v‰etky stromy lesa 
pred tvárou Pána, Ïe prichádza, *
Ïe prichádza súdiÈ zem.

4. Spravodlivo bude súdiÈ zemekruh *
a národy podºa svojej pravdy. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie
a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Môj dom sa bude volaÈ domom modlitby pre v‰etky národy.
Majte vieru v Boha

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 11, 11-25

Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do
chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už
bol večer.

Keì na druhý deÀ z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zìaleka
zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na Àom niečo nenájde. Ale
keì k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I pove-
dal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to po-
čuli.

Potom prišli do Jeruzalema. Keì vošiel do chrámu, začal vyháÀaÈ
predavačov a kupujúcich v chráme. PeÀazomencom poprevracal stoly
a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášaÈ ani náči-
nie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ,Môj dom sa bude volaÈ
domom modlitby pre všetky národy’? A vy ste z neho urobili lotrovský
pelech.“

Keì to počuli veºkÀazi a zákonníci, hºadali spôsob, ako ho zabiÈ.
Báli sa ho, lebo všetok ºud obdivoval jeho učenie. A keì sa zvečerilo,
odišli z mesta.

Keì ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreÀa. Tu sa
Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si pre-
klial, vyschol.“

Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám:
Keì niekto povie tomuto vrchu: ,Zdvihni sa a hoì sa do mora,‘ a vo
svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa
mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste
už dostali, a budete to maÈ.

A keì vstanete modliÈ sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu,
aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Boh má moc uchrániÈ vás od hriechu
a nepo‰kvrnených postaviÈ pred svoju slávu

Čítanie z Listu svätého apoštola Júdu                                   17. 20b-25

Milovaní, pamätajte na slová, ktoré vám vopred povedali apoštoli
nášho Pána Ježiša Krista.

Budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu
Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho
Pána Ježiša Krista pre večný život. 

A s tými, čo pochybujú, majte zºutovanie; zachráÀte ich, vyrvite ich
z ohÀa. Nad inými sa zºutúvajte s bázÀou; nenáviìte aj ten odev po-
škvrnený telom.

Tomu však, ktorý má moc uchrániÈ vás od hriechu a nepoškvrne-
ných postaviÈ v plesaní pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spa-
siteºovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veleba, vláda a moc
pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 63, 2. 3-4. 5-6 

R. (2b): Za tebou prahne moja du‰a, Pane, BoÏe môj. XVI

1. BoÏe, ty si môj Boh, *
uÏ od úsvitu sa viniem k tebe.

2. Za tebou prahne moja du‰a, *
za tebou túÏi moje telo;

ako vyschnutá, pustá zem bez vody, —

3. tak Èa túÏim uzrieÈ vo svätyni *
a vidieÈ tvoju moc a slávu.

4. Veì tvoja milosÈ je lep‰ia neÏ Ïivot; *
moje pery budú Èa oslavovaÈ. —

5. Celý Ïivot Èa chcem velebiÈ *
a v tvojom mene dvíhaÈ svoje ruky k modlitbe.
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6. SÈa na bohatej hostine sa nasýti moja du‰a *
a moje ústa Èa budú chváliÈ jasavými perami. —

ALELUJOVÝ VER·                                            Porov. Kol 3, 16a. 17c

R. Aleluja. — Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva;
skrze Krista vzdávajte vìaky Bohu Otcovi. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Akou mocou toto robí‰?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 11, 27-33

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chrá-
me, pristúpili k nemu veºkÀazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou
mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“

Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi,
potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či
od ºudí? Odpovedzte mi!“

Oni rozmýšºali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ,Prečo ste
mu teda neuverili?’ Ale ak povieme: Od ºudí,“ — to sa báli ºudu, lebo
všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi:
„Nevieme.“

A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DEVIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Daroval nám vzácne a veºmi veºké prisºúbenia,
aby ste sa skrze ne stali úãastnými na BoÏej prirodzenosti

Začiatok Druhého listu svätého apoštola Petra                           1, 1-7

Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú
vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteºa Ježiša Kris-
ta: MilosÈ vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána.

Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábož-
nosÈ poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. 

Tým nám daroval vzácne a veºmi veºké prisºúbenia, aby ste sa skrze
ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je
vo svete pre žiadostivosÈ. 

A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pri-
pojili čnosÈ, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosÈ, k zdržanlivos-
ti trpezlivosÈ, k trpezlivosti nábožnosÈ, k nábožnosti bratskú náklon-
nosÈ a k bratskej náklonnosti lásku. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 91, 1-2. 14-15b. 15c-16

R. (porov. 2b): V tebe mám dôveru, Pane, BoÏe môj.                             VI
1. Kto pod ochranou Najvy‰‰ieho prebýva *

a v tôni V‰emohúceho sa zdrÏiava,
2. povie Pánovi: „Ty si moje útoãi‰te a pevnosÈ moja; *

v tebe mám dôveru, BoÏe môj.“ —

3. PretoÏe sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

4. Keì ku mne zavolá, ja ho vysly‰ím *
a budem pri Àom v súÏení, —

5. zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým Ïivotom *
a ukáÏem mu svoju spásu. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                     Porov. Zjv 1, 5ab

R. Aleluja. — JeÏi‰u Kriste, verný svedok, prvorodený z m⁄tvych,
ty nás miluje‰ a svojou krvou si nás oslobodil

od hriechov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Chytili jeho milovaného syna, zabili ho a vyhodili z vinice

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka                          12, 1-12

Ježiš začal hovoriÈ veºkÀazom, zákonníkom a starším v podoben-
stvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal
jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcesto-
val.

V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich pre-
vzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späÈ
naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu
a potupili ho. Poslal ìalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niekto-
rých zbili, iných pozabíjali.

Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho,
lebo si povedal: ,K môjmu synovi budú maÈ úctu.‘ Ale vinohradníci si
povedali: ,To je dedič. Poìte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Chytili
ho, zabili a vyhodili z vinice.
Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá

iným.
Nečítali ste v Písme:

,KameÀ, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameÀom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána;
vec v našich očiach obdivuhodná‘?“

A chceli ho zajaÈ, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich
povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE
Oãakávame nové nebo a novú zem

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Petra            3, 12-15a. 17-18

Milovaní, očakávate túžobne príchod Božieho dÀa, pre ktorý sa
nebesia páºavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podºa jeho prísºu-
bu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodli-
vosÈ.

Preto, milovaní, keì toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepo-
škvrnených a bez úhony, v pokoji. A zhovievavosÈ nášho Pána pokla-
dajte za spásu.

Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráÀte sa, aby ste sa neda-
li zviesÈ bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného
základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteºa Ježiša
Krista. Jemu sláva i teraz a až do dÀa večnosti. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 90, 2. 3-4. 10. 14+16

R. (1): Pane, stal si sa nám útoãi‰Èom
z pokolenia na pokolenie.                                                      XV

1. Prv neÏ sa vrchy zrodili 
a povstali zem i svet, *
ty, BoÏe, si od vekov aÏ naveky. —

2. âloveka vracia‰ do prachu *
a hovorí‰: „VráÈte sa, synovia ãloveka!“

3. Veì tisíc rokov je u teba ako deÀ vãeraj‰í, ão sa pominul, *
a ako jedna noãná stráÏ. —

4. Vek ná‰ho Ïitia je sedemdesiat rokov * 
a ak sme pri sile, osemdesiat.

5. No zväã‰a sú len trápením a trýzÀou, *
ubiehajú rýchlo a my odlietame. —

6. Hneì zrána nás naplÀ svojou milosÈou *
a budeme jasaÈ a radovaÈ sa po v‰etky dni Ïivota.
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7. Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim sluÏobníkom *
a ich deÈom tvoja nádhera. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Ef 1, 17-18

R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista
nech osvieti oãi ná‰ho srdca,

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

EVANJELIUM

âo je cisárovo, dávajte cisárovi, a ão je BoÏie, Bohu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 12, 13-17

K Ježišovi poslali niekoºko farizejov a herodiánov, aby ho podchy-
tili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteº, vieme, že vždy vravíš prav-
du a neberieš ohºad na nikoho, nehºadíš na osobu človeka, ale podºa
pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiÈ cisárovi daÀ, či nie? Máme
platiÈ, či nemáme?“

Ale on poznal ich prefíkanosÈ a povedal im: „Čo ma pokúšate?!
Prineste mi denár, nech sa naÀ pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich:
„Čí je tento obraz a nápis?“

Oni mu odpovedali: „Cisárov.“
A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie,

Bohu.“ I obdivovali ho.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Roznecuj BoÏí dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk

Začiatok Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi                                      1, 1-3. 6-12

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podºa prisºúbenia života,
ktorý je v Kristovi Ježišovi, milovanému synovi Timotejovi: MilosÈ,
milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
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Vzdávam vìaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji
predkovia, keì na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo
dne v noci. 

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe pro-
stredníctvom vkladania mojich rúk. Veì Boh nám nedal Ducha bojaz-
livosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo
o našom Pánovi ani za mÀa, jeho väzÀa, ale trp spolu so mnou za evan-
jelium, posilÀovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povo-
laním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú
sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. No známou sa
stala až teraz, keì sa zjavil náš Spasiteº Ježiš Kristus. On zničil smrÈ
a zjavil život a nesmrteºnosÈ evanjeliom a ja som ustanovený za jeho
hlásateºa, apoštola a učiteºa.

Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril,
a som presvedčený, že má moc zachovaÈ to, čo mi bolo zverené, až do
onoho dÀa. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 123, 1-2a. 2b-d

R. (1): Oãi dvíham k tebe, Pane,
ão na nebesiach prebýva‰.                                                       VII

1. Oãi dvíham k tebe, *
ão na nebesiach prebýva‰.

2. Ako oãi sluhov hºadia *
na ruky svojich pánov, —

3. ako oãi sluÏobníc hºadia *
na ruky svojej panej,

4. tak hºadia na‰e oãi na Pána, ná‰ho Boha, *
kým sa nezmiluje nad nami. —

ALELUJOVÝ VER·                                                        Jn 11, 25a. 26

R. Aleluja. — Ja som vzkriesenie a Ïivot, hovorí Pán;
kto verí vo mÀa, neumrie naveky. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Boh nie je Bohom m⁄tvych, ale Ïivých

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 12, 18-27

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zm⁄tvychvstania,
a pýtali sa ho: „Učiteº, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat
a zanechá manželku bez detí, brat si má vziaÈ jeho manželku a splodiÈ
svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka.
Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí.
A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých
zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keì
vstanú z m⁄tvych? Veì ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu
moc? Lebo keì ºudia vstanú z m⁄tvych, už sa ani neženia, ani nevydá-
vajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaº ide o vzkriesenie m⁄tvych, či ste
nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ,Ja
som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom
m⁄tvych, ale živých. Veºmi sa mýlite.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

BoÏie slovo nie je spútané! 
Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj ÏiÈ

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi 2, 8-15

Milovaný, pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol
vzkriesený z m⁄tvych podºa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy
až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! Preto
všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je
v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu. 

Spoºahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiÈ.
Ak vytrváme, s ním budeme aj kraºovaÈ. Ak ho zaprieme, aj on zaprie
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nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieÈ ne-
môže.

Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli
o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. Usiluj sa
ukázaÈ Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiÈ
a správne podáva slovo pravdy. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 25, 4-5b. 8-9. 10+14

R. (4a): UkáÏ mi, Pane, svoje cesty.                                                  XV

1. UkáÏ mi, Pane, svoje cesty *
a pouã ma o svojich chodníkoch.

2. Veì ma vo svojej pravde a uã ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. —

3. Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hrie‰nikom.

4. Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúãa o svojich cestách. —

5. V‰etky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosÈ *
pre tých, ão zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

6. Pán bude dôverným priateºom tým, ão sa ho boja, *
a zjaví im svoju zmluvu. —

ALELUJOVÝ VER·                                               Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Iného, väã‰ieho prikázania niet

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré pri-
kázanie je prvé zo všetkých?“
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Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jedi-
ný Pán. MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto:
,MilovaÈ budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho pri-
kázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteº, správne si povedal: ,Jediný je
a okrem neho iného niet; a milovaÈ ho z celého srdca, z celého rozumu
a z celej sily‘ a ,milovaÈ blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky
zápalné a ostatné obety.“

Keì Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ìaleko
od Božieho kráºovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovaÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V‰etci, ão chcú ÏiÈ náboÏne v Kristovi JeÏi‰ovi,
budú prenasledovaní

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi 3, 10-17

Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru,
zhovievavosÈ, lásku, trpezlivosÈ, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma
stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som pod-
stúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veì všetci, čo chcú žiÈ ná-
božne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ºudia a zvod-
covia budú spieÈ k horšiemu, budú strhávaÈ do bludu a sami budú
blúdiÈ.

Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veì vieš, od
koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti
môžu daÈ poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčova-
nie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek
dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                Î 119, 157. 160. 161. 165. 166. 168

R. (porov. 165a): Tvoj pokoj, Pane, majú tí,
ão milujú tvoj zákon.                                             XV

1. Mnohí ma prenasledujú a suÏujú, * 
no ja sa neodkláÀam od tvojich prikázaní. — 

2. Pravda je podstatou tvojich slov *
a v‰etky rozsudky tvojej spravodlivosti sú veãné. —

3. Hoci ma knieÏatá prenasledujú pre niã za niã, *
moje srdce si tvoje slová ctí. — 

4. Trvalý pokoj poÏívajú tí, ão milujú tvoj zákon; *
a nemajú sa na ãom potknúÈ. — 

5. Pane, vyãkávam tvoju pomoc *
a plním tvoje predpisy. —

6. Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: *
lebo pred tebou sú v‰etky moje cesty. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 14, 23

R. Aleluja. —Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;     
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ako môÏu hovoriÈ, Ïe Mesiá‰ je Dávidov syn?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 12, 35-37

Keì Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriÈ, že
Mesiáš je Dávidov syn? Veì sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu:

,Pán povedal môjmu Pánovi:
Seì po mojej pravici,
kým ti nepoložím tvojich nepriateºov pod nohy.‘
Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byÈ jeho synom?“
A veºký zástup ho počúval s radosÈou.

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Hlásaj slovo. Ja mám vyliaÈ svoju krv na obetu.
Pán mi dá veniec spravodlivosti

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-8

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý
bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou. 

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov
podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy
a obrátia sa k bájkam. 

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-
listu, plÀ svoju službu.

Lebo ja mám vyliaÈ svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu.
Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už
mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deÀ dá Pán,
spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho prí-
chod.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 71, 8-9. 14-15b. 16-17. 22

R. (porov. 15): Moje ústa, Pane,
budú hlásaÈ tvoju spásu.                                             XV

1. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou *
a nech Èa velebím deÀ ão deÀ.

2. NeodoÏeÀ ma v ãase staroby, *
neopusÈ ma, keì mi sily ochabnú. — 

3. Ja v‰ak budem úfaÈ neprestajne *
a v‰ade budem ‰íriÈ tvoju chválu.

4. Moje ústa budú hlásaÈ tvoju spravodlivosÈ *
a tvoju spásu deÀ ão deÀ. — 
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5. Budem hovoriÈ o veºkých ãinoch Pánových; *
Pane, budem spomínaÈ len tvoju spravodlivosÈ. 

6. BoÏe, ty si ma poúãal od mojej mladosti * 
a ja aÏ doteraz ohlasujem tvoje diela zázraãné. —

7. Lebo i ja teba oslávim,
tvoju vernosÈ budem chváliÈ na harfe, BoÏe môj, *
na citare ti zahrám, Svätý Izraela. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                  Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Táto chudobná vdova vhodila viac ako v‰etci ostatní

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Marka 12, 38-44

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí
radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po
prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách.
Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnej-
ší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ºud
hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj
istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto
chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.
Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala
všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DESIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Eliá‰ stojí pred tvárou Pána, Boha Izraela

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                                    17, 1-6 

Tesban, Eliáš z Tesby v Galaáde, povedal Achabovi: „Ako žije Pán,
Boh Izraela, pred ktorého tvárou stojím: Nebude v týchto rokoch ani
rosy ani dažìa, iba ak na moje slovo.“

Vtedy mu zaznelo Pánovo slovo: „Odíì odtiaºto, choì na východ
a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordánu. Z potoka
budeš piÈ a krkavcom som prikázal, aby Èa k⁄mili.“ 

Odišiel teda a urobil podºa Pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri poto-
ku Karit, ktorý je východne od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb
a mäso ráno a podobne chlieb a mäso večer; a pil  z potoka.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pomoc nám príde od Pána,
ktorý stvoril nebo i zem.                                            XVI

1. Svoj zrak upieram na vrchy: *
príde mi odtiaº pomoc?

2. Pomoc mi príde od Pána, *
ktorý stvoril nebo i zem. — 

3. Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, *
nezdriemne ten, ão Èa stráÏi.

4. Nedrieme veru, ani nespí *
ten, ão stráÏi Izraela. — 

5. Pán Èa stráÏi,
Pán je tvoja zá‰tita *
po tvojej pravici.

6. Za dÀa Èa slnko nezraní *
ani mesiac za noci. — 
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7. Pán Èa bude chrániÈ od v‰etkého zlého; *
Pán ti bude chrániÈ Ïivot.

8. Pán bude chrániÈ tvoj odchod i príchod; *
odteraz aÏ naveky. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 5, 12a

R. Aleluja. — Radujte sa a jasajte,
lebo máte hojnú odmenu v nebi. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavení chudobní v duchu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 1-12

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasý-

tení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.
Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred
vami.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Múky z hrnca neubúdalo a v krãahu nechýbal olej podºa slova, 
ktoré Pán povedal prostredníctvom Eliá‰a

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 17, 7-16

Potok, pri ktorom sa skryl Eliáš, vyschol, lebo v krajine nepršalo.
Vtedy mu zaznelo Pánovo slovo: „VstaÀ a choì do Sidonskej Sarepty.
A tam ostaneš, lebo som tam istej vdove prikázal, aby Èa chovala.“

Vstal teda a šiel do Sarepty. Keì prišiel k mestskej bráne, videl ženu,
vdovu, ako zbiera drevo. Zavolal na Àu: „Prines mi v džbáne trochu
vody na pitie.“

Ako mu išla vziaÈ, zavolal za Àou: „Dones mi, prosím, aj kúsok chle-
ba!“ Ona odpovedala: „Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám chleba. Mám
len za priehrštie múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram
zopár kúskov dreva a idem niečo pripraviÈ sebe i svojmu synovi. Keì
to zjeme, môžeme umrieÈ.“

Eliáš jej povedal: „Neboj sa! Choì a urob, ako hovoríš. Lenže naj-
prv z tej trochy múky urob malý podplamenník pre mÀa a dones mi
ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom.

Lebo takto hovorí Pán, Boh Izraela: ,Múky z hrnca neubudne a v kr-
čahu nebude chýbaÈ olej až do dÀa, keì Pán zošle dážì na zem.‘ “

Ona odišla a urobila, ako jej povedal Eliáš.
A jedla ona, on i jej dom deÀ čo deÀ a múky z hrnca neubúdalo

a v krčahu nechýbal olej podºa slova, ktoré Pán povedal prostredníc-
tvom Eliáša.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 4, 2-3. 4-5. 7b-8

R. (7b): Pane, ukáÏ nám svetlo svojej tváre.                                        III

1. BoÏe, ty spravodlivosÈ moja, vysly‰ ma, keì volám o pomoc. 
V súÏení si mi uºavil. *
Zmiluj sa nado mnou a vysly‰ moju modlitbu.
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2. ªudia, dokedy e‰te budete maÈ srdcia tvrdé? *
Preão máte záºubu v márnosti a vyhºadávate klamstvá? — 

3. Vedzte, Ïe Pán zázraãne chráni svojho svätého; *
Pán ma vysly‰í, keì k nemu zavolám.

4. Hneváte sa, ale nehre‰te; 
uvaÏujte vo svojom srdci, *
rozjímajte na svojich lôÏkach a upokojte sa. — 

5. Pane, ukáÏ nám svetlo svojej tváre ako znamenie.
Môjmu srdcu dal si väã‰iu potechu, *
neÏ majú tí, ão oplývajú vínom a obilím. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 5, 16

R. Aleluja. — Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,
aby videli va‰e dobré skutky

a oslavovali vá‰ho Otca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy ste svetlo sveta

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 13-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soº zeme. Ak soº stratí chuÈ,
čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiÈ von, aby ju ºudia pošlia-
pali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryÈ. Ani
lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila
všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ºuìmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Nech tento ºud pozná, Ïe ty si Pán a Ïe ty si obrátil ich srdce

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 18, 20-39

Achab poslal poslov ku všetkým synom Izraela a zhromaždil proro-
kov na vrchu Karmel.

Tu predstúpil pred ºud Eliáš a povedal: „Dokedy budete pokrivká-
vaÈ na dve strany? Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte, ak Bál, nasle-
dujte toho!“ A ºud mu neodpovedal ani slovo. Eliáš hovoril ºudu ìalej:
„Z Pánových prorokov som zostal ja sám; Bálových prorokov je štyri-
stopäÈdesiat. Nech nám dajú dva býky; oni nech si vyberú jedného
býka, nech ho rozsekajú a pokladú na drevo, ale oheÀ nech nepod-
kladajú. Ja pripravím druhého býka, položím ho na drevo a tiež
nepodložím oheÀ. Vzývajte meno vášho boha a ja budem vzývaÈ meno
Pánovo; a Boh, ktorý odpovie ohÀom, je pravý Boh.“ Nato všetok ºud
odpovedal: „Výborný návrh.“

Eliáš teda povedal Bálovým prorokom: „Vyberte si jedného býka
a pripravte ho prví, lebo vás je veºa, a vzývajte meno svojho boha,
ale oheÀ nepodkladajte.“ Oni vzali býka, ktorého im dal, pripravili
ho a od rána do poludnia vzývali meno Bála: „Bál, vyslyš nás!“ No
nik sa neozýval, nik neodpovedal; a skákali okolo oltára, ktorý uro-
bili.

Na poludnie sa im Eliáš posmieval: „Kričte hlasnejšie, veì je
bohom, ale je možno niečím zaujatý, možno sa utiahol alebo odces-
toval alebo hádam spí, nech sa zobudí.“ Oni teda veºmi kričali
a podºa svojho zvyku si mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zalia-
ti krvou.

Keì prešlo poludnie a nadišiel čas, kedy sa prinášala obeta, stále ešte
prorokovali, ale nik sa neozval, nik neodpovedal, nik si ich nevšímal.
Vtedy Eliáš povedal ºudu: „Poìte ku mne!“ Všetok ºud pristúpil
k nemu. A on opravil Pánov zborený oltár: vzal dvanásÈ kameÀov
podºa počtu kmeÀov synov Jakuba, ktorému Pán kedysi povedal:
„Tvoje meno bude Izrael,“ a z kameÀov postavil oltár v Pánovom
mene. Okolo oltára urobil jarok, do ktorého by sa dali zasiaÈ dve miery
zrna, a naukladal dreva. Býka rozsekal, poukladal na drevo a povedal:
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„NaplÀte štyri vedrá vodou a vylejte na obetu i na drevo!“ Potom vra-
vel: „Urobte to ešte raz!“ Keì to urobili druhý raz, povedal: „Urobte
to ešte aj tretí raz!“ Spravili to aj tretí raz. A voda tiekla okolo oltára,
ba aj jarok sa naplnil vodou.

Keì už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: „Pane, Bože
Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že ty si Boh v Izraeli, že ja som
tvoj sluha a že som toto všetko urobil na tvoj príkaz. Vyslyš ma, Pane,
vyslyš ma, nech tento ºud pozná, že ty, Pane, si Boh a že ty si obrátil ich
srdce!“

Vtom spadol Pánov oheÀ a strávil zápalnú obetu i drevo, kamene
a zem, ba zlízal aj vodu, čo bola v jarku. Keì to ºud videl, padol na tvár
a hovoril: „Len Pán je Boh! Len Pán je Boh!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 16, 1-2a. 4ab. 5+8. 11

R. (1): OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam.                                       VI

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. * 
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“ — 

2. RozmnoÏujú sa útrapy tých, 
ão sa Ïenú za cudzími bôÏikmi. *
Nebudem vylievaÈ krv na ich obetu. —

3. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud.  

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                            Î 25, 4b. 5a

R. Aleluja. — Pouã ma, Pane, o svojich chodníkoch,
veì ma vo svojej pravde. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nepri‰iel som ich zru‰iÈ, ale naplniÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiÈ
Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiÈ, ale naplniÈ.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa
ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko
nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak
by učil ºudí, bude v nebeskom kráºovstve najmenší. Ale kto ich zacho-
vá a tak bude aj učiÈ, ten bude v nebeskom kráºovstve veºký.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Eliá‰ sa modlil a nebo dalo dáÏì

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 18, 41-46

Eliáš povedal Achabovi: „Vystúp hore, jedz a pi, lebo počuÈ šum veº-
kého dažìa.“

Achab vystúpil jesÈ a piÈ a Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu. Skrčil sa
k zemi, tvár si vložil medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: „Choì
hore a pozri sa smerom k moru!“ On šiel a keì sa rozhliadol, povedal:
„Nie je tam nič.“ Povedal mu: „VráÈ sa sedem ráz!“ Na siedmy raz
povedal: „Vidím, ako od mora vystupuje malý obláčik ako mužská
dlaÀ.“ Nato mu povedal: „Choì a povedz Achabovi: Priahaj a choì
dolu, aby Èa nezachytil dážì!“

Medzitým sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a spustil sa veºký
dážì. Achab sadol do voza a odišiel do Jezraela. Na Eliáša sa zniesla
Pánova ruka, opásal si bedrá a utekal pred Achabom, až kým nepri-
šiel do Jezraela.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 65, 10a-d. 10e-11. 12-13

R. (2a): Tebe, Pane BoÏe, patrí chválospev na Sione.                           XV

1. Nav‰tevuje‰ zem a dáva‰ jej vlahu, *
zveºaìuje‰ jej bohatstvo.

2. BoÏia rieka je plná vody; *
ºuìom pripravuje‰ zrno. — 

3. Takto sa stará‰ o zem: 
zvlaÏuje‰ jej brázdy a vyrovnáva‰ hrudy, *
skrypruje‰ ju daÏìami a poÏehnáva‰ jej rastliny. —

4. Rok korunuje‰ svojou dobrotou, *
kade prejde‰, v‰ade je hojnosÈ. 

5. Pa‰ienky pú‰te vlaha zarosí *
a pahorky sa opá‰u plesaním. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pred súd pôjde kaÏdý, kto sa na svojho brata hnevá

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 20-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosÈ nebude
väčšia ako spravodlivosÈ zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebes-
kého kráºovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil,
pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na
svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ,Hlupák,‘ pôjde pred veº-
radu. A kto mu povie: ,Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohÀa.

Keì teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má
niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choì sa najprv
zmieriÈ so svojím bratom; až potom príì a obetuj svoj dar.
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Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby Èa
protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby Èa neuvrhli do
väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaº, kým nezaplatíš do ostat-
ného haliera.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE
Postav sa na vrchu pred Pána

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 19, 9a. 11-16

Keì prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho
oslovil Pán a povedal mu: „Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“
Práve prechádzal Pán. 

Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán
nebol vo víchre.

Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. 
Po zemetrasení šºahal oheÀ. Ale Pán nebol v ohni.
A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keì ho Eliáš počul,

plášÈom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom
počul hlas: „Čo tu robíš, Eliáš?“

On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov; lebo
synovia Izraela porušili tvoju zmluvu: zborili tvoje oltáre a tvojich
prorokov pozabíjali mečom. Len ja som ostal. Ale aj po mojom živote
sliedia a chcú ma zabiÈ.“

A Pán mu povedal: „Choì, vráÈ sa tou istou cestou po púšti do Da-
masku. Keì ta dôjdeš, pomažeš Hazaela za kráºa nad Sýriou, Jehua,
syna Namsiho, pomažeš za kráºa nad Izraelom a Elizea, Safatovho
syna z Abelmehuly, pomažeš za proroka namiesto seba.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R. (porov. 8b): Pane, moja pomoc, hºadám tvoju tvár.                       XIV

1. âuj, Pane, hlas môjho volania, *
zºutuj sa nado mnou a vysly‰ ma.
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2. V srdci mi znejú tvoje slová: *
„Hºadajte moju tvár!“ — 

3. Pane, ja hºadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mÀa,

4. neodkláÀaj sa v hneve od svojho sluÏobníka. *
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. —

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine Ïijúcich.

6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *
srdce maj silné a drÏ sa Pána. — 

ALELUJOVÝ VER·                                            Porov. Flp 2, 15d. 16a

R. Aleluja. — SvieÈte ako svetlá na svete
a drÏte sa pevne slova Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

KaÏdý, kto na Ïenu hºadí Ïiadostivo, 
uÏ s Àou scudzoloÏil vo svojom srdci

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 27-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:
,Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hºadí žiados-
tivo, už s Àou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak Èa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoì od seba,
lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa
malo celé tvoje telo dostaÈ do pekla. 

A ak Èa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoì od seba,
lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo
ísÈ celé tvoje telo do pekla.

ëalej bolo povedané: ,Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá prie-
pustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku,
okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme pre-
pustenú ženu, cudzoloží.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Elizeus vstal a ‰iel za Eliá‰om

Čítanie z Prvej knihy Kráºov                                        19, 19-21

Keì Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho syna, oraÈ na dva-
nástich záprahoch volov; sám bol pri dvanástom. Eliáš prišiel k nemu
a hodil naÀ svoj plášÈ. On hneì zanechal voly, bežal za Eliášom a pove-
dal: „Dovoº mi, prosím, pobozkaÈ svojho otca a matku, potom pôjdem
za tebou.“

On mu odvetil: „Choì a vráÈ sa; lebo vieš, čo som ti urobil.“
Elizeus odišiel od neho, vzal záprah volov, zabil ich, na postroji uva-

ril mäso a dal ºuìom jesÈ. Potom vstal, šiel za Eliášom a posluhoval
mu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                 Î 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro.                                   XV

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. Preto sa raduje moje srdce
a moja du‰a plesá *
aj moje telo odpoãíva v nádeji.

6. Lebo nenechá‰ moju du‰u v podsvetí *
a nedovolí‰, aby tvoj svätý videl poru‰enie. —  
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ALELUJOVÝ VER· Î 119, 36a. 29b

R. Aleluja. — BoÏe, nakloÀ mi srdce k svojej náuke
a milostivo mi daj svoj zákon. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo poveda-
né: ,Nebudeš krivo prisahaÈ, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja
vám hovorím: Vôbec neprisahajte — ani na nebo, lebo ono je Božím
trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem,
pretože je mestom veºkého Kráºa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo
ani jediný vlas nemôžeš urobiÈ bielym alebo čiernym.

Ale vaša reč nech je ,áno—áno‘, ,nie—nie‘. Čo je navyše, pochádza
od Zlého.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Nabota ukameÀovali; je m⁄tvy

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 21, 1-16

Jezraelčan Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli pri paláci samar-
ského kráºa Achaba. Preto Achab povedal Nabotovi: „Daj mi svoju
vinicu, urobím si z nej zeleninovú záhradu, lebo je hneì vedºa môjho
domu. Dám ti za Àu lepšiu vinicu alebo, ak ti bude lepšie vyhovovaÈ,
dám ti za Àu v striebre, čo je hodna.“ Nabot mu odpovedal: „Nech ma
Pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov!“

Achab prišiel domov mrzutý a nahnevaný pre odpoveì, čo mu dal
Jezraelčan Nabot, keì mu povedal: „Nedám ti dedičstvo svojich
otcov.“ Hodil sa na lôžko, tvárou sa obrátil k stene a nechcel jesÈ.

Prišla k nemu jeho žena Jezabel a pýtala sa ho: „Čo je s tebou, že si
taký zronený na duchu a nechceš jesÈ?“ On jej odvetil: „Pretože som
povedal Jezraelčanovi Nabotovi: Daj mi svoju vinicu za peniaze alebo
ak chceš, dám ti za Àu inú vinicu, a on mi odvetil: ,Nedám ti svoju vini-
cu.‘ “ Jeho žena Jezabel mu povedala: „Máš ty ale autoritu a pekne
vládneš nad Izraelom! VstaÀ, jedz a buì dobrej mysle, ja ti zadovážim
vinicu Jezraelčana Nabota.“

V Achabovom mene napísala list, zapečatila ho jeho prsteÀom
a poslala ho starším a predstaveným, čo bývali s Nabotom v jeho
meste. V liste písala toto: „Vyhláste pôst, Nabota posaìte na popredné
miesto medzi ºudom a postavte dvoch mužov, Beliálových synov, nech
mu svedčia do očí: ,Rúhal si sa Bohu a kráºovi.‘ Potom ho vyveìte
a ukameÀujte; nech zomrie.“

A jeho spoluobčania, starší a predstavení, čo s ním bývali v meste,
urobili, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im
poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi
ºudom. Vošli dvaja mužovia, Beliálovi synovia, posadili sa oproti
nemu a diabolsky proti nemu svedčili pred celým zhromaždením:
„Nabot sa rúhal Bohu a kráºovi.“ Preto ho vyviedli za mesto a uka-
meÀovali. Potom poslali Jezabel odkaz: „Nabota ukameÀovali; je
m⁄tvy.“
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Keì Jezabel počula, že Nabota ukameÀovali a že je m⁄tvy, povedala
Achabovi: „VstaÀ a vezmi si vinicu Jezraelčana Nabota, ktorý ti ju ne-
chcel daÈ za peniaze, lebo Nabot nežije, je m⁄tvy.“ Keì Achab počul,
že Nabot zomrel, zobral sa a išiel do vinice Jezraelčana Nabota, aby ju
zabral.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                             Î 5, 2-3. 5-6. 7

R. (2b): Pane, v‰imni si moje vzdychanie.                                         VIII

1. Pane, poãuj moje slová, *
v‰imni si moje vzdychanie.

2. Pozoruj moju hlasitú prosbu, *
môj kráº a môj Boh. — 

3. Ty nie si Boh, ktorému by sa páãila neprávosÈ, 
zlý ãlovek nepobudne pri tebe, *
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohºadom. —

4. Ty nenávidí‰ v‰etkých, ão páchajú neprávosÈ,
niãí‰ v‰etkých, ão hovoria klamstvá. *
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. —  

ALELUJOVÝ VER·                                                             Î 119, 105

R. Aleluja.— Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeÀ na mojich chodníkoch. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Neodporujte zlému

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 38-42

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Oko
za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak Èa
niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce
s tebou súdiÈ a vziaÈ ti šaty, nechaj aj plášÈ. A keì Èa bude niekto nútiÈ,
aby si s ním išiel jednu míºu, choì s ním dve. Tomu, kto Èa prosí, daj,
a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičaÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

K hriechu si zviedol Izrael

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 21, 17-29

Po Nabotovej smrti Pán oslovil Tesbana Eliáša: „Zober sa a choì v ús-
trety izraelskému kráºovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Na-
botovej vinici; vošiel do nej, aby ju zabral. Povieš mu: Toto hovorí Pán:
Vraždil si a okrem toho si sa zmocnil dedičstva! A potom dodaj: Toto
hovorí Pán: Na mieste kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízaÈ aj tvoju.“

Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateº?“ On odpovedal:
„Našiel, lebo si sa zapredal a urobil si, čo je zlé pred Pánovým pohºa-
dom. Hºa, ja privediem zlo na teba: zmetiem tvoje potomstvo
a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského: deti i dospe-
lých. S tvojím domom naložím, ako som naložil s domom Jeroboama,
Nabatovho syna, a s domom Básu, Ahiášovho syna, pretože si ma svoji-
mi skutkami popudzoval k hnevu a k hriechu si zviedol Izrael.

Ale aj o Jezabel Pán povedal: Psy budú žraÈ Jezabel na jezraelskom
poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psy, a kto zomrie na poli,
zožerie ho nebeské vtáctvo.“

Lebo naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol tak zapredal robiÈ zlo pred
Pánovým pohºadom ako Achab a zvádzala ho na to jeho žena Jezabel.
Tak veºmi sa skazil, že chodil za modlami celkom tak, ako to robievali
Amorejčania, ktorých Pán vyhubil spred synov Izraela.

Keì Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si opásal kajú-
ci pás a postil sa, spal vo vrecovine a chodil skºúčený. Vtedy Pán oslovil
Tesbana Eliáša: „Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Preto, že
sa pokoril predo mnou, neprivediem nešÈastie za jeho života. Ale
v dÀoch jeho syna privediem nešÈastie na jeho dom.“ 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 51, 3-4. 5-6a. 11+16

R. (porov. 3a): Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhre‰ili.                                 V

1. Zmiluj sa, BoÏe, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veºké zºutovanie zniã moju neprávosÈ.
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2. Úplne zmy zo mÀa moju vinu *
a oãisÈ ma od hriechu. —

3. Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.

4. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehre‰il *
a urobil som, ão je v tvojich oãiach zlé. —

5. OdvráÈ svoju tvár od mojich hriechov *
a zotri v‰etky moje viny.

6. BoÏe, Boh mojej spásy, zbav ma ‰kvrny krvipreliatia *
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosÈou. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Milujte svojich nepriateºov

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 5, 43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:
,MilovaÈ budeš svojho blížneho a nenávidieÈ svojho nepriateºa.‘ Ale ja
vám hovorím: Milujte svojich nepriateºov a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Veì on dáva slnku vychádzaÈ nad zlých i dobrých a posiela dážì na
spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakaÈ?
Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo
zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buìte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA
PRVÉ âÍTANIE

Zjavil sa ohnivý voz a Eliá‰ vystúpil vo víchrici do neba

Čítanie z Druhej knihy Kráºov 2, 1. 6-14

Keì Pán chcel vziaÈ Eliáša vo víchrici do neba, išli Eliáš a Elizeus
z Galgaly. Eliáš povedal Elizeovi: „OstaÀ tu, lebo ma Pán poslal k Jor-
dánu.“ On odvetil: „Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím Èa.“ Išli teda
obaja a za nimi išlo päÈdesiat mužov z prorockých synov, ktorí ostali stáÈ
obìaleč. Oni dvaja zastali pri Jordáne. Eliáš vzal svoj plášÈ, zvinul ho
a udrel ním vodu. Tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu.

Keì prešli na druhý breh, Eliáš povedal Elizeovi: „Povedz, čo mám
pre teba urobiÈ prv, ako budem od teba vzatý.“ Elizeus odpovedal:
„Prosím, nech na mne spočinú dva podiely tvojho ducha.“ On povedal:
„Ëažkú vec žiadaš. Ale ak ma budeš vidieÈ, keì budem od teba vzatý,
splní sa ti, o čo si prosil, ak ma nebudeš vidieÈ, nesplní sa.“

Ako išli a zhovárali sa cestou, zrazu ich ohnivý voz a ohnivé kone
oddelili od seba a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.

Keì to Elizeus videl, zvolal: „Otče môj, otče môj, bojový voz Izraela
a jeho jazdec!“ A viac ho nevidel. Chytil si šaty a roztrhol ich vo dvoje.
Potom zdvihol Eliášov plášÈ, čo z neho spadol, vrátil sa a zastal na
brehu Jordána. PlášÈom, čo spadol z Eliáša, udrel vodu a povedal:
„Kde je Pán, Eliášov Boh, teraz?“ Ako udrel vodu, tá sa rozdelila na
dve strany a Elizeus prešiel na druhý breh.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 31, 20. 21. 24

R. (25): VzmuÏte sa a majte srdce statoãné,
vy v‰etci, ão dúfate v Pána.                                                  XV

1. Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna *
a vyhradil si ju bohabojným.

2. Preukazuje‰ ju tým, ão v teba dúfajú, *
pred zrakom ºudí. —

3. Záclonou svojej tváre ich kryje‰ *
pred zúrivosÈou ºudu.
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4. V stánku ich chráni‰ *
pred svárlivými jazykmi. —

5. Milujte Pána, v‰etci jeho svätí. 
Pán verných chráni, *
ale plnou mierou odpláca tým, ão si poãínajú py‰ne. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Tvoj Otec Èa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 6, 1-6. 16-18

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje
dobré skutky pred ºuìmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete maÈ
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Keì teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia
pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ºudia chválili. Veru, hovo-
rím vám: Už dostali svoju odmenu. 

Ale keì ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ºavá ruka, čo robí pravá,
aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec Èa odmení, lebo on vidí
aj v skrytosti.

A keì sa modlíte, nebuìte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ºudia videli. Veru,
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 

Ale keì sa ty ideš modliÈ, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere
a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec Èa odme-
ní, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keì sa postíte, nebuìte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si
tvár, aby ºudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju
odmenu.

Keì sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ºudia zbada-
li, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec Èa odme-
ní, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Eliá‰a zakryla víchrica a jeho duch naplnil Elizea

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 48, 1-15

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheÀ,
a jeho slovo horelo ako fakºa.

Priviedol na nich hlad
a v svojej horlivosti zmenšil ich počet.
Pánovým slovom zatvoril nebo
a tri razy zvolal oheÀ z neba.

Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi!
Kto sa môže chváliÈ, že sa ti podobá?

Ty si m⁄tveho zobudil zo smrti,
Pánovým slovom z ríše zosnulých.
Ty si vrhol kráºov do záhuby
a oslavovaných mužov si zhodil z ich lóže;
hravo si zlomil ich moc.

Na Sinaji si počúval výpovede
a na Horebe výroky trestu.
Ty si pomazal kráºov na odplatu
a ustanovil prorokov za svojich zástupcov.

Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici,
na voze s ohnivými koÀmi.
Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy
mierniÈ Pánov hnev prv, než vzplanie,
obrátiÈ srdce otca k synovi
a obnoviÈ Jakubove kmene.

Blažení, čo Èa videli
a čo zosnuli ako tvoji priatelia!
Lebo aj my, kým sme tu, žijeme,
ale po smrti nebudeme maÈ také slávne meno.
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Keì Eliáša zakryla víchrica,
jeho duch naplnil Elizea.
On sa celý život netriasol pred mocnárom
a silou ho nik nezdolal.

Nič mu nebolo nemožné:
jeho telo prorokovalo aj po smrti.
Za svojho života konal divy
a aj po smrti robil zázraky.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7

R. (porov. 12a): Radujte sa, spravodliví,
te‰te sa v Pánovi.                                                       III

1. Pán kraºuje, jasaj, zem; *
radujte sa, v‰etky ostrovy.

2. Vôkol neho oblaky a mrákavy, *
spravodlivosÈ a právo sú základom jeho trónu. —

3. Predchádza ho oheÀ, *
ão navôkol spaºuje jeho nepriateºov.

4. Jeho blesky oÏarujú zemekruh: *
zem to vidí a chveje sa. —

5. Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *
pred Pánom celej zeme.

6. Jeho spravodlivosÈ ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia v‰etky národy. — 

7. Nech sa hanbia v‰etci, ão uctievajú modly drevené
a honosia sa svojimi sochami. *
KlaÀajte sa mu, v‰etci jeho anjeli. —

ALELUJOVÝ VER·                                                          Rim 8, 15bc

R. Aleluja. — Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva,
v ktorom voláme: Abba, Otãe. — R. Aleluja.

149·TVRTOK



EVANJELIUM

Vy sa budete modliÈ takto

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 6, 7-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keì sa modlíte, nehovorte veºa ako
pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosÈ.
NenapodobÀujte ich; veì váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste
ho prosili.

Vy sa budete modliÈ takto:
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväÈ sa tvoje meno,
príì tvoje kráºovstvo,
buì tvoja vôºa,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusÈ nám naše viny,
ako i my odpúšÈame svojim vinníkom.
A neuveì nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ºuìom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám
odpustí. Ale ak vy neodpustíte ºuìom, ani váš Otec neodpustí vaše
hriechy.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Joasa pomazali a volali: „Nech Ïije kráº!“

Čítanie z Druhej knihy Kráºov 11, 1-4. 9-18. 20

Keì Atália, Ochoziášova matka, videla, že jej syn zomrel, povsta-
la a vyhubila celý kráºovský rod. Ale Josaba, dcéra kráºa Jorama,
Ochoziášova sestra, vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho
s jeho dojkou spomedzi kráºovských synov, ktorí mali byÈ pobití, do
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spálne a schovala ho pred Atáliou, aby ho nezabili. A bol s Àou šesÈ
rokov schovaný v Pánovom dome, kým nad krajinou panovala Atália.

V siedmom roku Jojada zvolal stotníkov Károv a rýchlych poslov,
vzal ich k sebe do Pánovho chrámu a uzavrel s nimi zmluvu; dal im
prisahaÈ na Pánov dom a ukázal im kráºovho syna.

Stotníci urobili všetko, čo im rozkázal kÀaz Jojada; každý vzal svo-
jich mužov: tých, čo v sobotu prichádzali do služby, i tých, čo v sobotu
odchádzali, a prišli ku kÀazovi Jojadovi. On dal stotníkom kopije
a štíty kráºa Dávida, ktoré boli v Pánovom dome. Rýchli bežci sa so
zbraÀou v ruke postavili od pravého krídla chrámu až po ºavé krídlo
chrámu medzi oltár a budovu okolo kráºa. Vyviedol kráºovho syna
a vložil mu korunu a odznak moci; ustanovili ho za kráºa a pomazali
ho, tlieskali rukami a volali: „Nech žije kráº!“

Keì Atália počula volanie ºudu, vošla medzi zástup do Pánovho
chrámu a videla, že na vyvýšenom mieste stojí podºa obradu kráº a pri
Àom kniežatá a trubači a všetok ºud krajiny, ako sa teší a trúbi na trú-
bach. Roztrhla si rúcho a kričala: „Zrada, zrada!“

Ale kÀaz Jojada rozkázal stotníkom, čo stáli na čele vojska: „Vy-
veìte ju za ohradu chrámu a toho, kto pôjde za Àou, zabite mečom!“
KÀaz totiž povedal: „Neslobodno ju zabiÈ v Pánovom chráme.“ Chy-
tili ju a keì prešla cez konskú bránu do kráºovského paláca, tam ju
zabili.

Jojada potom uzavrel zmluvu medzi Pánom a kráºom a medzi
ºudom, aby bol Pánovým ºudom, a tiež zmluvu medzi kráºom a ºudom.
Nato všetok ºud krajiny vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho
oltáre a sochy úplne rozdrúzgali a Bálovho kÀaza Matana zabili pri
oltároch.

Potom kÀaz postavil k Pánovmu domu stráž. ªud celej krajiny sa
tešil a mesto sa upokojilo. Atáliu zabili mečom v kráºovskom paláci.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 132, 11. 12. 13-14. 17-18

R. (13): Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.                                     XV

1. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; *
je pravdivá, nikdy ju neodvolá:
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2. „Potomka z tvojho rodu *
posadím na tvoj trón.“ — 

3. Ak tvoji synovia dodrÏia moju zmluvu *
a moje príkazy, ktoré ich nauãím,

4. aj ich synovia *
budú sedieÈ na tvojom tróne naveky.“ — 

5. Lebo Pán si vyvolil Sion, *
Ïelal si maÈ ho za svoj príbytok:

6. „To je miesto môjho odpoãinku naveky; *
tu budem bývaÈ, lebo som túÏil za ním. —

7. Tu Dávidovej moci dám vypuãaÈ, *
svojmu pomazanému pripravím svetlo.

8. Jeho nepriateºov hanbou zakryjem, *
no na jeho hlave zaÏiari diadém.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                  Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 6, 19-23

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nezhromažìujte si poklady na
zemi, kde ich moº a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.
V nebi si zhromažìujte poklady; tam ich neničí ani moº ani hrdza
a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam
bude aj tvoje srdce.

Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo
svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keì už
svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Zachariá‰, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom

Čítanie z Druhej knihy Kroník                                               24, 17-25

Po Jojadovej smrti prišli judské kniežatá a poklonili sa kráºovi; on,
očarený ich úslužnosÈou, počúvol ich: opustili chrám Pána, Boha svo-
jich otcov, a slúžili posvätným kameÀom a modlám. Pre tento hriech
doºahol hnev na Júdu a Jeruzalem. Posielal k nim prorokov, aby sa
vrátili k Pánovi, ale nechceli počuÈ ich napomínanie.

Vtedy duch Boží zahalil Zachariáša, syna kÀaza Jojadu; on si stal pred
ºud a povedal mu: „Toto hovorí Boh: Prečo prestupujete Pánove príka-
zy? To vám nemôže osožiÈ. Pretože ste opustili Pána, on opustil vás.“

Oni sa proti nemu sprisahali a podºa kráºovho rozkazu ho uka-
meÀovali na nádvorí Pánovho domu. Kráº Joas si nespomenul na dob-
rodenie, ktoré mu preukázal Zachariášov otec Jojada, a zavraždil jeho
syna. On umierajúc povedal: „Nech to Pán vidí a nech sa pomstí!“

O rok proti nemu tiahlo sýrske vojsko. Prišlo do Judska, až do
Jeruzalema, a vyhubilo všetky kniežatá ºudu a celú korisÈ poslalo
kráºovi do Damasku. Hoci prišlo veºmi málo Sýrčanov, Pán im vydal
do rúk veºmi veºké vojsko, lebo opustili Pána, Boha svojich otcov. Aj
nad Joasom vykonali potupný súd, nechali ho Èažko chorého a odišli.
Potom sa proti nemu sprisahali jeho sluhovia na pomstu za krv syna
kÀaza Jojadu a zabili ho na jeho lôžku. Zomrel a pochovali ho
v Dávidovom meste, ale nie v kráºovských hroboch.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 89, 4-5. 29-30. 31-33. 34

R. (porov. 29a): Pánovo milosrdenstvo trvá naveky.                           XX 

1. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

2. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —
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3. Naveky mu svoju milost’ zachovám *
a pevná bude moja zmluva s ním.

4. Jeho rod udrÏím naveky *
a jeho trón bude ako dni nebies. —

5. No keì raz jeho synovia môj zákon opustia *
a nebudú kráãat’podºa mojich príkazov,

6. keì moje ustanovenia znesvätia *
a nezachovajú moje predpisy,    

7. potom ich priestupok trstenicou potrescem *
a ich neprávost’ korbáãom. —

8. Ale priazeÀ mu neodopriem *
a neporu‰ím svoju vernost’.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                              2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Nebuìte ustarostení o zajtraj‰ok

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 6, 24-34

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiÈ dvom pánom;
pretože buì jedného bude nenávidieÈ a druhého milovaÈ, alebo jed-
ného sa bude prid⁄žaÈ a druhým bude opovrhovaÈ. Nemôžete slúžiÈ aj
Bohu aj mamone.

Preto vám hovorím: Nebuìte ustarostení o svoj život, čo budete jesÈ,
ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo
viac ako odev? 

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhro-
mažìujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveºa viac ako ony?

A kto z vás si môže starosÈami pridaÈ čo len lakeÈ k svojmu životu? 
A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poºné ºalie, ako rastú:

nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej
sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 

Keì teda Boh takto oblieka poºnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra
ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!
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Nebuìte teda ustarostení a nehovorte: ,Čo budeme jesÈ?‘ alebo: ,Čo
budeme piÈ?‘ alebo: ,Čo si oblečieme?‘! Veì po tomto všetkom sa
zháÀajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebu-
jete.

Hºadajte teda najprv Božie kráºovstvo a jeho spravodlivosÈ a toto
všetko dostanete navyše.

Preto nebuìte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deÀ sa postará sám
o seba. Každý deÀ má dosÈ svojho trápenia.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Pán odstránil Izraela spred seba, Ïe neostal nik, iba kmeÀ Júdu

Čítanie z Druhej knihy Kráºov                                17, 5-8. 13-15a. 18

Asýrsky kráº Salmanasar prešiel celú krajinu, tiahol proti Samárii
a tri roky ju obliehal. V deviatom roku Osého asýrsky kráº Samáriu
zaujal a Izraelitov odvliekol do Asýrska. Usadil ich v Hale, pri rieke
Habor v Gozane a v médskych mestách.

Toto sa stalo preto, že synovia Izraela hrešili proti Pánovi, svojmu
Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny z područia faraóna,
egyptského kráºa, a uctievali cudzích bohov. Žili podºa obyčají náro-
dov, ktoré Pán vyhubil spred synov Izraela, a podºa obyčají izrael-
ských kráºov, ktorí robili takisto.

A Pán varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov
a vidcov, keì hovoril: „VráÈte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte
moje nariadenia a príkazy presne podºa zákona, ktorý som dal vašim
otcom a ktorý som vám poslal po svojich služobníkoch prorokoch.“
Ale oni nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriÈ
Pánovi, svojmu Bohu. Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uza-
vrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval.

Preto sa Pán veºmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba,
že neostal nik, iba kmeÀ Júdu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                        Î 60, 3. 4-5. 12-13

R. (porov. 7b): Vysly‰ nás, Pane,
pomôÏ nám svojou pravicou.                                        V

1. BoÏe, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; *
rozhneval si sa, ale opäÈ sa k nám obrát’. —
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2. Zatriasol si zemou, roz‰tiepil si ju, *
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje. 

3. Tvrdú skú‰ku si zoslal na svoj ºud, *
napojil si nás vínom závratu. —

4. Kto iný ako ty, BoÏe, ão si nás odvrhol? *
A preão uÏ, BoÏe, nekráãa‰ na ãele na‰ich vojsk? 

5. PomôÏ nám dostat’ sa z útlaku, *
pretoÏe ºudská pomoc nestaãí.

6. S Bohom budeme udatní, *
on na‰ich utláãateºov po‰liape. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;
rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vyhoì najprv brvno zo svojho oka

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 7, 1-5

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúìte, aby ste neboli súdení.
Lebo ako budete súdiÈ vy, tak budú súdiÈ aj vás, a akou mierou bude-
te meraÈ vy,  takou sa nameria aj vám.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno
nezbadáš? Alebo ako môžeš povedaÈ svojmu bratovi: ,Dovoº, vyberiem
ti smietku z oka‘— a ty máš v oku brvno?! 

Pokrytec, vyhoì najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieÈ
a budeš môcÈ vybraÈ smietku z oka svojho brata.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Budem kryÈ toto mesto a zachránim ho kvôli sebe
a kvôli Dávidovi

Čítanie z Druhej knihy Kráºov                  19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Asýrsky kráº Senacherib poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom:
„Toto poviete judskému kráºovi Ezechiášovi: Aby Èa nepodviedol tvoj
Boh, na ktorého sa spoliehaš! Nehovor: ,Jeruzalem sa nedostane do
ruky asýrskeho kráºa.‘ Veì si počul, čo urobili asýrski králi všetkým
krajinám, ako ich spustošili! Len ty by si sa teda zachránil?“

Keì vzal Ezechiáš z rúk poslov písmo a prečítal si ho, vystúpil do
Pánovho domu, rozprestrel ho pred Pánom a modlil sa pred jeho tvá-
rou: „Pane, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Len ty si Boh
všetkých kráºovstiev zeme; ty si stvoril nebo i zem. NakloÀ svoj sluch
a počuj! Otvor, Pane, svoje oči a pozri! Počúvaj slová Senacheriba,
ktoré povedal, aby potupil živého Boha! Je pravda, Pane, asýrski králi
rozprášili národy aj ich krajiny a ich bohov pohádzali do ohÀa, lebo to
neboli bohovia, ale dielo ºudských rúk z dreva a kameÀa; preto ich
zničili. Ale teraz, Pane Bože náš, vysloboì nás z jeho ruky, nech vedia
všetky kráºovstvá zeme, že len ty si Boh, Pane.“

Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz: „Toto hovorí Pán, Boh
Izraela: Počul som, o čo si ma prosil vo veci asýrskeho kráºa Senache-
riba. Toto o Àom povedal Pán:

Potupuje Èa a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona; 
za tvojím chrbtom pokyvuje hlavou, dcéra Jeruzalema.

Z Jeruzalema vyjde zvyšok
a z vrchu Sion, čo sa zachráni.
To urobí horlivosÈ Pána zástupov.

Preto Pán hovorí o asýrskom kráºovi:
nevkročí do tohoto mesta,
ani šíp ta nevystrelí,
nezaútočí naÀ štítom,
ani násypom ho neoboženie.
Vráti sa po ceste, po ktorej prišiel,
a do tohoto mesta nevkročí, hovorí Pán.
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Budem kryÈ toto mesto a zachránim ho
kvôli sebe a kvôli Dávidovi, môjmu služobníkovi.“

A stalo sa v tú noc: vyšiel anjel Pána a pobil v asýrskom tábore sto-
osemdesiatpäÈtisíc mužov. Asýrsky kráº Senacherib ustúpil, vrátil sa
domov a zostal v Ninive.

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (porov. 9d): Boh zaloÏil svoje mesto naveky.                               XVIII

1. Veºký je Pán a hoden kaÏdej chvály *
v meste ná‰ho Boha.

2. Jeho svätý vrch, prekrásne návr‰ie, *
je celej zemi na radosÈ. —

3. Vrch Sion, tajomný príbytok, *
je mestom veºkého kráºa.

4. Boh sa preslávil v jeho palácoch *
ako istá ochrana. —

5. Spomíname, BoÏe, na tvoje milosrdenstvo *
uprostred tvojho chrámu.

6. Ako tvoje meno, BoÏe, 
tak aj tvoja sláva ‰íri sa aÏ do konãín zeme; *
tvoja pravica je plná spravodlivosti. —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo chcete, aby ºudia robili vám, robte aj vy im

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 7, 6. 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a ne-
hádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili
sa proti vám a neroztrhali vás.
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Všetko, čo chcete, aby ºudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je
Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta
vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez Àu vchádzajú. Aká tesná je
brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádza-
jú!“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Kráº dal ãítaÈ v‰etky slová knihy zmluvy,
nájdenej v Pánovom dome, a uzavrel pred Pánom zmluvu

Čítanie z Druhej knihy Kráºov 22, 8-13; 23, 1-3

VeºkÀaz Helkiáš povedal pisárovi Safanovi: „V Pánovom chráme
som našiel knihu Zákona!“ Helkiáš dal knihu Safanovi a on ju prečí-
tal. Pisár Safan potom išiel ku kráºovi a podal mu správu o splnení roz-
kazu: „Tvoji sluhovia vysypali peniaze, čo sa našli v chráme, a dali ich
vedúcim, ktorí dozerali na práce v Pánovom chráme.“

Okrem toho pisár Safan oznámil kráºovi: „KÀaz Helkiáš mi dal
knihu.“

A Safan ju čítal kráºovi. Keì kráº počul slová knihy Zákona, roztr-
hol si rúcho a rozkázal kÀazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi
Achikamovi, Michuovmu synovi Achoborovi, pisárovi Safanovi
a kráºovmu sluhovi Asaiášovi: „Choìte a pýtajte sa Pána o mne, o ºude
a o celom Judsku, o slovách knihy, čo sa našla. Lebo proti nám vzbækol
Pánov hnev, pretože naši otcovia nepočúvali slová tejto knihy a neuro-
bili to, čo je v nej napísané pre nás.“

Kráº rozoslal poslov a zhromaždili sa k nemu všetci starší Judska
i Jeruzalema. Kráº vystúpil do Pánovho chrámu a s ním všetci jud-
skí muži a všetci, čo bývali v Jeruzaleme, kÀazi, proroci i všetok ºud
od najmenšieho po najväčšieho. Dal im čítaÈ všetky slová knihy
zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a oni počúvali. Potom si kráº stal
na svoj stupeÀ a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú kráčaÈ za
Pánom: že budú celým srdcom a celou dušou zachovávaÈ jeho
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príkazy, výroky a predpisy, a tak uskutočnia slová tejto zmluvy,
napísané v knihe.

A k zmluve sa pridal všetok ºud.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

R. (33a): UkáÏ mi, Pane, cestu svojich prikázaní.                                 XV

1. Pane, ukáÏ mi cestu svojich prikázaní *
a ja vÏdy pôjdem po nej. —

2. Daj mi chápavosÈ a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem prid⁄ÏaÈ. —

3. Priveì ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obºúbil. —

4. NakloÀ mi srdce k svojej náuke, *
a nie ku chamtivosti. —

5. OdvráÈ mi oãi, nech nepozerajú na márnosÈ; *
na tvojej ceste dopraj mi Ïivota. —

6. Hºa, túÏim za tvojimi príkazmi; *
nuÏ oÏiv ma v svojej spravodlivosti. —

ALELUJOVÝ VER·                                                           Jn 15, 4a. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne, priná‰a veºa ovocia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Po ovocí ich poznáte

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša      7, 15-20

Ježiš povedal svojim učeníkom: „ChráÀte sa falošných prorokov:
prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte
ich po ovocí. Veì či oberajú z t⁄nia hrozná alebo z bodliakov figy? 
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Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé
ovocie. Dobrý strom nemôže rodiÈ zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiÈ
dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohÀa.
Teda po ich ovocí ich poznáte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Babylonský kráº odviedol do zajatia Joachina 
a v‰etkých udatných bojovníkov

Čítanie z Druhej knihy Kráºov                                                 24, 8-17

Joachin mal osemnásÈ rokov, keì začal kraºovaÈ, a tri mesiace
kraºoval v Jeruzaleme. Jeho matkou bola Noésta, dcéra Elnatana
z Jeruzalema. A robil, čo sa Pánovi nepáčilo, ako jeho otec.

V tom čase vytiahli na Jeruzalem sluhovia babylonského kráºa Na-
buchodonozora a mesto obkºúčili. Aj babylonský kráº Nabuchodo-
nozor prišiel k mestu, keì ho jeho sluhovia obliehali. Judský kráº
Joachin vyšiel k babylonskému kráºovi aj so svojou matkou, so svoji-
mi sluhami, kniežatami a eunuchmi a babylonský kráº ho v ôsmom
roku svojho kraºovania zajal.

Odniesol odtiaº všetky poklady Pánovho domu i poklady kráºov-
ského paláca a rozbil všetky zlaté nádoby, čo zhotovil izraelský kráº
Šalamún, ako predpovedal Pán. A odvliekol do zajatia celý Jeruzalem:
všetky kniežatá a všetkých udatných bojovníkov — desaÈtisíc zajatcov
— aj umelcov a remeselníkov; ponechal iba chudobný ºud krajiny. Aj
Joachina odvliekol do Babylonu; aj kráºovu matku, kráºove ženy
a eunuchov i bohatých obyvateºov krajiny odvliekol z Jeruzalema do
babylonského zajatia. Sedemtisíc silných mužov, tisíc umelcov a reme-
selníkov a všetkých udatných bojovníkov odviedol babylonský kráº do
Babylonu ako zajatcov.

A namiesto Joachina ustanovil za kráºa jeho strýca Mataniáša a dal
mu meno Sedekiáš.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R. (9ab): Pre slávu svojho mena
vysloboì nás, Pane. V

1. BoÏe, pohania vtrhli do tvojho dediãstva,
po‰kvrnili tvoj svätý chrám *
a Jeruzalem obrátili na rumy.

2. M⁄tvoly tvojich sluÏobníkov dali za pokrm vtákom lietavým *
a divej zveri dávali telá tvojich svätých. —

3. Rozlievali ich krv ako vodu vôkol Jeruzalema *
a nemal ich kto pochovaÈ.

4. Susedia nás zaãali potupovaÈ *
a okolití ºudia haniÈ a vysmievaÈ.

5. Dokedy e‰te, Pane? Chce‰ sa hnevaÈ naveky? *
âi tvoje rozhorãenie bude blãaÈ sÈa oheÀ? — 

6. Zabudni na hriechy na‰ich otcov; 
príì nám ãím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veºmi úbohí. —

7. Pre slávu svojho mena nám pomôÏ, BoÏe, na‰a spása, 
a vysloboì nás; *
a pre svoje meno odpusÈ nám hriechy. — 

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dom postavený na skale; dom postavený na piesku

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 7, 21-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,
Pane,‘ vojde do nebeského kráºovstva, ale iba ten, kto plní vôºu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.
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Mnohí mi v onen deÀ povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali
v tvojom mene? NevyháÀali sme v tvojom mene zlých duchov a neuro-
bili sme v tvojom mene veºa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som
vás nepoznal; odíìte odo mÀa vy, čo páchate neprávosÈ!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočÀuje ich, podobá
sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážì,
privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa
nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočÀuje, podobá
sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážì,
privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-
til; zostalo z neho veºké rumovisko.“

Keì Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich
učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Júdu z jeho krajiny odviedli do zajatia

Čítanie z Druhej knihy Kráºov                                                 25, 1-12

V deviatom roku vlády kráºa Sedekiáša, v desiatom mesiaci, v desia-
ty deÀ mesiaca prišiel babylonský kráº Nabuchodonozor osobne so
všetkým svojím vojskom proti Jeruzalemu; obkºúčili ho a postavili si
okolo neho opevnenie. Mesto bolo uzavreté a obohnané násypom až do
jedenásteho roku kráºa Sedekiáša. V deviaty deÀ štvrtého mesiaca sa
v meste rozmohol hlad a nebolo chleba pre ºud krajiny.

Vtedy boli hradby mesta prelomené a všetci bojovníci ušli: v noci
vyšli z mesta po ceste, ktorá vedie bránou medzi dvojitým múrom sme-
rom ku kráºovskej záhrade, hoci Chaldejci obkºučovali mesto dooko-
la, a išli po ceste, čo vedie do Araby.

Chaldejské vojsko prenasledovalo kráºa a chytilo ho na jerišskej
rovine. Všetko jeho vojsko sa rozp⁄chlo a opustilo ho. Kráºa zajali
a zaviedli ho k babylonskému kráºovi do Rebly. Ten vyniesol nad ním
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rozsudok: Sedekiášových synov zabil pred jeho očami a jemu vylúpil
oči; spútal ho okovami a odvliekol ho do Babylonu.

V piatom mesiaci v siedmy deÀ mesiaca — v devätnástom roku
panovania babylonského kráºa — prišiel do Jeruzalema Nabuzar-
dan, veliteº telesnej stráže a služobník babylonského kráºa; podpálil
Pánov dom, kráºovský palác i všetky jeruzalemské domy. Všetky
domy ºahli popolom. Chaldejské vojsko, čo bolo s veliteºom telesnej
stráže, rozbúralo i hradby okolo Jeruzalema. A zvyšok ºudí, ktorí osta-
li v meste, aj prebehlíkov, čo prebehli k babylonskému kráºovi, aj
ostatný ºud odviedol veliteº telesnej stráže Nabuzardan do zajatia. Len
chudobný ºud krajiny nechal za vinohradníkov a roºníkov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R. (porov. 6): Pane, chcem stále pamätaÈ na teba. VI

1. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, *
keì sme si spomínali na Sion.

2. Na v⁄by tejto krajiny *
ve‰ali sme svoje citary. —

3. Lebo tí, ão nás zajali, *
Ïiadali od nás spevy

4. a tí, ão nás trápili, Ïiadali veselosÈ: *
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ —

5. AkoÏe môÏeme spievaÈ pieseÀ Pánovu *
v cudzej krajine?

6. Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, *
nech mi odumrie pravica. — 

7. Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, *
keby som nepamätal na teba,

8. keby som Jeruzalem nepový‰il *
za vrchol svojej radosti. — 
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ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 8, 17

R. Aleluja. — On vzal na seba na‰e slabosti
a niesol na‰e choroby. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak chce‰, môÏe‰ ma oãistiÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 8, 1-4

Keì Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veºké zástupy. Tu prišiel k ne-
mu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš
ma očistiÈ.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buì
čistý!“ A hneì bol očistený od malomocenstva.

Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale
choì, ukáž sa kÀazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš — im
na svedectvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Volaj k Pánovi, obranca dcéry Siona

Čítanie z Knihy Náreky                                             2, 2. 10-14. 18-19

Pán zničil bez milosti
všetky Jakubove nivy;
v svojom hneve zboril
pevnosti judskej dcéry;
zrazil na zem, potupil
jej kráºovstvo a kniežatá.

Na zemi sedia,
zamækli starci sionskej dcéry;
na hlavu sypú si popol,
do vrecoviny sa odiali;
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až po zem si zvesili hlavy
jeruzalemské panny.

Oči mám vpadnuté od sæz,
vnútro sa mi búri,
pečeÀ mi na zem vyteká
pre nešÈastie dcéry môjho ºudu;
nemluvÀa i dojča hynú
na uliciach mesta.

Vravia svojim matkám:
„Kde je pšenica a víno?“
a padajú ako prebodnuté
po uliciach mesta,
vydychujú dušu
v lone svojich matiek.

Komu Èa prirovnám, komu pripodobním,
dcéra Jeruzalema?
S kým Èa porovnám, ako Èa poteším,
panna, dcéra Siona?
Tvoje nešÈastie je veºké ako more,
kto ti pomôže?

Tvoji proroci ti ako videnia
vraveli lži a hlúposti,
tvoj zločin neodhaºovali,
aby zvrátili tvoj osud;
vraveli ti videnia
klamstva a podvodu.

Zo srdca volaj k Pánovi,
obranca dcéry Siona,
ako potok vylievaj slzy
vo dne i v noci.
Nedopraj si odpočinok,
nech sa nezaviera zrenica tvojho oka.

VstaÀ a nariekaj v noci,
na začiatku každej nočnej stráže,
vylievaj svoje srdce ako vodu
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pred tvárou Pána,
dvíhaj k nemu svoje ruky
za život svojich detí,
ktoré hynú od hladu
na rohoch všetkých ulíc.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 74, 1-2. 3-4. 5-7. 20-21

R. (porov. 19b): Nezabúdaj, Pane, na svojich úboÏiakov.                      V

1. Preão si nás, BoÏe, tak celkom zavrhol *
a preão si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny? 

2. Pamätaj na svoj ºud, *
ktorý je tvoj odprvoti.

3. Vykúpil si výhonok svojho dediãstva, *
vrch Sion, na ktorom prebýva‰. —

4. Namier svoje kroky k veãným zrúcaninám: *
nepriateº spusto‰il celú svätyÀu.

5. Tí, ão Èa nenávidia, ryãia uprostred tvojho miesta svätého, *
vztyãujú svoje zástavy na znak víÈazstva. —

6. Podobajú sa tým, ão sa veºmi rozháÀajú sekerou *
v hustom lese.

7. Tak vylamujú brány chrámové *
a st⁄hajú ich sekerou i hákom.  

8. Podpálili tvoju svätyÀu, *
príbytok tvojho mena aÏ do základu zneuctili. —

9. Zhliadni na svoju zmluvu, *
veì násilníci si rozloÏili stany po celej krajine. 

10. Pokorný nech sa s hanbou nevracia, *
chudák a bedár budú tvoje meno velebiÈ. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 8, 17

R. Aleluja. — On vzal na seba na‰e slabosti
a niesol na‰e choroby. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Prídu mnohí od východu i západu
a budú stolovaÈ s Abrahámom, Izákom a Jakubom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 8, 5-17

Keì Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:
„Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod

moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veì aj ja
som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému
poviem: ,Choì!‘ — ide; inému: ,Poì sem!‘ — tak príde; a svojmu slu-
hovi: ,Urob toto!‘ — on to urobí.“

Keì to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal:
„Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovaÈ
s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráºovstve, a synovia
kráºovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie
zubami.“ 

A stotníkovi Ježiš povedal: „Choì a nech sa ti stane, ako si uveril.“
A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Keì potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží
v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneì vstala
a obsluhovala ho.

Keì sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými
duchmi a on slovom vyháÀal duchov a uzdravoval všetkých chorých,
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:

„On vzal na seba naše slabosti
a niesol naše choroby.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Do prachu zeme za‰ºapujú hlavy chudobných

Čítanie z Knihy proroka Amosa                                     2, 6-10. 13-16

Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Izraela
a pre štyri neodvolám slovo.
Preto, že spravodlivého predali za peniaz
a bedára za pár sandálov;
do prachu zeme zašºapujú hlavy chudobných
a krivia cestu bedárov,
syn i otec chodia za jedným dievčaÈom
a hanobia moje sväté meno;
na plášÈoch vzatých do zálohy
váºajú sa pri každom oltári
a v dome svojho Boha pijú víno odsúdených.

A ja som vyničil pred nimi Amorejčanov,
čo boli sÈa cédre vysokí
a silní ako duby;
zničil som hore ich ovocie
a dolu ich korene.
Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny
a vodil štyridsaÈ rokov po púšti,
aby ste zaujali krajinu Amorejčanov.

No ja vás pritisnem k zemi,
ako pritlačí voz naložený senom.
Rýchly sa nezmôže na útek,
mocný si neudrží silu
a silák si nezachráni život.
Lukostrelec neobstojí,
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nohy nezachránia bežca,
jazdec si nezachráni život na koni.
Najudatnejší z hrdinov
sa v ten deÀ dá na útek nahý,“ hovorí Pán.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                 Î 50, 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23

R. (porov. 22a): Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.                           V

1. Preão odrieka‰ moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieºa‰?

2. Veì ty nenávidí‰ poriadok *
a moje slovo odmieta‰. —

3. Keì vidí‰ zlodeja, pridáva‰ sa k nemu *
a s cudzoloÏníkmi sa spolãuje‰.

4. Zo svojich úst vypú‰Èa‰ zlo *
a klamstvá snuje tvoj jazyk. —

5. Vysedáva‰ si a ohovára‰ svojho brata, *
syna svojej matky potupuje‰.

6. Toto pácha‰, a ja by som mal mlãaÈ? 
Myslí‰ si, Ïe ja som ako ty: *
teraz Èa obviÀujem a hovorím ti to do oãí. —

7. Pochopte to, vy, ão zabúdate na Boha; *
inak vás zahubím a nik vám nepomôÏe.

8. Kto priná‰a obetu chvály, ten ma ctí; 
a kto kráãa bez úhony, *
tomu ukáÏem BoÏiu spásu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                        Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Poì za mnou

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 8, 18-22

Keì Ježiš videl okolo seba veºké zástupy, rozkázal preplaviÈ sa na
druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteº,
pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoº mi najprv
odísÈ a pochovaÈ si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Poì za mnou a nechaj, nech si m⁄tvi pocho-
vávajú m⁄tvych.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Pán Boh hovorí, kto by neprorokoval?

Čítanie z Knihy proroka Amosa                                   3, 1-8; 4, 11-12

Počujte slovo, ktoré Pán povedal o vás, synovia Izraela, o celom
pokolení, ktoré som vyviedol z Egypta:

„Iba vás som poznal
zo všetkých pokolení zeme:
preto vás postihnem
za všetky vaše hriechy.

Vari môžu ísÈ dvaja spolu,
ak sa nedohodnú?
Alebo zareve lev v húšÈave,
ak nemá korisÈ?
Ozve sa levíča zo svojho brlohu,
ak nič nechytilo?
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Alebo padne vtáča na zem,
ak nie je v osídle?
A zdvihne sa osídlo zo zeme,
ak sa nič nechytilo?
Či zaznie trúba v meste,
žeby sa ºud nenaºakal?
A môže postihnúÈ mesto nešÈastie,
ak ho neurobil Pán?
A Pán, Boh, neurobí nič bez toho,
žeby nezjavil svoj zámer
svojim sluhom, prorokom.
Lev reve,
kto by sa nebál?
Pán, Boh, hovorí,
kto by neprorokoval?“

„Vyvrátil som vás,
ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru,
že ste boli ako poleno
uchytené z ohÀa;
no neobrátili ste sa ku mne,“
hovorí Pán.
Preto ti toto urobím, Izrael.
A pretože ti to urobím,
priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael!

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (9a): Pane, veì ma vo svojej spravodlivosti.                                    VI

1. Ty nie si Boh, ktorému by sa páãila neprávosÈ, 
zlý ãlovek nepobudne pri tebe, *
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohºadom. —

2. Ty nenávidí‰ v‰etkých, ão páchajú neprávosÈ, 
niãí‰ v‰etkých, ão hovoria klamstvá. *
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. —
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3. No ja len z tvojej veºkej milosti, 
smiem vstúpiÈ do tvojho domu *
a s bázÀou padnúÈ na tvár pred tvojím svätým chrámom.—

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Î 130, 5

R. Aleluja. — Spolieham sa na Pána,
moja du‰a sa spolieha na jeho slovo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

JeÏi‰ vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veºké ticho

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 8, 23-27

Ježiš nastúpil na loìku a jeho učeníci ho nasledovali.
Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaºovali cez loìku;

a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráÀ nás,
hynieme!“

On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohro-
zil vetru i moru a nastalo veºké ticho.

ªudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslú-
chajú?“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Preã odo mÀa s hlukom tvojich piesní;
nech je spravodlivosÈ ako potok, ão nikdy nevysychá

Čítanie z Knihy proroka Amosa                                    5, 14-15. 21-24

Hºadajte dobro, a nie zlo,
ak chcete žiÈ,
a Pán, Boh zástupov,
bude s vami, ako ste vraveli.
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Nenáviìte zlo, milujte dobro
a pri bráne súìte spravodlivo;
možno sa zmiluje Pán, Boh zástupov,
nad zvyškami Jozefa.

„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky
a netešia ma vaše zhromaždenia.
Keì mi prinesiete zápalné obety,
vaše obetné dary neprijmem,
ani sa nepozriem na obety vašich tučných zvierat.
Preč odo mÀa s hlukom tvojich piesní,
nemôžem počuÈ hudbu tvojich hárf.

Nech prúdi právo ako voda
a spravodlivosÈ ako potok, čo nikdy nevysychá.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                 Î 50, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17

R. (23b): Kto kráãa bez úhony, tomu ukáÏem BoÏiu spásu.                 XV

1. Poãuj, ºud môj, chcem hovoriÈ; 
teba, Izrael, idem usvedãiÈ *
ja, Boh, ão tvojím Bohom som. —

2. NeobviÀujem Èa pre tvoje obety, *
veì tvoje Ïertvy stále sú predo mnou.

3. Viac z tvojho domu býãky neprijmem *
ani capov z tvojich ãried. —

4. Lebo mne patrí v‰etka lesná zver, *
tisícky horskej zveriny.

5. Poznám v‰etko vtáctvo lietavé, *
moje je i to, ão sa hýbe na poli. —

6. Aj keì budem hladný, nebudem pýtaÈ od teba; *
veì moja je zem i s tým, ão ju napæÀa.

7. Vari ja hovädzie mäso jedávam *
alebo pijem krv kozºaciu? —
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8. Preão odrieka‰ moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieºa‰?

9. Veì ty nenávidí‰ poriadok *
a moje slovo odmieta‰. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Jak 1, 18

R. Aleluja. — Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy,
aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pri‰iel si sem predãasne nás muãiÈ?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 8, 28-34

Keì Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti
nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví,
že sa nik neodvážil chodiÈ tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo Èa do nás, Syn
Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiÈ?“

Neìaleko nich sa pásla veºká črieda svíÀ. Zlí duchovia ho prosili:
„Ak nás už vyháÀaš, pošli nás do čriedy svíÀ!“ On im povedal:
„Choìte.“ A oni vyšli a vošli do svíÀ. Vtom sa celá črieda prudko hnala
dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.

Pastieri ušli, a keì prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo
boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keì
ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Choì, prorokuj môjmu ºudu

Čítanie z Knihy proroka Amosa                                               7, 10-17

Amaziáš, kÀaz Betela, poslal odkaz izraelskému kráºovi Jerobo-
amovi: „Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu.
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Krajina už nemôže zniesÈ jeho reči, lebo Amos vraví: ,Jeroboam zo-
mrie pod mečom a Izrael pôjde ako zajatec zo svojej krajiny.‘ “

A Amaziáš povedal Amosovi: „Choì, jasnovidec, bež do judejskej
krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! V Beteli už neprorokuj, lebo
tu je kráºova svätyÀa a chrám kráºovstva.“

Amos odpovedal Amaziášovi:

„Nie som prorok
ani žiak proroka;
ja som pastier a pestovateº poºných fíg.
No Pán ma vzal od stáda
a povedal mi:
,Choì, prorokuj môjmu ºudu, Izraelu!‘

Preto teraz počuj slovo Pána: Ty hovoríš: ,Neprorokuj proti
Izraelu a netraÈ slová proti Izákovmu domu!‘ Preto takto hovorí
Pán: ,Tvoja žena bude v meste neviestkou, tvoji synovia a tvoje dcéry
padnú pod mečom a tvoje dedičné pole rozdelia meračským povra-
zom. Ty zomrieš v poškvrnenej krajine a Izrael pôjde ako zajatec zo
svojej krajiny.‘ “

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 19, 8. 9. 10. 11

R. (10b): Výroky Pánove sú pravdivé
a v‰etky spravodlivé.                                                         XV

1. Zákon Pánov je dokonalý, *
osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *
pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.
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6. Výroky Pánove sú pravdivé *
a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *
neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *
neÏ medové kvapky z plástu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                            2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou
a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ºuìom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 9, 1-8

Ježiš nastúpil na loìku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svoj-
ho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku.
Keì Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, od-
púšÈajú sa ti hriechy.“

Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“
Keìže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo

svojich srdciach? Čo je ºahšie — povedaÈ: ,OdpúšÈajú sa ti hriechy,‘
alebo povedaÈ: ,VstaÀ a choì‘? 

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšÈaÈ hriechy“
— povedal ochrnutému: „VstaÀ, vezmi si lôžko a choì domov!“

A on vstal a odišiel domov.
Keì to zástupy videli, s bázÀou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc

ºuìom.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Po‰lem hlad na krajinu; nie hlad po chlebe, ale po slove Pánovom

Čítanie z Knihy proroka Amosa                                8, 4-6. 9-12

„Čujte vy, čo šliapete po chudákovi
a nivočíte bedárov v krajine.
Hovoríte: ,Kedy prejde novmesiac,
aby sme mohli predávaÈ obilie,
a sobota, aby sme mohli otvoriÈ sýpky,
zmenšovaÈ mieru, zvyšovaÈ cenu a používaÈ falošné váhy,
kupovaÈ úbohých za peniaze
a bedára za pár sandálov
a predaÈ aj smeti z obilia?‘

V ten deÀ,
hovorí Pán, Boh,
dám slnku zapadnúÈ na poludnie
a za jasného dÀa zem zatemním.
Vaše sviatky zmením na smútok
a všetky vaše piesne na nárek;
všetky bedrá oviniem vrecovinou
a každú hlavu poznačím plešinou.
Spôsobím smútok ako za jediným synom
a koniec bude ako trpký deÀ.

Hºa, prídu dni,
hovorí Pán,
keì pošlem hlad na krajinu;
nie hlad po chlebe ani smäd po vode,
ale po slove Pánovom.“
PutovaÈ budú od mora k moru,
budú chodiÈ od severu až na východ,
čo budú hºadaÈ Pánovo slovo,
ale nenájdu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131

R. (Mt 4, 4): Nielen z chleba Ïije ãlovek,
ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst.             II

1. BlaÏení tí, ão zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhºadávajú. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. TúÏbou za tvojimi výrokmi sa mi du‰a umára, * 
umára jednostaj. —

4. Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. —

5. Hºa, túÏim za tvojimi príkazmi; *
nuÏ oÏiv ma v svojej spravodlivosti. —

6. Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túÏim za tvojimi predpismi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,
a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí;
milosrdenstvo chcem, a nie obetu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 9, 9-13

Ježiš videl na mýtnici sedieÈ človeka menom Matúša a povedal mu:
„Poì za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keì potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici
a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keì to videli farizeji,
hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteº jedáva s mýtnikmi a hrieš-
nikmi?“
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On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
Choìte a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie
obetu.‘ Neprišiel som volaÈ spravodlivých, ale hriešnikov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA 

PRVÉ âÍTANIE

Privediem svoj ºud zo zajatia a zasadím ich do ich vlastnej pôdy

Čítanie z Knihy proroka Amosa                                   9, 11-15

Toto hovorí Pán:

„V ten deÀ postavím
spadnutý stan Dávida;
zacelím jeho trhliny,
obnovím, čo sa zrútilo,
a postavím ho a bude ako za dávnych dní,
aby ovládol zvyšky Edomu
a všetky národy,
nad ktorými sa vzývalo moje meno,
hovorí Pán, ktorý to urobí.

Hºa, prídu dni,
hovorí Pán,
keì oráč ženca dobehne
a šliapač hrozna toho, čo seje semeno;
z vrchov bude kvapkaÈ mušt
a všetky kopce sa roztečú.

Vtedy privediem svoj ºud Izrael zo zajatia;
postavia spustošené mestá a budú v nich bývaÈ,
vysadia vinice a budú z nich piÈ víno,
urobia si záhrady a budú jesÈ z nich ovocie.
Zasadím ich do ich vlastnej pôdy
a viac ich nik nevytrhne
z ich zeme, ktorú som im dal,“
hovorí Pán, tvoj Boh.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                    Î 85, 9. 11-12. 13-14

R. (9ab): Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ºudu
a svojim svätým. II

1. Budem poãúvaÈ, ão povie Pán, Boh; 
on ohlási pokoj svojmu ºudu a svojim svätým *
a tým, ão sa k nemu obracajú úprimne. — R.

2. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *
spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

3. VernosÈ vyrastie zo zeme, *
spravodlivosÈ zhliadne z neba. — R.

4. Veì Pán dá poÏehnanie *
a svoje plody vydá na‰a zem.

5. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ *
a po stopách jeho krokov spása. — R.

ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vari môÏu svadobní hostia smútiÈ, kým je Ïeních s nimi?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 9, 14-17

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji
často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiÈ, kým je ženích
s nimi? No prídu dni, keì im ženícha vezmú; potom sa budú postiÈ.

Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo zápla-
ta sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 

Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrh-
nú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do
nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša                             2, 16. 17c-18. 21-22

Toto hovorí Pán:

„Hºa, prehovorím ju,
zavediem ju na púšÈ
a prihovorím sa jej srdcu.
Tam bude poslúchaÈ
ako v dÀoch svojej mladosti,
ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

A v ten deÀ,
hovorí Pán,
budeš ma volaÈ: ,Môj manžel;‘
už ma viac nebudeš volaÈ: ,Môj Bál.‘

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,
zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,
v láske a milosrdenstve,
zasnúbim si Èa vo vernosti
a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (8a): Milostivý a milosrdný je Pán.                                              XIX

1. Budem Èa velebiÈ kaÏdý deÀ *
a tvoje meno chváliÈ navÏdy a naveky.

2. Veºký si, Pane, a veºkej chvály hoden, *
tvoju veºkosÈ nemoÏno preskúmaÈ. —

3. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov *
a v‰etky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
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4. Hovoria o vzne‰enosti tvojej slávy a veleby *
a rozprávajú o tvojich zázrakoch. —

5. Hovoria aj o sile tvojich skutkov úÏasných *
a rozprávajú o tvojej veºkosti.

6. Rozhlasujú chválu tvojej veºkej láskavosti *
a plesajú nad tvojou spravodlivosÈou. —

7. Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veºmi láskavý.

8. Dobrý je Pán ku kaÏdému *
a milostivý ku v‰etkým svojim stvoreniam. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pred chvíºkou mi zomrela dcéra; poì a oÏije

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 9, 18-26

Keì Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil
sa mu a povedal: „Pred chvíºkou mi zomrela dcéra; ale poì, vlož na Àu
ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.

Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásÈ rokov trpe-
la na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž
v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“

Ježiš sa obrátil a keì ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera
Èa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.

Keì potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pís-
kajúcich na píšÈalách a rozrušený dav, povedal: „Odíìte! Dievča
neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keì dav rozohnali, vošiel
dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po
celej krajine.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Vietor sejú, ÏaÈ budú víchricu

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša                                        8, 4-7. 11-13

Toto hovorí Pán:

„Oni si ustanovujú kráºov, ale bezo mÀa,
dosádzajú kniežatá, a ja o tom neviem.
Zo striebra a zlata
robia si modly na vlastnú skazu.
Zavrhujem tvoje teºa, Samária;
môj hnev vzplanul proti nim.
Dokedy sa nebudú môcÈ očistiÈ?
Veì aj ono je z Izraela;
remeselník ho urobil,
a nie je to boh.
Z teºaÈa Samárie budú len íverky.
Lebo vietor sejú,
žaÈ budú víchricu.
Steblo neurodí múku,
pretože na Àom niet klasu;
a ak aj urodí,
zjedia ho cudzinci.

Efraim rozmnožil oltáre na odčinenie hriechu,
ale oltáre mu na hriech slúžili.
Napísal som mu početné zákony,
no pokladali ich za cudzie.
Oni milujú obety:
zabíjajú zvieratá a jedia ich mäso,
ale Pán nemá v nich záºubu.
Teraz si spomenie na ich neprávosÈ
a potrestá ich hriech;
musia sa vrátiÈ do Egypta.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R. (porov. 9a): My dúfame v teba, Pane, BoÏe ná‰.                             XIII

1. Veì ná‰ Boh je v nebi *
a stvoril v‰etko, ão chcel.

2. Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, *
sú dielom ºudských rúk. —

3. Majú ústa, ale nehovoria, *
majú oãi, a nevidia.

4. Majú u‰i, ale nepoãujú, *
majú nozdry, a neãuchajú. —

5. Majú ruky, ale nehmatajú, *
majú nohy, a nechodia.

6. Im budú podobní ich tvorcovia *
a v‰etci, ão v ne veria. —

7. Dom Izraelov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a zá‰tita.

8. Dom Áronov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a zá‰tita. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;
poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 9, 32-38

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On
zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také
niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“

Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaÈa zlých duchov vyháÀa zlých
duchov.“

186 ·TRNÁSTY TÝÎDE≈



A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagó-
gach, hlásal evanjelium o kráºovstve a uzdravoval každý neduh
a každú chorobu.

Keì videl zástupy, zºutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skles-
nuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je
veºká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robot-
níkov na svoju žatvu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Je ãas hºadaÈ Pána

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša                                   10, 1-3. 7-8. 12

Bujnou révou bol Izrael,
čo rodí ovocie pre seba.
Čím mal hojnejšiu úrodu,
tým viac oltárov nastaval,
čím bola jeho krajina bohatšia,
tým honosnejšie modly zdobieval.
Rozdelené srdce majú,
teraz si to odnesú:
sám im rozdrúzga oltáre,
ich modly porozbíja.
Teraz iste povedia:
„Nemáme kráºa,
lebo Pána sa nebojíme,
a kráº čo môže pre nás urobiÈ?“

Zničená bude Samária,
jej kráº je ako trieska na vode.
Spustošené budú výšiny bezbožnosti, hriech Izraela.
T⁄nie a bodºačie bude rásÈ na ich oltároch.
Vtedy povedia vrchom: „Prikryte nás!“
A kopcom: „Padnite na nás!“
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Rozsievajte v spravodlivosti,
žnite podºa lásky,
preorte si úhor.
Je čas hºadaÈ Pána,
kým nepríde
a nespustí na vás dážì spravodlivosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 105, 2-3. 4-5. 6-7

R. (porov. 4): Hºadajte Pána, hºadajte jeho tvár. XX
Alebo: Aleluja.

1. Spievajte mu a hrajte, *
rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.  

2. Jeho svätým menom sa honoste; *
nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána. —

3. Hºadajte Pána a jeho moc, *
hºadajte vÏdy jeho tvár.

4. Pamätajte na divy, ão uãinil, *
na jeho znamenia a na výroky jeho úst, —

5. vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *
synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

6. On, Pán, je ná‰ Boh; *
jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;
kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte k ovciam strateným z domu Izraela

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 10, 1-7

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými
duchmi, aby ich vyháÀali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
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A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter,
a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolo-
mej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananej-
ský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabo-
čujte a do samarijských miest nevchádzajte; choìte radšej k ovciam
strateným z domu Izraela! Choìte a hlásajte: ,Priblížilo sa nebeské
kráºovstvo.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Srdce sa vo mne obracia

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša                                   11, 1. 3-4. 8e-9

Toto hovorí Pán:

„Keì bol Izrael ešte dieÈaÈom,
obºúbil som si ho
a z Egypta som povolal svojho syna.

Ja som Efraima učil chodiÈ;
bral som ich na svoje ramená,
ale oni nepochopili, že mám o nich starosÈ.

Povrazmi láskavosti som ich priÈahoval,
lanami lásky;
bol som im ako ten, čo dvíha dieÈa k svojmu lícu,
skláÀal som sa k nemu a k⁄mil som ho.

Srdce sa vo mne obracia,
rozhorieva sa vo mne súcit.
Nebudem konaÈ v zápale svojho hnevu,
nezničím zase Efraim,
veì som ja Boh,
a nie človek,
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som Svätý uprostred teba,
preto neprídem s hrozbami.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                   Î 80, 2ac+3bc. 15-16

R. (4): BoÏe, obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.                                         II

1. Pastier Izraela, poãúvaj! *
Ty, ão tróni‰ nad cherubmi, zaskvej sa!

2. Vzbuì svoju moc *
a príì nás zachrániÈ. —

3. BoÏe zástupov, vráÈ sa, *
zhliadni z neba, podívaj sa a nav‰tív túto vinicu.

4. A chráÀ ju, veì ju vysadila tvoja pravica, *
chráÀ i výhonok, ktorý si si vypestoval. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;
kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 10, 7-15

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choìte a hlásajte: ,Priblížilo sa
nebeské kráºovstvo.‘ Chorých uzdravujte, m⁄tvych krieste, malomoc-
ných očisÈujte, zlých duchov vyháÀajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte.

Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu
na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si
zaslúži svoj pokrm.

Keì prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je
vás tam hoden. Tam potom ostaÀte, kým nepôjdete ìalej. 

Keì vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden,
nech naÀ zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš
pokoj vráti k vám.
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A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého
domu alebo aj mesta odíìte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím
vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deÀ súdu ºahšie
ako takému mestu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Nebudeme hovoriÈ o dielach svojich rúk: Na‰i bohovia

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša                                              14, 2-10

Toto hovorí Pán:

„VráÈ sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu,
lebo si uviazol vo svojej neprávosti.
Pripravte si slová,
vráÈte sa k Pánovi
a povedzte mu: ,OdpusÈ všetku vinu,
prijmi, čo je dobré,
chceme splácaÈ plodom svojich perí.
Asýrsko nás nezachráni;
už nevysadneme na koÀa
a už nebudeme hovoriÈ o dielach svojich rúk: Naši bohovia,
lebo sirota u teba nájde milosrdenstvo.‘

,Vyliečim ich nevernosÈ,
úprimne ich budem milovaÈ,
lebo sa môj hnev od nich odvrátil.
Budem pre Izrael ako rosa,
kvitnúÈ bude ako ºalia,
korene zapustí ako Libanon.
Jeho konáre sa rozrastú,
nádherný bude ako oliva
a voÀaÈ bude ako Libanon.

Vrátia sa a v mojej tôni sa usadia,
pestovaÈ budú pšenicu
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a rozkvitnú ako vinica,
ktorá má chýr ako víno z Libanonu.

Efraim, čo chce ešte s modlami?
Ja ho vyslyším a zhliadnem na neho.
Ja som ako jedºa stále zelená.
Odo mÀa pochádza tvoje ovocie.‘

Kto je múdry, nech to pochopí,
kto je rozumný, nech to rozpozná!
Lebo priame sú cesty Pánove
a spravodliví po nich kráčajú;
no vzbúrenci na nich zahynú.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                         Î 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17

R. (17b): Moje ústa, Pane, budú ohlasovaÈ tvoju slávu.                          V

1. Zmiluj sa, BoÏe, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veºké zºutovanie zniã moju neprávosÈ.

2. Úplne zmy zo mÀa moju vinu *
a oãisÈ ma od hriechu. —

3. Ty naozaj má‰ záºubu v srdci úprimnom *
a v samote mi múdrosÈ zjavuje‰.

4. Pokrop ma yzopom a zasa budem ãistý; *
umy ma a budem bel‰í ako sneh. —

5. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

6. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —

7. NavráÈ mi radosÈ z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veºkej ochoty.

8. Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasovaÈ tvoju slávu. — 
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ALELUJOVÝ VER·                                                   Jn 16, 13a; 14, 26b

R. Aleluja. — Keì príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy
a pripomenie vám v‰etko, ão som vám povedal. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie vy budete hovoriÈ, ale Duch vá‰ho Otca bude hovoriÈ vo vás

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 10, 16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hºa, posielam vás ako ovce medzi
vlkov. Buìte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.

ChráÀte sa ºudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovaÈ vo svojich
synagógach a pre mÀa vás budú vláčiÈ pred vladárov a kráºov, aby ste
vydali svedectvo im aj pohanom. 

Ale keì vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriÈ, lebo v tú
hodinu vám bude dané, čo máte povedaÈ. Veì to už nie vy budete ho-
voriÈ, ale Duch vášho Otca bude hovoriÈ vo vás.

Brat vydá na smrÈ brata a otec dieÈa. Deti povstanú proti rodičom
a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale
kto vytrvá do konca, bude spasený.

Keì vás budú prenasledovaÈ v jednom meste, utečte do druhého.
Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým
nepríde Syn človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE
Som muÏ s neãistými perami,

a na vlastné oãi som videl kráºa, Pána zástupov

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 6, 1-8

V tom roku, keì zomrel kráº Oziáš, videl som Pána sedieÈ na vyso-
kom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napæÀal svätyÀu.
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Vedºa neho stáli serafíni; aj jeden mal šesÈ krídel aj druhý mal šesÈ
krídel: dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal.
A jeden druhému volal:

„Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov,
celá zem je plná jeho slávy.“

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.
Tu som zvolal:

„Beda mi, som stratený!
Veì ja som muž s nečistými perami
a bývam medzi ºudom s nečistými perami
a na vlastné oči som videl kráºa, Pána zástupov.“

I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý
kliešÈami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal:

„Hºa, toto sa dotklo tvojich perí,
zmizla tvoja vina
a tvoj hriech je zmytý.“

Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslaÈ, kto nám
pôjde?“

I povedal som: „Hºa, tu som, mÀa pošli.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 93, 1ab. 1c-2. 5

R. (1a): Pán kraºuje, velebou sa zaodel.                                              XV

1. Pán kraºuje, velebou sa zaodel; *
zaodel sa Pán, udatnosÈou sa prepásal. —

2. Tak upevnil zemekruh, Ïe sa nezachveje. *
Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. —

3. Veºmi vierohodné sú tvoje svedectvá; 
tvojmu domu, Pane, *
patrí posvätná úcta po v‰etky ãasy. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                               1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,
lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nebojte sa tých, ão zabíjajú telo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša                        10, 24-33

Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteºa ani sluha
nad svojho pána. Stačí, keì je žiak ako jeho učiteº a sluha ako jeho
pán. Keì pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domá-
cich?!

Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič
utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na
svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiÈ nemôžu. Skôr sa
bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiÈ v pekle. 

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich
nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy
na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mÀa vyzná pred ºuìmi, aj ja vyznám pred svojím
Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mÀa zaprie pred ºuìmi, aj
ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.

195SOBOTA



PÄTNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Obmyte sa, odstráÀte mi spred oãí zlobu svojho zmý‰ºania

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                 1, 10ab. 11-17

Čujte Pánovo slovo,
kniežatá sodomské!
„Načo mi množstvo vašich obetí?“,
hovorí Pán.
„Som nasýtený celopalmi baranov
a tukom k⁄mneho dobytka;
ani krv teliec,
baránkov a capov nemám v obºube.
Keì prichádzate pred moju tvár,
kto od vás žiada,
aby ste šliapali moje nádvoria?

Neprinášajte už zbytočné obety;
odporné je mi kadidlo
i novmesiac, sobota a zhromaždenia;
neznášam zločin so slávnosÈou.
Spriečili sa mi vaše novmesiace a vaše sviatky,
sú mi na Èarchu, zunoval som ich.
Keì budete vystieraÈ svoje ruky,
odvrátim oči od vás.
Aj keì budete hromadiÈ modlitby,
ja ich nevyslyším,
pretože vaše ruky sú plné krvi.

Obmyte sa, očistite sa,
odstráÀte mi spred očí zlobu svojho zmýšºania;
prestaÀte robiÈ zlo,
učte sa robiÈ dobro,
hºadajte spravodlivosÈ, pomôžte utláčanému,
vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Î 50, 8-9. 16b-17. 21+23

R. UkáÏ nám, Pane, cestu spásy.                                                            VI

1. „NeobviÀujem Èa pre tvoje obety, *
veì tvoje Ïertvy stále sú predo mnou.

2. Viac z tvojho domu býãky neprijmem *
ani capov z tvojich ãried. —

3. Preão odrieka‰ moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieºa‰?

4. Veì ty nenávidí‰ poriadok *
a moje slovo odmieta‰. —

5. Toto pácha‰, a ja by som mal mlãaÈ? 
Myslí‰ si, Ïe ja som ako ty: *
teraz Èa obviÀujem a hovorím ti to do oãí.

6. Kto priná‰a obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráãa bez úhony, tomu ukáÏem BoÏiu spásu.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie pokoj som priniesol, ale meã

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša  10, 34 —11, 1

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol po-
koj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviÈ

syna proti jeho otcovi,
dcéru proti matke,
nevestu proti svokre.
A vlastní domáci budú človeku nepriateºmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mÀa, nie je ma hoden. A kto
miluje syna alebo dcéru viac ako mÀa, nie je ma hoden. Kto neberie
svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stra-
tí ho, a kto stratí svoj život pre mÀa, nájde ho.
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Kto vás prijíma, mÀa prijíma. A kto prijíma mÀa, prijíma toho,
ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prij-
me spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piÈ jednému z týchto maličkých čo len za pohár stude-
nej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Keì Ježiš prestal poučovaÈ svojich dvanástich učeníkov, odišiel
odtiaº učiÈ a kázaÈ po ich mestách.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Ak neuveríte, neobstojíte

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                                 7, 1-9

Keì bol judským kráºom Achaz, syn Joatama, syna Oziáša, vytiahol
sýrsky kráº Rasin a izraelský kráº Pekach, syn Romeliáša, do boja
proti Jeruzalemu; no nemohli ho dobyÈ. Keì Dávidovmu domu zves-
tovali: „Sýria táborí v Efraime,“ chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ºudu
tak, ako sa chvejú stromy v lese pod náporom vetra.

Pán povedal Izaiášovi: „Choì naproti Achazovi ty a tvoj syn Šeár-
jášúb k hornému rybníku na koniec vodovodu na cestu pri bielovisku
a povedz mu: Daj si pozor a buì pokojný; neboj sa, nech sa ti srdce
nedesí týchto dvoch dymiacich obhorených polien: zúrivého hnevu
Rasina zo Sýrie a Romeliášovho syna; toho, že sa Sýria, Efraim
a Romeliášov syn sprisahali proti tebe a povedali si: ,Vytiahnime do
Judey a zastrašme ju; pripojme ju k sebe a ustanovme tam za kráºa
Tábelovho syna.‘“

Toto hovorí Pán, Boh:

„Nestane sa, nebude to tak;
lebo hlavou Sýrie je Damask
a hlavou Damasku Rasin.
Ešte šesÈdesiat a päÈ rokov
a Efraim prestane byÈ národom.
A hlavou Efraimu je Samária
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a hlavou Samárie Romeliášov syn.
Ak neuveríte, neobstojíte.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 9d): Boh zaloÏil svoje mesto naveky.                                XVIII

1. Veºký je Pán a hoden kaÏdej chvály *
v meste ná‰ho Boha.

2. Jeho svätý vrch, prekrásne návr‰ie, *
je celej zemi na radosÈ. —

3. Vrch Sion, tajomný príbytok, *
je mestom veºkého kráºa.

4. Boh sa preslávil v jeho palácoch *
ako istá ochrana. —

5. Lebo hºa, králi sa spolãili *
a utvorili jeden ‰ík. 

6. No sotva sa pozreli, st⁄pli úÏasom, * 
zmiatli sa a dali sa na útek; —

7. hrôza ich tam schvátila, *
bolesti ako rodiãku, 

8. ako keì východný víchor * 
rozbíja lode tar‰i‰ské. —

ALELUJOVÝ VER·                                                       Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Týru, Sidonu a Sodome bude v deÀ súdu ºah‰ie ako vám

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 11, 20-24

Ježiš začal robiÈ výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov,
pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby
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sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli
robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru
a Sidonu bude v deÀ súdu ºahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovaÈ až do neba? Do pekla
zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali
v tebe, bola by zostala po tento deÀ. Preto vám hovorím: Krajine
Sodomčanov bude v deÀ súdu ºahšie ako tebe.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA
PRVÉ âÍTANIE

Vari sa bude vypínaÈ sekera nad toho, ão Àou rúbe?

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                      10, 5-7. 13-16

Toto hovorí Pán:

„Beda Asýrsku! Ono je prútom môjho hnevu
a palicou v mojej ruke; je mojím rozhorčením.
Posielam ho k bezbožnému národu,
dávam mu rozkaz proti ºudu, ktorý ma hnevá,
aby uchvátil korisÈ a odniesol lup
a aby ho rozšliapal
ako blato ulíc.

Lež on tak neuvažuje,
jeho srdce tak nezmýšºa;
on má v úmysle ničiÈ
a vyhubiÈ nemálo národov.

Lebo hovorí: ,Silou svojej ruky som všetko urobil
a svojou múdrosÈou, lebo som rozumný;
odstránil som hranice národov,
vyraboval som ich pokladnice
a ako všemocný som strhol tých, čo sedia na tróne.
Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov,
ako sa zbierajú opustené vajcia,
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tak som zhrabol celú zem
a nebolo toho, kto by zatrepotal krídlom,
otvoril zobák a zapišÈal.‘

Vari sa bude vypínaÈ sekera
nad toho, čo Àou rúbe?
Alebo sa píla bude vyvyšovaÈ
nad toho, kto ju Èahá?
Ako keby prút hýbal tým, čo ho dvíha,
akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je z dreva.

Preto Pán, Vladár zástupov,
pošle na jeho vyk⁄mených vojakov hlad
a pod jeho slávou
bude zúriÈ ako páºa ohÀa horúčosÈ.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

R. (14): Pán neodvrhne
a neopustí svoj ºud.                                                             XIX

1. Pane, ‰liapu po tvojom ºude *
a tvoje dediãstvo týrajú.

2. VraÏdia vdovy a cudzincov *
a zabíjajú siroty. —

3. A hovoria si: „Pán to nevidí, *
nevie o tom Boh Jakubov.“

4. Pochopte to, vy, nerozumní v národe; *
kedy to porozumiete, hlupáci? —

5. Îe by ten, ão vsadil ucho, nepoãul,  *
alebo ten, ão oko stvoril, Ïe by nevidel?

6. Îe by netrestal ten, ão vychováva národy, *
ão uãí ºud múdrosti? —

7. Lebo Pán neodvrhne svoj ºud *
a neopustí svoje dediãstvo.

8. Súd sa zasa navráti k spravodlivosti *
a spravodlivosÈou sa budú riadiÈ v‰etci statoãní. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maliãkým

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 11, 25-27

Ježiš povedal: „Zvelebujem Èa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci
skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče,
tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani
Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieÈ zjaviÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Prebuìte sa a plesajte vy, ão bývate v prachu

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                26, 7-9. 12. 16-19

Chodník spravodlivého je priamy;
ty vyrovnávaš cestu spravodlivého.
Na ceste tvojich ustanovení
sme dúfali v teba, Pane,
tvoje meno a spomienka na teba
je túžbou duše.

Moja duša túži po tebe za noci,
môj duch Èa hºadá v mojom srdci.
Keì tvoje ustanovenia zažiaria na zemi,
obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti.
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Pane, ty nám daruješ pokoj;
veì všetky naše diela si nám ty urobil.

Pane, v úzkosti Èa hºadali
a kričali, keì si ich karhal.
Ako Èarchavá žena, keì sa blíži k pôrodu,
zvíja sa a kričí v bolestiach,
takí sme boli aj my, Pane, pred tebou.
Počali sme, zvíjali sme sa
a porodili sme vietor.
Nepriviedli sme na zem spásu
a nenarodili sa obyvatelia zeme.

Tvoji m⁄tvi ožijú,
vstanú z m⁄tvych moji povraždení.
Prebuìte sa a plesajte vy, čo bývate v prachu.
Veì tvoja rosa je rosou svetla
a zem vydá na svetlo svojich zomrelých.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                  Î 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R. (porov. 20): Pán z nebies pozerá na na‰u zem.                                 VI

1. Ty, Pane, trvá‰ veãne *
a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.

2. VstaÀ a zºutuj sa nad Sionom, * 
lebo uÏ je ãas, aby si sa nad ním zºutoval.  

3. Veì tvoji sluÏobníci milujú jeho kamene *
a ºútostia nad jeho troskami. —

4. Tvojho mena, Pane, budú sa báÈ pohania *
a tvojej slávy v‰etci zemskí králi;

5. lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.

6. Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. —

7. Nech sa to zaznaãí pre pokolenie budúce *
a obnovený ºud oslávi Pána.
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8. Veì Pán hºadí zo svojej vzne‰enej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;

9. ãuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrÈ vracia slobodu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,
a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Som tichý a pokorný srdcom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 11, 28-30

Ježiš povedal: „Poìte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste pre-
Èažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mÀa, lebo som tichý
a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je
príjemné a moje bremeno ºahké.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Poãul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                              38, 1-6. 21-22. 7-8

V tých dÀoch Ezechiáš ochorel na smrÈ. Prišiel k nemu Amosov syn
prorok Izaiáš a povedal mu: „Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom,
lebo zomrieš, nebudeš žiÈ.“ Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a mod-
lil sa k Pánovi: „Ach, Pane, spomeÀ si, prosím, že som ti slúžil verne,
celým srdcom a vždy som robil, čo sa ti páči.“ A Ezechiáš sa hlasite
rozplakal.
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Vtedy zaznelo Pánovo slovo Izaiášovi: „Choì a povedz Ezechiášovi:
,Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu
a videl som tvoje slzy; pridám ti teda k životu pätnásÈ rokov.
A vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráºa a budem toto
mesto chrániÈ.‘ “

Izaiáš rozkázal, aby vzali figovú náplasÈ a priložili ju na vred,
a ozdravie. Ezechiáš sa pýtal: „Podºa akého znamenia poznám, že ešte
pôjdem do Pánovho domu?“ Izaiáš odpovedal: „Toto ti bude zname-
ním od Pána, že Pán splní slovo, ktoré povedal: Ja vrátim tôÀu stup-
Àov, po ktorých zostúpilo slnko na Achazových hodinách o desaÈ stup-
Àov späÈ.“ A slnko sa vrátilo o desaÈ stupÀov po stupÀoch, po ktorých
zostúpilo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Iz 38, 10. 11. 12. 16

R. (17bc): Pane, ty si vyrval môj Ïivot z jamy záhuby.                           VI

1. I povedal som: V polovici svojho Ïivota
musím odísÈ k bránam podsvetia; *
ukrátený som o zvy‰ok mojich rokov. —

2. Povedal som: Nebudem vidieÈ Pána, Boha, v krajine Ïijúcich,
uÏ neuzriem ãloveka *
uprostred obyvateºov zeme. —

3. Strhli môj telesný príbytok a odniesli ìaleko odo mÀa *
ako pastiersky stan;

4. ako tkáã si dopriadol môj Ïivot, *
odstrihuje‰ ma z osnovy. —

5. Pane, v teba dúfa moje srdce,
oÏiv môjho ducha. *
Uzdrav ma a navráÈ mi Ïivot. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Syn ãloveka je pánom aj nad sobotou

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 12, 1-8

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hlad-
ní a začali trhaÈ klasy a jesÈ.

Keì to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo
neslobodno robiÈ v sobotu.“

On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keì bol hladný on
i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby,
ktoré nesmel jesÈ ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kÀazi?

A v Zákone ste nečítali, že kÀazi v sobotu porušujú v chráme sobotu,
a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.

Keby ste vedeli, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘
neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Ak sa im zaÏiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú

Čítanie z Knihy proroka Micheáša                                             2, 1-5

Beda tým, čo vymýšºajú neprávosÈ
a snujú zlo na svojich lôžkach!
Na rannom úsvite ho uskutočÀujú,
pretože majú moc v rukách.
Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú,
ak domy, tak si ich zaberú.
Napadnú muža i jeho rodinu,
človeka a jeho dedičstvo.

Preto Pán hovorí:
„Hºa, ja zamýšºam
zlo proti tejto čeºadi,
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z ktorého nevytiahnete svoje šije
a nebudete chodiÈ vypätí,
lebo to bude čas nedobrý.
V ten deÀ
vznikne o vás príslovie
a bude sa spievaÈ žalospev:
,Spustošení sme, zničení,
na iných prejde dedičstvo môjho ºudu
a už mu ho nik nevráti.
Neveriaci si delia našu krajinu.‘

Preto už nebudeš maÈ nikoho,
kto by určil podiel
v Pánovom zhromaždení.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                  Î 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R. (12b): Pane, nezabúdaj na úbohých.                                                VI

1. Pane, preão si tak ìaleko? *
Preão sa skrýva‰ v ãasoch súÏenia?

2. BezboÏný vo svojej pýche suÏuje bedára; *
nech sa chytí do nástrah, ão sám zosnoval. —

3. Veì hrie‰nik sa chvastá svojou náruÏivosÈou *
a lakomec sa vychvaºuje.

4. Hrie‰nik poh⁄da Pánom a namyslene hovorí: *
„Boh nezasahuje; Boha niet.“  —

5. Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; *
pod jeho jazykom zloãin a násilie.

6. Sedí na postrieÏke blízko osád, *
nevinného zákerne zabíja. —

7. Ty vidí‰, veì ty hºadí‰ na útrapy a Ïiaº  *
a berie‰ ich do svojich rúk. 

8. Na teba sa chudák spolieha *
a sirote pomáha‰. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                            2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh  zmieril svet so sebou
a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pohrozil im, aby ho neprezradili; 
tak sa splnilo, ão povedal prorok

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 12, 14-21

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiÈ. 
Ježiš to vedel, preto odtiaº odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých

uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo pove-
dal prorok Izaiáš:

„Hºa, môj služobník, ktorého som si vyvolil,
môj miláčik, v ktorom mám zaºúbenie.
Vložím na neho svojho Ducha
a oznámi právo národom.
Nebude sa škriepiÈ, nebude kričaÈ,
nik nebude počuÈ na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsÈ nedolomí,
hasnúci knôtik nedohasí,
kým neprivedie právo k víÈazstvu.
V jeho meno budú dúfaÈ národy.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠESTNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

âloveãe, veì ti povedali, ão Ïiada Pán od teba

Čítanie z Knihy proroka Micheáša                                       6, 1-4. 6-8

Počúvajte, čo hovorí Pán:
„VstaÀ, súì sa pred vrchmi,
nech kopce počujú tvoj hlas.“
Vrchy, počujte Pánov súd,
načúvajte, základy zeme,
lebo Pán má spor so svojím ºudom,
s Izraelom sa bude pravotiÈ.

„ªud môj, čo som ti urobil?
Alebo čím som ti bol na Èarchu?
Odpovedz mi!
Ja som Èa vyviedol z egyptskej krajiny,
vyslobodil som Èa z domu otroctva
a poslal som pred tebou Mojžiša,
Árona a Máriu.“

„Čo hodné obetujem Pánovi,
keì sa pôjdem pokloniÈ Bohu Najvyššiemu?
Mám prísÈ pred neho so zápalnými obetami
a s jednoročnými teliatkami?
Či bude maÈ Pán záºubu v tisícoch baranov,
v mnohých tisícoch potokov oleja?
Alebo mám daÈ svojho prvorodeného za svoj zločin,
plod svojho lona za svoj hriech?“

Človeče, veì ti povedali, čo je dobré
a čo žiada Pán od teba:
konaÈ právo, milovaÈ zºutovanie
a pokorne kráčaÈ s tvojím Bohom.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                       Î 50, 5-6. 8-9. 16b-17. 21+23

R. UkáÏ nám, Pane, cestu spásy.                                                           VI
1. „ZhromaÏdite mi mojich svätých, *

ão zmluvu so mnou speãatili obetou.“
2. A nebesia zvestujú jeho spravodlivosÈ, *

veì sudcom je sám Boh. —

3. „NeobviÀujem Èa pre tvoje obety, *
veì tvoje Ïertvy stále sú predo mnou.  

4. Viac z tvojho domu býãky neprijmem *
ani capov z tvojich ãried. —

5. Preão odrieka‰ moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieºa‰?

6. Veì ty nenávidí‰ poriadok *
a moje slovo odmieta‰. —

7. Toto pácha‰, a ja by som mal mlãaÈ? 
Myslí‰ si, Ïe ja som ako ty: *
teraz Èa obviÀujem a hovorím ti to do oãí.“  

8. Kto priná‰a obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráãa bez úhony, tomu ukáÏem BoÏiu spásu.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                       Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kráºovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 12, 38-42

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteº, chceme vi-
dieÈ nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale
znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol
Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veºkej ryby, tak bude Syn človeka tri
dni a tri noci v lone zeme.
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Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsú-
dia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie — a tu je niekto väčší
ako Jonáš!

Kráºovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi
ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvaÈ Šalamúnovu múdrosÈ — a tu
je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK
PRVÉ âÍTANIE

Do morských hlbín zahodí v‰etky na‰e hriechy

Čítanie z Knihy proroka Micheáša                                7, 14-15. 18-20

Pane, pas svoj ºud svojou berlou,
svoje dedičné stádo,
ktoré osamelé býva na horských stráÀach,
uprostred záhrad;
nech spasú Bášan a Galaád
ako v dÀoch pradávnych.
Ukáž nám zázraky
ako v dÀoch, keì si vychádzal z egyptskej krajiny.

Kto je Boh ako ty,
ktorý odpúšÈaš zločiny
a prechádzaš ponad hriech 
zvyškov svojho dedičstva?

Neprechováva svoj hnev naveky,
lebo sa rád zºutúva.
Vráti sa a zmiluje sa nad nami,
rozšliape naše neprávosti
a do morských hlbín zahodí 
všetky naše hriechy.
Jakubovi preukážeš vernosÈ,
Abrahámovi milosrdenstvo;
ako si prisahal našim otcom
od pradávnych dní.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 85, 2-4. 5-6. 7-8

R. (8a): UkáÏ nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.                                                           II

1. Pane, svojej krajine si preukázal milosÈ, *
Jakuba si zbavil poroby.

2. Svojmu ºudu si odpustil vinu *
a zakryl si v‰etky jeho hriechy. 

3. V‰etok hnev si v sebe potlaãil *
a zmiernil svoje rozhorãenie. —

4. Obnov nás, BoÏe, na‰a spása, * 
a odvráÈ od nás svoj hnev.

5. Vari sa chce‰ hnevaÈ na nás naveky *
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prená‰aÈ? —

6. âi sa k nám nevráti‰ a neoÏiví‰ nás, * 
aby sa tvoj ºud mohol v tebe radovaÈ?

7. UkáÏ nám, Pane, svoje milosrdenstvo *
a daj nám svoju spásu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vystrel ruku nad svojich uãeníkov a povedal: 
Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-
li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka
a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“ 

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú
moji bratia?“

212 ·ESTNÁSTY TÝÎDE≈



Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka
a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-
siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ustanovil som Èa za proroka národom

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                        1, 1. 4-10

Slová Jeremiáša, Helkiášovho syna, z kÀazov, ktorí boli v Anatote,
v Benjamínovej krajine.

Pán prehovoril ku mne takto:

„Skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone, poznal som Èa;
a skôr, ako si vyšiel z neho, som Èa posvätil;
ustanovil som Èa za proroka národom.“

I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veì ja neviem hovoriÈ, lebo som
ešte dieÈa.“

Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ,Som dieÈa,‘ lebo pôjdeš, kamkoºvek
Èa pošlem, a budeš hovoriÈ všetko, čo ti prikážem.

Neboj sa ich,
veì ja som s tebou a budem Èa chrániÈ,“ hovorí Pán.

Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi:

„Hºa, svoje slová vkladám do tvojich úst;
pozri, dnes ti dávam moc nad národmi a kráºovstvami,
aby si vytrhával a rúcal,
ničil a pustošil,
budoval a sadil.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                      Î 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R. (porov. 15): Moje ústa, Pane, budú hlásaÈ tvoju spásu.                     XV

1. V teba, Pane, som dúfal; *
nebudem zahanbený naveky.

2. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboì a zachráÀ, *
nakloÀ ku mne svoj sluch a pomôÏ mi. —

3. Buì mi ochrannou skalou a opevneným hradom *
na moju záchranu;

4. veì ty si moja opora a moje útoãi‰te. *
BoÏe môj, vytrhni ma z ruky hrie‰nika. —

5. Lebo ja, Pane, túÏim za tebou, *
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6. Od matkinho lona mám v tebe oporu, *
od Ïivota matky si mojím ochrancom. —

7. Moje ústa budú hlásaÈ tvoju spravodlivosÈ *
a tvoju spásu deÀ ão deÀ.

8. BoÏe, ty si ma poúãal od mojej mladosti *
a ja aÏ doteraz ohlasujem tvoje diela zázraãné. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.
KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Priniesli stonásobnú úrodu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 1-9

V ten deÀ vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa
zhromaždili veºké zástupy. Preto nastúpil na loìku a sadol si; a celý
zástup stál na brehu. 

Hovoril im veºa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako
sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. 

Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veºa zeme, a hneì vzišli, lebo
neboli hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali
koreÀa, uschli. 
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Zasa iné padli do t⁄nia, ale t⁄nie vyrástlo a udusilo ich. 
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú,

iné šesÈdesiatnásobnú a iné tridsaÈnásobnú.
Kto má uši, nech počúva!“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âITANIE

Opustili mÀa, prameÀ Ïivej vody, a vykopali si rozpraskané cisterny

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                           2, 1-3. 7-8. 12-13

Pán prehovoril ku mne takto:

„Choì a krič do uší Jeruzalema:
Toto hovorí Pán:
Rozpomínam sa na teba, na lásku tvojej mladosti,
na tvoju ºúbosÈ, keì si bola mojou snúbenicou,
keì si ma nasledovala na púšti,
v krajine, ktorú neosievajú.
Izrael bol Pánovým svätým majetkom,
prvotinou jeho úrody;
previnili sa všetci, čo z nej jedli,
prišla na nich pohroma,
hovorí Pán.

Voviedol som vás do krajiny sadov,
aby ste požívali jej ovocie  a všetky dobrá.
No keì ste do nej vošli, poškvrnili ste moju zem
a zohavili moje dedičstvo.
KÀazi sa nepýtali: ,Kde je Pán?‘
Učitelia zákona ma nepoznali,
pastieri sa mi spreneverili,
proroci veštili v mene Bála
a chodili za tými, ktorí nie sú na nič.

St⁄pnite nad tým, nebesia,
zhrozte sa preveºmi,
hovorí Pán.
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Lebo môj ºud urobil dve chyby:
opustili mÀa, prameÀ živej vody,
a vykopali si cisterny,
cisterny rozpraskané,
ktoré vodu udržaÈ nemôžu.“
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                   Î 36, 6-7b. 8-9. 10-11

R. (10a): Pane, u teba je zdroj Ïivota.                                                XIII

1. Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia *
a tvoja vernosÈ aÏ k oblakom.

2. Tvoja spravodlivosÈ je ako BoÏie vý‰iny, *
tvoje súdy ako morská hlbina. —

3. BoÏe, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! *
ªudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. 

4. Opájajú sa blahobytom tvojho domu *
a pijú z potoka tvojich rozko‰í. —

5. Veì u teba je zdroj Ïivota * 
a v tvojom svetle uvidíme svetlo. 

6. Svoju milosÈ daj tým, ão Èa poznajú, *
a spravodlivosÈ tým, ão majú srdce úprimné. —

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vám je dané poznaÈ tajomstvá nebeského kráºovstva,
ale im nie je dané

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 10-17

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš
v podobenstvách?“
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On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznaÈ tajomstvá nebes-
kého kráºovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude
maÈ hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 

Im hovorím v podobenstvách, lebo hºadia, a nevidia, počúvajú,
a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spæÀa Izaiášovo proroctvo:

,Budete počúvaÈ, a nepochopíte,
budete hºadieÈ, a neuvidíte.
Lebo otupelo srdce tohoto ºudu:
ušami Èažko počujú
a oči si zavreli,
aby očami nevideli
a ušami nepočuli,
aby srdcom nechápali a neobrátili sa —
aby som ich nemohol uzdraviÈ.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru,
hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieÈ, čo vidíte vy, ale
nevideli, a počuÈ, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Dám vám pastierov podºa môjho srdca
a v Jeruzaleme sa zhromaÏdia v‰etky národy

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                         3, 14-17

VráÈte sa, odpadlí synovia, hovorí Pán, veì ja som váš Pán; vezmem
vás, jedného z každého mesta a dvoch z každého príbuzenstva, a zave-
diem vás na Sion. A dám vám pastierov podºa môjho srdca, ktorí vás
budú pásÈ rozumne a múdro.

A keì sa v tých dÀoch v krajine rozmnožíte a zosilniete, hovorí
Pán, už nebudú hovoriÈ: ,Archa Pánovej zmluvy;‘ ani ju nebudú spo-
mínaÈ, ani len na um im nezíde, nebude im chýbaÈ, ani si ju viac
nezhotovia.
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V tom čase budú Jeruzalem volaÈ Pánov Trón a zhromaždia sa ta, do
Jeruzalema, všetky národy v mene Pánovom a už nebudú spæÀaÈ žia-
dosti svojho skazeného srdca.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jer 31, 10. 11-12b. 13

R. (10d): Pán nás bude stráÏiÈ
ako pastier svoje stádo. XX

1. âujte, národy, slovo Pánovo, *
ohlasujte ho na ostrovoch v diaºavách a hovorte:

2. „ZhromaÏdí Izraela ten, ão ho rozptýlil, *
bude ho stráÏiÈ ako pastier svoje stádo.“ —

3. Lebo Pán vykúpil Jakuba *
a vyslobodil ho z ruky mocnej‰ieho.

4. Prídu a budú jasaÈ na vrchu Sion, *
budú sa hrnúÈ k darom Pánovým. —

5. Vtedy sa panna radosÈou roztanãí, *
mládenci i starci zároveÀ.

6. „Ich smútok zmením na radosÈ, *
pote‰ím ich a rozveselím po Ïiali.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                      Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo
v dobrom a ‰ºachetnom srdci

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

EVANJELIUM

Kto poãúva slovo a chápe ho, priná‰a úrodu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 18-23

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo
o rozsievačovi: Keì niekto počúva slovo o kráºovstve a nechápe ho,
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prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho
bolo zasiate na kraji cesty.

U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo
a hneì ho s radosÈou prijíma, ale nemá v sebe koreÀa, je chvíºkový.
Keì nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneì odpadne.

U koho bolo zasiate do t⁄nia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské
starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo
a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesÈdesiat-
násobnú a iné tridsaÈnásobnú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Vari si myslíte, Ïe tento dom, ktorý sa volá mojím menom,
je lotrovský pelech?

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                            7, 1-11

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „StaÀ si v bráne Pánovho
domu a povedz tam túto reč: Počujte Pánovo slovo, všetci Júdovci, čo
vchádzate týmito bránami klaÀaÈ sa Pánovi.

Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Napravte svoje cesty a svoje
skutky, potom vás nechám bývaÈ na tomto mieste. Nespoliehajte sa na
klamné reči a nehovorte: ,Pánov chrám, Pánov chrám, Pánov chrám
je toto.‘

Lebo len ak naozaj napravíte svoje cesty a svoje skutky, ak budete
spravodlivo súdiÈ ºudí, ak nebudete utláčaÈ cudzinca, sirotu a vdovu,
ak nebudete prelievaÈ nevinnú krv na tomto mieste a na vlastnú záhu-
bu chodiÈ za cudzími bohmi, nechám vás bývaÈ na tomto mieste, v kra-
jine, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov.

Hºa, vy sa spoliehate na klamné reči a tie vám nepomôžu. Akože!?
KradnúÈ, vraždiÈ, cudzoložiÈ, krivo prisahaÈ, okiadzaÈ Bála a vláčiÈ sa
za cudzími bohmi, ktorých ani nepoznáte — a potom prídete a posta-
víte sa predo mÀa v tomto dome, nad ktorým sa vzýva moje meno,
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a hovoríte: ,Sme zachránení,‘ aby ste mohli ìalej páchaÈ všetky tieto
ohavnosti.

Vari si myslíte, že tento dom, ktorý sa volá mojím menom, je lotrov-
ský pelech? Dajte si pozor, ja všetko vidím, hovorí Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R. (2): Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.                              XX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *
po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *
vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *
a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *
a bez prestania Èa velebia.

6. BlaÏený ãlovek, ktorému ty pomáha‰. *
Stúpajú a síl im stále pribúda. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *
neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *
ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Jak 1, 21bc

R. Aleluja. — V tichosti prijmite zasiate slovo,
ktoré má moc spasiÈ va‰e du‰e. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nechajte oboje rásÈ aÏ do Ïatvy

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 24-30

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráºovstvo
sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým
ºudia spali, prišiel jeho nepriateº, prisial medzi pšenicu kúkoº a odišiel.

Keì vyrástlo steblo a vyháÀalo do klasu, ukázal sa aj kúkoº. K hos-
podárovi prišli sluhovia a povedali mu: ,Pane, nezasial si na svojej roli
dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoº?‘ On im vravel: ,To urobil
nepriateº.‘ Sluhovia mu povedali: ,Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ,Nie, lebo pri zbieraní kúkoºa by ste mohli vytrhnúÈ aj
pšenicu. Nechajte oboje rásÈ až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom:
Pozbierajte najprv kúkoº a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pše-
nicu zhromaždite do mojej stodoly.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

ªud bude ako opasok, ão uÏ nie je na niã

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                          13, 1-11

Pán mi povedal: „Choì, zaobstaraj si plátenný opasok a opáš si ním
bedrá, ale do vody ho nedávaj.“ Zaobstaral som si teda opasok podºa
Pánovho slova a opásal som si ním bedrá.

A Pán prehovoril ku mne druhý raz: „Vezmi opasok, čo si si zaob-
staral a máš okolo bedier, vstaÀ a choì k Eufratu a tam ho skry do
skalnej trhliny.“ Šiel som teda a skryl som ho pri Eufrate, ako mi
kázal Pán.

Po mnohých dÀoch mi Pán povedal: „Zober sa, choì k Eufratu
a vezmi si stadiaº opasok, ktorý som ti tam kázal schovaÈ.“ Tak som
išiel k Eufratu, kopal som a vzal som si opasok z miesta, kde som ho
bol schoval. Ale opasok tak spráchnivel, že nebol na nič.

Vtedy Pán prehovoril ku mne takto: „Toto hovorí Pán: Takto
nechám spráchnivieÈ veºkú pýchu Júdu i Jeruzalema. Ten skazený ºud
bude ako tento opasok, čo už nie je na nič, lebo nechcú počúvaÈ moje
slová; hovejú zlým žiadostiam svojho srdca a vláčia sa za cudzími
bohmi: slúžia im a klaÀajú sa im. Veì ako opasok prilieha k bedrám
muža, tak som ja vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu —
hovorí Pán —, aby boli mojím ºudom, mojou slávou, chválou a ozdo-
bou; ale oni nepočúvali.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Dt 32, 18-19. 20. 21

R. (porov. 18b): Opustil si Boha, svojho stvoriteºa.                               V

1. Skalu si zanedbal, ão Èa zrodila, *
zabudol si na Pána, svojho stvoriteºa.

2. Pán to videl a zavrhol ich, *
lebo ho hnevali jeho synovia a dcéry. —
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3. Povedal: „Skryjem pred nimi svoju tvár *
a uvidím, ako sa to s nimi skonãí.

4. Lebo je to zvrhlé pokolenie, *
neverní synovia. —

5. Provokovali ma tým, ão nie je Boh,*
hnevali ma svojimi márnosÈami.

6. Ja ich budem provokovaÈ tým, ão nie je ºud, *
pochabým národom ich nahnevám.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                               Jak 1, 18

R. Aleluja. — Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy,
aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Horãiãné zrnko vyrastie a je z neho strom,
takÏe prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 31-35

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráºovstvo
sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli.
Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keì vyrastie, je väčšie
než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky
a hniezdia na jeho konároch.“

ëalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráºovstvo sa podobá
kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko
prekvasí.“

Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podoben-
stva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

„Otvorím svoje ústa v podobenstvách,
vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Rozpamätaj sa, Pane, a nezru‰ svoju zmluvu s nami

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                        14, 17-22

„Nech moje oči ronia slzy noc a deÀ,
nech neutíchnu,
lebo veºká pohroma postihla pannu, dcéru môjho ºudu,
veºmi bolestivá rana.
Ak vyjdem na pole, hºa, pobití mečom;
ak vojdem do mesta, umorení hladom.
Prorok i kÀaz blúdia po krajine,
ktorú nepoznajú.“

Celkom si odvrhol Júdu,
vari sa tvojej duši zošklivil Sion?
Prečo si nás teda udrel,
že už niet uzdravenia?
Očakávali sme pokoj, a blaha niet,
čas zotavenia, a hºa, zmätok.

Pane, uznávame svoju zlobu,
neprávosÈ našich otcov,
že sme sa prehrešili proti tebe.
Nevystavuj nás potupe pre svoje meno,
nenechaj hanobiÈ trón svojej slávy.
Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.

Vari dáva niektorá pohanská modla dážì?
Alebo nebesia dávajú vodu samy od seba?

A nie ty, Pane, náš Boh,
v ktorého dúfame?
Veì ty si toto všetko urobil.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 79, 8. 9. 11. 13

R. (9a): Pre slávu svojho mena
pomôÏ nám, BoÏe.                                                                 VI

1. Zabudni na hriechy na‰ich otcov; 
príì nám ãím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veºmi úbohí. —

2. Pre slávu svojho mena nám pomôÏ, BoÏe, na‰a spása, 
a vysloboì nás; *
a pre svoje meno odpusÈ nám hriechy. —

3. Nech dôjde k tebe nárek zajatých; 
silou svojho ramena *
zachovaj synov smrti naÏive. —

4. Ale my, tvoj ºud a ovce tvojej pastviny, *
chceme Èa zvelebovaÈ naveky

5. a z pokolenia na pokolenie *
hlásaÈ tvoju slávu. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.
KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ako zbierajú kúkoº a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 36-43

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho
učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roºa je
svet. Dobré semeno sú synovia kráºovstva, kúkoº sú synovia Zlého.
Nepriateº, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú
anjeli.

Ako teda zbierajú kúkoº a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta:
Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráºovstva
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všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosÈ, a hodia ich do ohnivej
pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráºovstve svojho Otca.
Kto má uši, nech počúva!“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Preão je moja bolesÈ bez konca?
Ak sa obráti‰, bude‰ stáÈ pred mojou tvárou

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                  15, 10. 16-21

Beda mi, maÈ moja,
že si ma zrodila, muža škriepok,
muža sváru v celej krajine!
Nepožičiaval som, ani mne nik nepožičal,
a všetci ma preklínajú.

Našli sa tvoje reči a ja som ich zjedol.
Tvoje slovo sa stalo
radosÈou a potešením môjho srdca,
lebo nosím tvoje meno,
Pane Bože zástupov.

Nesedával som v kruhu žartujúcich
a nejasal som.
Pod Èarchou tvojej ruky sedím osamelý,
lebo si ma naplnil rozhorčením.
Prečo je moja bolesÈ bez konca
a moja rana sa beznádejne nechce zahojiÈ?
Stal si sa mi klamným potokom,
vodou, na ktorú sa nedá spoºahnúÈ.

Preto takto hovorí Pán:
„Ak sa obrátiš, i ja Èa obrátim
a budeš stáÈ pred mojou tvárou;
keì budeš vedieÈ rozlíšiÈ vzácne od podlého,
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budeš akoby mojimi ústami.
Oni sa obrátia k tebe,
ale ty sa k nim neobracaj.
Dám Èa tomuto ºudu ako pevný múr kovový;
budú proti tebe bojovaÈ,
no nepremôžu Èa,
lebo s tebou som ja:
ja Èa zachránim a vyslobodím,
hovorí Pán.
Vyslobodím Èa z ruky zlých ºudí
a vykúpim Èa z moci násilníkov.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                       Î 59, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

R. (porov. 17d): BoÏe, ty si mi útoãi‰Èom v deÀ súÏenia.                      VI

1. Vytrhni ma, BoÏe, z moci mojich nepriateºov, * 
chráÀ ma pred tými, ão povstávajú proti mne.  

2. Vytrhni ma z rúk zloãincov * 
a zachráÀ pred krvilaãníkmi. —

3. Pozri, úklady robia na môj Ïivot 
a surovo sa vrhajú na mÀa. *
Pane, neÈaÏí ma ani priestupok ani hriech. —

4. Zá‰tita moja, ãakám na teba; * 
lebo ty, BoÏe, si moja ochrana. 

5. So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. * 
Boh dá, Ïe svojimi nepriateºmi budem môcÈ pohrdnúÈ. —

6. Ja v‰ak budem oslavovaÈ tvoju moc * 
a z tvojho milosrdenstva sa te‰iÈ od rána,  

7. lebo ty si sa mi stal oporou * 
a útoãi‰Èom v deÀ môjho súÏenia. —

8. Tebe, zá‰tita moja, chcem spievaÈ,  
lebo ty, BoÏe, si môj ochranca, *
môj Boh, moje milosrdenstvo. —
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ALELUJOVÝ VER·                                                              Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;
pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Predá v‰etko, ão má, a pole kúpi

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá pokladu
ukrytému v poli. Keì ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho
ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráºovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hºadá vzácne perly.
Keì nájde veºmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnãiara

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                           18, 1-6

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „VstaÀ a choì do hrnčiarov-
ho domu, tam budeš počuÈ moje slová.“

Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na
hrnčiarskom kruhu. Keì sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval
z hliny rukami, urobil z toho inú nádobu; takú, aká sa jemu páčila.

Vtedy ku mne zaznelo Pánovo slovo: „Vari ja nemôžem s vami uro-
biÈ ako tento hrnčiar, dom Izraela? — hovorí Pán. Veì vy ste v mojej
ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara, dom Izraela.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 146, 1-2. 3-4. 5-6b

R. (5b): BlaÏený ãlovek,
ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha.                                XV

Alebo: Aleluja.

1. Chváº, du‰a moja, Pána;
celý Ïivot chcem chváliÈ Pána, *
svojmu Bohu spievaÈ, kým len budem ÏiÈ. —

2. Nespoliehajte sa na knieÏatá *
ani na ºudí vôbec; oni pomôcÈ nemôÏu. 

3. Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; *
v ten deÀ padnú ich plány. —

4. BlaÏený, komu pomáha Boh Jakubov, *
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. 

5. On stvoril nebo i zem, *
more a v‰etko, ão je v Àom. —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,
aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša                        13, 47-53

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráºovstvo sa podobá
sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keì je
plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé
vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých
od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrí-
panie zubami.

Pochopili ste to všetko?“
„Áno,“ odpovedali.

229·TVRTOK



A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom
nebeského kráºovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej
pokladnice veci nové i staré.“

Keì Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaº.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

V‰etok ºud sa v Pánovom dome zh⁄kol proti Jeremiá‰ovi

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                           26, 1-9

Na začiatku panovania judejského kráºa Joziášovho syna Joakima
zaznelo toto Pánovo slovo:

„Toto hovorí Pán: StaÀ si na nádvorí Pánovho domu a všetkým,
čo sa z judejských miest prichádzajú pokloniÈ do Pánovho domu,
hovor všetko, čo som ti rozkázal povedaÈ; nevynechaj ani slovo.
Azda počúvnu a vrátia sa všetci zo svojej zlej cesty a ja odvolám
nešÈastie, ktorým ich zamýšºam postihnúÈ pre zlobu ich skutkov.

Povedz im: Toto hovorí Pán: Ak ma nepočúvnete a nebudete žiÈ
podºa môjho zákona, ktorý som vám dal, ak nebudete počúvaÈ slová
mojich služobníkov prorokov, ktorých vám neúnavne posielam, a vy
ich neposlúchate, vydám tento dom ako Šílo a toto mesto vydám na
potupenie všetkým národom zeme.“

KÀazi, proroci a všetok ºud počúvali tieto Jeremiášove slová
v Pánovom dome. A keì Jeremiáš skončil všetko, čo mu Pán priká-
zal povedaÈ všetkému ºudu, kÀazi, proroci i ºud ho chytili a kričali:
„Zomrieš! Prečo si prorokoval v Pánovom mene: ,Tento dom bude
ako Šílo a toto mesto spustne, lebo v Àom nebude obyvateºov?‘ “

A všetok ºud sa v Pánovom dome zh⁄kol proti Jeremiášovi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 69, 5. 8-10. 14

R. (porov. 14c): Vo svojej veºkej láske vysly‰ ma, Pane.                       VI

1. Viac neÏ mám vlasov na hlave, *
je tých, ão ma bez príãiny nenávidia.

2. Mocnej‰í sú tí, ão ma prenasledujú,
sú to nepriatelia klamárski; *
musel som vrátiÈ, ão som neulúpil. —

3. Pre teba zná‰am potupu *
a hanba mi pokrýva tvár.

4. Svojim bratom som sa stal cudzincom, *
a synom svojej matky neznámym. 

5. Stravuje ma horlivosÈ za tvoj dom, *
padajú na mÀa uráÏky tých, ão Èa uráÏajú. —

6. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe *
v tomto ãase milosti. 

7. Vypoãuj ma, BoÏe, pre svoju veºkú dobrotu, *
pre svoju vernosÈ mi pomôÏ. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                1 Pt 1, 25

R. Aleluja. — Pánovo slovo trvá naveky.
A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vari to nie je tesárov syn? SkadeÏe má toto v‰etko?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša                         13, 54-58

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili
a hovorili: „Skade má tento takú múdrosÈ a zázračnú moc? Vari to nie
je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub
a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má
toto všetko?“ A pohoršovali sa na Àom.

Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti
a v jeho dome.“

A pre ich neveru tam neurobil veºa zázrakov.

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Naozaj ma k vám Pán poslal, aby som vám povedal tieto slová

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                   26, 11-16. 24

KÀazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ºudu: „Treba odsú-
diÈ na smrÈ tohoto človeka, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako
ste na vlastné uši počuli.“

Jeremiáš povedal kniežatám a všetkému ºudu: „Pán ma poslal pro-
rokovaÈ tomuto domu a tomuto mestu všetko, čo ste počuli. Napravte
teda svoje cesty a svoje skutky a počúvajte hlas Pána, svojho Boha;
a Pán odvolá nešÈastie, ktoré vám ohlásil. Ja som vo vašich rukách;
urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale vedzte a uve-
domte si, že keì ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto
mesto i na jeho obyvateºov, lebo ma k vám naozaj Pán poslal, aby som
vám povedal do uší všetky tieto slová.“

A tak kniežatá i všetok ºud povedali kÀazom a prorokom:
„Neslobodno tohoto človeka odsúdiÈ na smrÈ, lebo k nám hovoril
v mene Pána, nášho Boha.“

A Safanov syn Achikam držal nad Jeremiášom ruku, aby sa nedo-
stal do rúk ºudu, ktorý ho chcel zabiÈ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 69, 15-16. 30-31. 33-34

R. (porov. 14bc): V tomto ãase milosti vysly‰ ma, Pane.                       VI

1. Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúÏil doÀ,
a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov *
i z hlbokých vôd.

2. Nech ma nezatopí príval vôd, 
nech ma nepohltí hlbina *
a priepasÈ nezavrie nado mnou paÏerák. —

3. Som úboÏiak, plný bolesti; *
tvoja pomoc, BoÏe, ma pozdvihne.
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4. PiesÀou chcem BoÏie meno osláviÈ *
a velebiÈ ho chválospevmi. —

5. Nech zvedia o tom poníÏení a nech sa pote‰ia; * 
hºadajte Boha a srdce vám oÏivne.

6. Lebo Pán vypoãuje chudobných *
a nepoh⁄da svojimi, keì sú v zajatí. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Herodes dal sÈaÈ Jána; jeho uãeníci i‰li a oznámili to JeÏi‰ovi

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša                         14, 1-12

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvo-
ranom: „To je Ján Krstiteº. Vstal z m⁄tvych, a preto v Àom pôsobí
zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Hero-
diadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš
s Àou žiÈ!“ A chcel ho zabiÈ, bál sa však ºudu, lebo ho pokladali za pro-
roka.

No v deÀ Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady
v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sºúbil
daÈ všetko, čo si bude žiadaÈ. 

Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána
Krstiteºa.“ 

Kráº sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal,
aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sÈaÈ. I priniesli na mise jeho
hlavu, odovzdali ju dievčaÈu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli
a oznámili to Ježišovi.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Hananiá‰, neposlal Èa Pán; 
ty si tento ºud zavádzal falo‰nou nádejou

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                          28, 1-17

V tom roku, na začiatku panovania judejského kráºa Sedekiáša —
v piatom mesiaci štvrtého roku — mi v Pánovom dome v prítomnosti
kÀazov a všetkého ºudu povedal Azurov syn prorok Hananiáš
z Gabaonu: „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Polámem jarmo
babylonského kráºa. Ešte dva roky a ja vrátim na toto miesto všetky
nádoby Pánovho domu, ktoré vzal babylonský kráº Nabuchodonozor
z tohoto miesta a odniesol do Babylonu. A Joachimovho syna, judej-
ského kráºa Jechoniáša, i všetkých judejských zajatcov, ktorí odišli do
Babylonu, privediem späÈ na toto miesto, hovorí Pán; lebo polámem
jarmo babylonského kráºa.“

Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi pred kÀazmi
a pred všetkým ºudom, čo bol v Pánovom dome. Prorok Jeremiáš
povedal: „Amen! Nech to Pán urobí! Nech Pán splní tvoje slová, ktoré
si prorokoval, že sa vrátia do Pánovho domu nádoby a všetci zajatci
z Babylonu na toto miesto. Ale počuj toto slovo, ktoré ja poviem do tvo-
jich uší i do uší všetkého ºudu. Proroci, čo boli predo mnou a pred
tebou od počiatku, predpovedali mnohým krajinám a veºkým kráºov-
stvám vojnu, nešÈastie a mor. O prorokovi, ktorý predpovedá pokoj, sa
zvie, že ho naozaj poslal Pán ako proroka, až keì sa splní jeho proroc-
ké slovo.“

Tu Hananiáš vzal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a polámal ho.
A pred všetkým ºudom Hananiáš povedal: „Toto hovorí Pán: Takto po
dvoch rokoch polámem jarmo babylonského kráºa Nabuchodonozora
zo šije všetkých národov.“

A prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou.
Keì prorok Hananiáš polámal jarmo zo šije proroka Jeremiáša,

zaznelo Jeremiášovi Pánovo slovo: „Choì a povedz Hananiášovi: Toto
hovorí Pán: Drevené jarmá si polámal, no namiesto nich urobíš jarmá
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železné. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Železné jarmo
položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému
kráºovi Nabuchodonozorovi; a budú mu slúžiÈ; ešte aj poºnú zver som
mu dal.“

A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: „Počuj,
Hananiáš, neposlal Èa Pán; ty si tento ºud zavádzal falošnou nádejou.
Preto Pán hovorí: Vyženiem Èa zo sveta; tohto roku zomrieš, lebo si
prevrátene hovoril proti Pánovi.“

A v siedmom mesiaci toho roku prorok Hananiáš zomrel.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                       Î 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102

R. (68b): Pane, daj mi poznaÈ tvoju spravodlivosÈ.                               XV

1. OdvráÈ ma od cesty lÏi *
a milostivo mi daj svoj zákon. —

2. Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, *
veºmi dôverujem tvojim výrokom. —

3. Nech sa pridajú ku mne tí, ão sa Èa boja *
a ão poznajú tvoju náuku. —

4. Nech sa mi srdce nepo‰kvrní priestupkom proti tvojim príkazom, *
aby som sa hanbiÈ nemusel. —

5. Hrie‰nici striehnu na mÀa a chcú ma zahubiÈ, *
ale ja rozjímam o tvojich príkazoch. —

6. NeodkláÀam sa od tvojich predpisov, *
lebo ty si mi zákon stanovil. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Mt 4, 4b

R. Aleluja. — Nielen z chleba Ïije ãlovek,
ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Pozdvihol oãi k nebu, dobroreãil
a dával chleby uãeníkom a uãeníci zástupom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 14, 13-21

Keì Ježiš počul o smrti Jána Krstiteºa, odobral sa odtiaº loìkou na
pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli
z miest za ním. Keì vystúpil a videl veºký zástup, zºutoval sa nad nimi
a uzdravoval im chorých.

A keì sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto mies-
to je pusté a čas už pokročil. RozpusÈ zástupy, nech sa rozídu do dedín
kúpiÈ si jedlo.“

Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiÈ; vy im dajte jesÈ!“ 
Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päÈ chlebov a dve ryby.“ 
On povedal: „Prineste mi ich sem!“
Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päÈ chlebov

a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával uče-
níkom a učeníci zástupom. 

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásÈ plných košov
zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päÈtisíc mužov okrem žien
a detí.

Počuli sme slovo Pánovo.

V roãnom cykle A, keì sa toto evanjelium ãítalo v predchádzajúcu
nedeºu, ãíta sa dnes Mt 14, 22-36 z nasledujúceho dÀa, s. 238.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Pre tvoje veºké hriechy som ti to urobil.
Obrátim osud Jakubových ‰iatrov

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 30, 1-2. 12-15. 18-22

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Toto hovorí Pán, Boh
Izraela: Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal.
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Lebo toto hovorí Pán:
Nezhojiteºná je tvoja zlomenina,
veºmi zlá je tvoja rana;
nik sa Èa nechce zaujaÈ.
Hoci sú lieky na vred,
tvoja jazva sa nezaceºuje.
Všetci tvoji milovníci zabudli na teba,
už Èa nevyhºadávajú;
lebo som Èa udrel ako nepriateº
trestom neºútostne tvrdým
pre množstvo tvojej neprávosti,
pre tvoje neznesiteºné hriechy.
Čo kričíš pre svoje utrpenie?
Tvoja bolesÈ je nezhojiteºná;
pre množstvo tvojej neprávosti,
pre tvoje veºké hriechy som ti to urobil.

Toto hovorí Pán:
Ja obrátim osud Jakubových šiatrov,
zºutujem sa nad jeho príbytkami:
mesto sa znova zbuduje na svojich rumoch
i palác bude stáÈ na svojom mieste:
a bude sa z nich ozývaÈ chválospev a hlas jasajúcich.
Rozmnožím ich a už z nich neubudne,
oslávim ich a nik ich neponíži.
Jeho synovia budú ako kedysi,
jeho spoločenstvo bude stále predo mnou
a postihnem všetkých, čo ho sužujú.
Vodcu bude maÈ zo svojich radov,
panovník bude z jeho stredu pochádzaÈ;
pritiahnem si ho a on príde ku mne.
Veì ináč kto by riskoval svoj život
a priblížil sa ku mne? —
hovorí Pán.

Vy budete mojím ºudom
a ja budem vaším Bohom.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R. (17): Pán vystavil Sion
a zjavil sa vo svojej sláve.   VI

1. Tvojho mena, Pane, budú sa báÈ pohania *
a tvojej slávy v‰etci zemskí králi;

2. lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.

3. Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. —

4. Nech sa to zaznaãí pre pokolenie budúce *
a obnovený ºud oslávi Pána.

5. Veì Pán hºadí zo svojej vzne‰enej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;

6. ãuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrÈ vracia slobodu. —

7. Deti tvojich sluÏobníkov budú bývaÈ v bezpeãí *
a ich potomstvo bude pevné pred tebou,

8. aby na Sione hlásali meno Pánovo *
a v Jeruzaleme jeho slávu,

9. keì sa tam zídu vospolok národy *
a kráºovstvá, aby slúÏili Pánovi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Jn 1, 49b

R. Aleluja. — Rabbi, ty si BoÏí Syn,
ty si kráº Izraela! — R. Aleluja.  

EVANJELIUM

RozkáÏ, aby som pri‰iel k tebe po vode

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 14, 22-36

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na
loìku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keì
rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliÈ sa. Zvečerilo sa a on tam
bol sám.
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Loìka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali Àou vlny, lebo vietor
dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keì
ho učeníci videli kráčaÈ po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od
strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneì prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe

po vode.“
On povedal: „Poì!“
Peter vystúpil z loìky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keì

videl silný vietor, naºakal sa. Začal sa topiÈ a vykríkol: „Pane, zachráÀ
ma!“

Ježiš hneì vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný,
prečo si pochyboval?“

A keì vstúpili do loìky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loìke, klaÀali
sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho
obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I pri-
nášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúÈ
aspoÀ obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Počuli sme slovo Pánovo.

Namiesto tohto evanjelia sa môÏe ãítaÈ, najmä v roãnom cykle A, keì
sa toto evanjelium ãítalo vãera, nasledujúce evanjelium:

KaÏdú rastlinu, ktorú nezasadil môj Otec, vytrhnú aj s koreÀom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 15, 1-2. 10-14

K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:
„Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veì si neumývajú ruky,
keì jedia chlieb.“

On zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Člo-
veka nepoškvrÀuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to po-
škvrÀuje človeka.“

Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili,
keì počuli, čo si povedal?“ 
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On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský
Otec, vytrhnú aj s koreÀom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých.
A keì slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Láskou odvekou Èa milujem

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 31, 1-7

„V tom čase,
hovorí Pán,
budem Bohom všetkým rodom Izraela
a oni budú mojím ºudom.

Toto hovorí Pán:
Našiel milosÈ na púšti
ºud, ktorý meču unikol;
Izrael vojde do svojho pokoja.“

Z diaºky sa mi zjavil Pán:
„Láskou odvekou Èa milujem,
preto som si Èa milosrdne pritiahol.
Znova Èa vybudujem a budeš vybudovaná,
panna Izraela;
ešte sa ozdobíš svojimi bubnami,
vykročíš s veselými do tanca.
Ešte budeš sadiÈ vinice na vrchoch Samárie;
a tí, čo budú sadiÈ, budú aj oberaÈ.
Lebo príde deÀ, keì budú kričaÈ strážnici
na efraimskom pohorí:
,Vstávajte, vystúpme na Sion,
k Pánovi, nášmu Bohu!‘

Lebo toto hovorí Pán:
Plesajte plní radosti pre Jakuba,
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jasajte nad prvým z národov;
ohlasujte, spievajte a vravte:
,ZachráÀ, Pane, svoj ºud,
zvyšok Izraela.‘ “

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jer 31, 10. 11-12b. 13

R. (10d): Pán nás bude stráÏiÈ
ako pastier svoje stádo. VI

1. âujte, národy, slovo Pánovo, *
ohlasujte ho na ostrovoch v diaºavách a hovorte:

2. „ZhromaÏdí Izraela ten, ão ho rozptýlil, *
bude ho stráÏiÈ ako pastier svoje stádo.“ —

3. Lebo Pán vykúpil Jakuba *
a vyslobodil ho z ruky mocnej‰ieho.

4. Prídu a budú jasaÈ na vrchu Sion, *
budú sa hrnúÈ k darom Pánovým. —

5. Vtedy sa panna radosÈou roztanãí, *
mládenci i starci zároveÀ.

6. „Ich smútok zmením na radosÈ, *
pote‰ím ich a rozveselím po Ïiali.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami
a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îena, veºká je tvoja viera

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 15, 21-28

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá
kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane,
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syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal
ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí
za nami.“

Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu
Izraela.“

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž
mi!“

On jej odpovedal: „Nie je dobré vziaÈ chlieb deÈom a hodiÈ ho šteÀa-
tám.“

„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteÀatá jedia odrobinky, čo padajú
zo stola ich pánov.“

Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veºká je tvoja viera! Nech sa ti stane,
ako chceš.“

A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Uzavriem novú zmluvu a na ich hriech si uÏ nespomeniem

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša                                       31, 31-34

Hºa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keì uzavriem s domom Izraela
a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich
otcami v ten deÀ, keì som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej kra-
jiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán.

Takáto bude zmluva, ktorú po tých dÀoch uzavriem s domom
Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do
ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ºudom. Nik nebude
poúčaÈ svojho blížneho ani brat brata slovami: ,Poznaj Pána!‘, lebo
ma budú poznaÈ všetci, malí i veºkí, hovorí Pán. Odpustím im ich
neprávosÈ a na ich hriech si už nespomeniem.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 51, 12-13. 14-15. 18-19

R. (12a): BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté.                                              V

1. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

2. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —

3. NavráÈ mi radosÈ z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veºkej ochoty.

4. Pouãím blúdiacich o tvojich cestách * 
a hrie‰nici sa k tebe obrátia. —

5. Veì ty nemá‰ záºubu v obete, * 
ani Ïertvu neprijme‰ odo mÀa.

6. Obetou Bohu milou je duch skrú‰ený; *
BoÏe, ty nepoh⁄da‰ srdcom skrú‰eným a poníÏeným. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev
a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter; tebe dám klúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 16, 13-23

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-
kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôžu. 
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Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na zemi, bude
zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovaÈ, že musí ísÈ do

Jeruzalema a mnoho trpieÈ od starších, veºkÀazov a zákonníkov, že ho
zabijú, ale tretieho dÀa vstane z m⁄tvych.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohováraÈ: „Nech ti je milostivý
Boh, Pane! To sa ti nesmie staÈ!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choì mi z cesty, satan! Na pohor-
šenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ºudské!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Beda krvavému mestu

Čítanie z Knihy proroka Nahuma                             2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

Hºa, na vrchoch sú nohy posla,
ktorý zvestuje pokoj.
Júda, sláv svoje sviatky
a plÀ svoje sºuby,
lebo už nepôjde cez teba Beliál,
veì celkom zahynul.

Pán obnoví Jakubovu dôstojnosÈ
ako dôstojnosÈ Izraela,
lebo zbojníci ich spustošili
a polámali ich výhonky.

Beda ti, krvavé mesto,
si samý podvod,
plné koristi!
Neprestávaš rabovaÈ.
Plieskanie biča, rachot kolies;
kone cválajú, vozy hrkocú,
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jazdci útočia,
meče sa mihajú, kopije blýskajú;
množstvo zabitých, hromada tiel.
Niet konca m⁄tvolám;
potkýnajú sa o telá.

„Vrhnem na teba špinu
a potupou Èa zahrniem;
urobím z teba výstrahu.
Potom každý, kto Èa uvidí,
odskočí od teba a povie:
,Spustošené je Ninive!
Kto by ho ºutoval?!
Kde ti mám hºadaÈ tešiteºa?!‘ “

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                              Dt 32, 35c-36b. 39a-d. 41

R. (porov. 36b): Pane, zºutuj sa nad svojimi sluÏobníkmi.                         V

1. Blízko je deÀ ich záhuby, *
ich osud sa urýchºuje.

2. Lebo Pán sa ujme práva svojho ºudu *
a zºutuje sa nad svojimi sluÏobníkmi. —

3. Pozrite teraz, Ïe ja jediný som *
a niet Boha okrem mÀa;

4. ja usmrcujem a ja oÏivujem, *
zraÀujem i uzdravujem. —

5. Keì nabrúsim svoj blýskavý meã *
a moja ruka chopí sa práva,

6. pomstím sa svojim nepriateºom, *
a odplatím tým, ão ma nenávidia. —

ALELUJOVÝ VER·                                                                 Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Za ão vymení ãlovek svoju du‰u?!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 16, 24-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život
zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mÀa, nájde ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-
dil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi
a vtedy odplatí každému podºa jeho skutkov. 

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrÈ, kým
neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráºovstve.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Spravodlivý bude ÏiÈ zo svojej viery

Čítanie z Knihy proroka Habakuka                                     1,12—2, 4

Pane, vari nie si od počiatku?
Môj Boh, môj Svätý,
čo neumiera?
Pane, za sudcu si ho postavil;
skala moja, aby nás karhal, si ho upevnil.

Tvoje oči sú čisté, nechceš vidieÈ zlo,
nemôžeš hºadieÈ na neprávosÈ.
Prečo teda hºadíš na ničomníkov
a mlčíš, keì bezbožný požiera spravodlivého?

ªudí si urobil podobných rybám v mori,
podobných plazom, čo nemajú pána nad sebou;
všetkých vylovuje svojou udicou,
vyÈahuje ich v svojej sieti
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a zbiera do svojho čereÀa,
raduje sa z toho a plesá.
Zato prináša obete svojej sieti
a svojmu čereÀu kadidlo,
veì ich pomocou má mohutný úlovok
a výdatné jedlo.
Preto bude teda stále tasiÈ svoj meč
a bez milosti zabíjaÈ národy?

Budem stáÈ na stráži,
postavím si rozhºadÀu
a budem pozorovaÈ, aby som videl, čo mi povie,
čo odpovie na moju žalobu.

A Pán mi povedal:
„Napíš videnie,
vry ho do tabúº,
aby sa to ºahko čítalo.
Lebo videnie ešte čaká na svoj čas,
ale sa náhli k splneniu, nesklame.
Ak sa aj oddiali, čakaj naÀ,
lebo určite príde a nebude meškaÈ!
Zvädne ten, kto nemá dušu priamu,
ale spravodlivý bude žiÈ zo svojej viery.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                   Î 9, 8-9. 10-11. 12-13

R. (11b): Pane, ty neopú‰Èa‰ tých, ão Èa hºadajú.                                   VI

1. Pán tróni naveky, *
uÏ si pripravil stolec sudcovský.

2. A spravodlivo bude súdiÈ svet, *
podºa práva bude súdiÈ národy. —

3. Pán bude utláãanému útoãi‰Èom, *
príhodným útoãi‰Èom v ãasoch súÏenia. 

4. Na teba sa spoºahnú tí, ão tvoje meno poznajú, *
veì ty, Pane, neopú‰Èa‰ tých, ão Èa hºadajú. —
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5. Spievajte a hrajte Pánovi, ão na Sione prebýva, *
ohlasujte jeho skutky medzi národmi.

6. Lebo on, ão pomstí krv, na nich pamätá, *
nezabúda na nárek bedárov. —

ALELUJOVÝ VER·                                              Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak budete maÈ vieru, niã vám nebude nemoÏné

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 17, 14-20

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril:
„Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veºmi trpí, lebo
často padne do ohÀa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učení-
kom, no nemohli ho uzdraviÈ.“

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaº budem
s vami? Dokedy vás mám ešte trpieÈ? Priveìte ho sem ku mne.“ Ježiš
zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny
zdravý.

Keì boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho:
„Prečo sme ho nemohli vyhnaÈ my?“

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak
budete maÈ vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ,Prejdi
odtiaºto ta!‘ — prejde. A nič vám nebude nemožné.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DEVÄTNÁSTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Tak vyzerala podoba Pánovej slávy

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                   1, 2-5. 24-28c

V piaty deÀ mesiaca — bolo to v piatom roku po odvlečení kráºa
Joachina do zajatia — zaznelo Pánovo slovo Buziho synovi kÀazovi
Ezechielovi v chaldejskej krajine pri rieke Chobar; tam na Àom spoči-
nula Pánova ruka.

A videl som od severu prichádzaÈ búrlivý vietor, veºký oblak a ohni-
vú guºu obklopenú žiarou. Z nej — teda zo stredu ohÀa — žiarilo čosi
ako lesklý kov. A z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých
bytostí, ktoré mali takýto výzor: podobali sa človeku.

A počul som šum ich krídel: bol ako šum veºkých vôd, ako hlas
Všemohúceho. Keì chodili, bol taký hluk ako ruch v tábore; keì osta-
li stáÈ, krídla si spustili a vždy, keì zaznel hlas sponad oblohy, čo bola
nad ich hlavami, ostali stáÈ a spustili si krídla.

A nad oblohou, ktorá čnela nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový
kameÀ a podobalo sa to trónu. A na tom, čo sa podobalo trónu, bola
postava, ktorá vyzerala ako človek. A hore od toho, čo vyzeralo ako
jeho bedrá, som videl čosi ako lesklý kov, obklopený akoby ohÀom;
dole od toho, čo vyzeralo ako jeho bedrá, som videl čosi ako oheÀ
obklopený žiarou. Ako vyzerá dúha, čo býva na oblaku, keì prší, tak
vyzerala žiara dookola; takto vyzerala podoba Pánovej slávy.

Keì som ju uvidel, padol som na tvár.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                           Î 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R. Plné sú nebo i zem tvojej slávy.                                                     XV
Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána z nebies, *
chváºte ho na výsostiach.

2. Chváºte ho, v‰etci jeho anjeli; *
chváºte ho, v‰etky nebeské mocnosti. — R.
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3. Králi zeme a v‰etky národy, *
knieÏatá a v‰etci zemskí sudcovia,

4. mládenci a panny, 
starci a junáci *
nech chvália meno Pánovo. — R.

5. Lebo iba jeho meno je vzne‰ené. *
Jeho veleba prevy‰uje zem i nebesia

6. a svojmu ºudu dáva veºkú moc.
Je chválou v‰etkým svojim svätým, *
synom Izraela, ºudu, ktorý je mu blízky. — R.

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,
aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zabijú ho, ale vstane z m⁄tvych. Synovia sú oslobodení od dane

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 17, 22-27

Keì bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude
vydaný do rúk ºudí; zabijú ho, ale tretieho dÀa vstane z m⁄tvych.“
A oni sa veºmi zarmútili.

Keì prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrach-
my a povedali: „Váš učiteº neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keì potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo
myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich
synov, či od cudzích?“ 

On odpovedal: „Od cudzích.“
A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich

nepohoršili, choì k moru, hoì udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá,
vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mÀa i za
seba.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Dal mi zjesÈ zvitok a v ústach mi bol sladký ako med

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                        2, 8—3, 4

Toto hovorí Pán: „Syn človeka, počúvaj, čo ti hovorím; a nebuì
spurný ako tento spurný dom; otvor ústa a zjedz všetko, čo ti dám.“
Vtom som videl ruku vystretú ku mne a v nej zvitok knihy. Rozvinul
ho predo mnou a bol popísaný znútra i zvonka; boli na Àom napísané
žalospevy, vzdychania a beda.

Tu mi povedal: „Syn človeka, zjedz všetko, čo je pred tebou; zjedz
tento zvitok a choì a hovor synom Izraela.“ Otvoril som ústa a on mi
dal zvitok zjesÈ. Potom mi povedal: „Syn človeka, zjedz ho a tvoje
vnútro sa naplní týmto zvitkom, ktorý ti dávam.“ Zjedol som ho teda
a v ústach mi bol sladký ako med.

On mi povedal: „Syn človeka, choì k domu Izraela a hovor im moje
slová.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                    Î 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R. (porov. 103): Tvoje výroky, Pane,
mojim ústam sú slad‰ie ako med.                              XX

1. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

2. Veì tvoje ustanovenia sú mi rozko‰ou *
a tvoje príkazy sú mojimi radcami. —

3. Lep‰í je pre mÀa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. —

4. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, *
mojim ústam sú slad‰ie ako med. —

5. Tvoja náuka je mojím veãným dediãstvom, *
lebo je slasÈou môjmu srdcu. —
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6. Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túÏim za tvojimi predpismi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                           Mt 11, 29ab

R. Aleluja. — Vezmite na seba moje jarmo a uãte sa odo mÀa,
lebo som tichý a pokorný srdcom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dajte si pozor, 
aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maliãkých

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 18, 1-5. 10. 12-14

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa
teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší
v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom
mene, mÀa prijíma.

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.
Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hºadia na tvár môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.
Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila,

nenechá tých deväÈdesiatdeväÈ na vrchoch a nepôjde hºadaÈ tú, čo za-
blúdila? 

A keì sa mu ju podarí nájsÈ, veru, hovorím vám: Bude maÈ z nej
väčšiu radosÈ ako z tých deväÈdesiatich deviatich, čo nezablúdili.

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len
jediný z týchto maličkých.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Oznaã písmenom tau ãelá muÏov, 
ktorí sa trápia pre ohavnosti v Jeruzaleme

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 9, 1-7; 10, 18-22

Pán mi mocným hlasom zakričal do uší: „Priblížil sa čas trestu
nad mestom: každý má v ruke smrtiaci nástroj.“ Vtom cestou od
hornej brány, čo hºadí na sever, prichádzalo šesÈ mužov a každý mal
v ruke nástroj ničenia. Medzi nimi bol muž oblečený v ºanových
šatách a za pásom mal pisárske náčinie. Vošli a ostali stáÈ pri mede-
nom oltári.

A sláva Boha Izraela sa zniesla sponad cherubína, nad ktorým bola,
k prahu domu. Pán zavolal muža oblečeného do ºanových šiat s pisár-
skym náčiním za pásom a povedal mu: „Prejdi stredom mesta Jeru-
zalem a označ písmenom tau čelá mužov, ktorí kvília a trápia sa pre
mnohé ohavnosti, čo sa v Àom páchajú.“

A tamtým povedal tak, že som to počul: „Prejdite za ním cez mesto
a zabíjajte! Nech nič nedojme vaše oko; neºútostne zabite starca, mla-
díka i pannu, dieÈa i ženy až do úplného vyničenia! No nezabite niko-
ho, na kom uvidíte tau. A začnite od mojej svätyne!“

Začali teda od starších, čo boli pred chrámom. A on im povedal:
„PoškvrÀte dom a naplÀte nádvoria zabitými! Choìte!“ A oni šli a za-
bíjali tých, čo boli v meste.

Potom sa Pánova veleba vzniesla sponad prahu chrámu a ostala
stáÈ nad cherubínmi. Cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa predo
mnou od zeme; a keì vychádzali, zdvihli sa aj kolesá. Pri vchode do
východnej brány Pánovho domu zastali a veleba Izraelovho Boha bola
nad nimi. Boli to tie živé bytosti, ktoré som videl pred Bohom Izraela
pri rieke Chobar, a zvedel som, že to boli cherubíni. Každý mal štyri
tváre a štyri krídla. Pod krídlami mali čosi ako ºudské ruky a ich
tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar: a každý
kráčal v smere svojej tváre.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                      Î 113, 1-2. 3-4. 5-6

R. (porov. 4): Pánova sláva prevy‰uje nebesia.                                     XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *
ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *
na nebi i na zemi? —

ALELUJOVÝ VER·                                                            2 Kor 5, 19

R. Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou
a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak Èa poãúvne, získal si svojho brata

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 18, 15-20

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keì sa tvoj brat prehreší proti
tebe, choì a napomeÀ ho medzi štyrmi očami. Ak Èa počúvne, získal si
svojho brata. Ak Èa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby
bola každá výpoveì potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.
Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel
poslúchnuÈ, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo
rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseºne
prosiÈ o čokoºvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
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Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som
ja medzi nimi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Bude‰ sa vo dne pred nimi sÈahovaÈ

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                          12, 1-12

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, bývaš uprostred spur-
ného domu: oči majú na videnie, no nevidia, uši na počúvanie, ale
nepočujú, lebo je to spurný dom.

Preto si urob, syn človeka, vyhnanecký batoh a budeš sa vo dne pred
nimi sÈahovaÈ; budeš sa sÈahovaÈ zo svojho miesta na iné miesto pred
ich očami. Azda si to všimnú; lebo je to spurný dom. Vo dne pred ich
očami vynesieš von svoj batoh ako batoh vyhnanca, ale ty sám vyjdeš
večer pred nimi, ako odchádza vyhnanec.

Pred ich očami si preraz stenu a vylez cez Àu. Pred ich očami budeš
niesÈ na pleciach batoh a odídeš potme; tvár si zahalíš, aby si nevidel
krajinu, lebo som Èa dal domu Izraela ako znamenie.“

Ja som urobil, ako mi rozkázal Pán: vo dne som vyniesol svoj batoh
ako batoh vyhnanca, večer som si rukou prerazil stenu a potme som
vykročil s batohom na pleciach pred ich očami.

Ráno mi zaznelo Pánovo slovo: „Syn človeka, nepovedal ti dom
Izraela, spurný dom: ,Čo to robíš?‘ Povedz im: Toto hovorí Pán,
Boh: Takéto bremeno čaká na knieža v Jeruzaleme a na celý dom
Izraela, čo v Àom žije. Povedz: Ja som pre vás znamenie; ako som
ja robil, tak sa aj im stane: do vyhnanstva, do zajatia pôjdu.
A knieža, čo je medzi nimi, ponesie batoh. Potme odíde, prerazia
stenu, aby bol cez Àu priechod, tvár si zahalí, aby nevidel svojimi
očami krajinu.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 78, 56-57. 58-59. 61-62 

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

1. Pokú‰ali a popudzovali Najvy‰‰ieho, Boha, *
a nezachovávali jeho príkazy.

2. Odpadávali a boli neverní
ako ich otcovia, *
sklamali ako pokazený luk. —

3. Rozhnevali ho obradmi na vý‰inách *
a svojimi modlami vzbudili jeho ÏiarlivosÈ.

4. Poãul to Boh a rozhneval sa *
a na Izraela veºmi zanevrel. —

5. Vydal svoju silu do zajatia, *
do rúk nepriateºa svoju nádheru.

6. Svoj ºud vydal meãu napospas *
a hnevom zahorel proti svojmu dediãstvu. —

ALELUJOVÝ VER·                                                             Î 119, 135

R. Aleluja. — Pane, vyjasni tvár nad svojím sluÏobníkom
a nauã ma svojim ustanoveniam. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hovorím ti, aby si odpustil nie sedem ráz, 
ale sedemdesiatsedem ráz

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 18, 21—19, 1

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koºko ráz mám
odpustiÈ svojmu bratovi, keì sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatse-
dem ráz.

Preto sa nebeské kráºovstvo podobá kráºovi, ktorý sa rozhodol vy-
účtovaÈ so svojimi sluhami. Keì začal účtovaÈ, priviedli mu jedného,
ktorý bol dlžen desaÈtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaº vrátiÈ,
pán rozkázal predaÈ jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh
splatiÈ. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil:
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,Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zºutoval, pre-
pustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu
dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ,VráÈ, čo mi dlhuješ!‘
Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ,Pozhovej mi a dlžobu
ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh
nesplatí.

Keì jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veºmi sa zarmútili. Išli
a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ,Zlý sluha, ja som ti odpus-
til celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zºutovaÈ nad
svojím spolusluhom, ako som sa ja zºutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný
pán ho vydal mučiteºom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý
svojmu bratovi.“

Keì Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského
kraja za Jordán.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Bola si dokonalá v mojej ozdobe, ktorou som Èa obdaril, 
a stala si sa neviestkou

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                16, 1-15. 60. 63

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, oznám Jeruzalemu jeho
ohavnosti a povedz: Toto hovorí Pán, Boh, Jeruzalemu: KoreÀ a pôvod
máš v krajine Kanaán, tvoj otec je Amorejčan, matka Hetejčanka.
A keì si sa narodila, pupočnú šnúru ti neprerezali, vodou Èa neumyli
na očistenie, soºou neposolili a plienkami nepovili. Ničie oko sa nad
tebou nezºutovalo a neurobilo ti jedinú z týchto vecí z lásky, ale hodili
Èa na zem s odporom v deÀ tvojho narodenia.

Vtedy som išiel popri tebe, videl som, ako sa hádžeš vo vlastnej
krvi, a povedal som ti, zakrvavenej: Ži! Áno, riekol som ti: Ži vo svo-
jej krvi a vzrastaj ako poºný kvet! Rástla si a rozvíjala si sa, dospela
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si do zrelého veku: spevneli ti prsia, narástli vlasy; bola si však nahá
a celá zmätená.

Šiel som popri tebe a videl som Èa; práve prišiel tvoj čas, čas lásky.
Rozprestrel som na teba svoj plášÈ a zakryl som tvoju nahotu. Potom
som ti prisahal a uzavrel som s tebou zmluvu, hovorí Pán, Boh,
a stala si sa mojou. Obmyl som Èa vodou, splákol som z teba krv
a pomazal som Èa olejom. Obliekol som Èa do pestrých šiat, obul som
ti obuv z kože delfína, ovinul som Èa kmentom, zaodial hodvábom.

Ozdobil som Èa skvostami: na ruky som ti dal náramky a okolo
krku retiazku. Dal som ti obrúčku do nosa a krúžok na uši a na hlavu
nádhernú korunu. Zdobila si sa zlatom a striebrom, obliekala si sa do
kmentu, hodvábu a pestrých šiat, jedla si múku, med a olej; opeknela
si nadmieru a bola si súca na kráºovský trón. Pre tvoju krásu sa roz-
niesol chýr o tebe medzi národmi, lebo si bola dokonalá v mojej ozdo-
be, ktorou som Èa obdaril, hovorí Pán, Boh.

No spoliehala si sa na svoju krásu, využívala si svoj chýr a stala si sa
neviestkou. Núkala si sa bez výberu každému, kto šiel okolo.

Ja si však spomeniem na svoju zmluvu s tebou z dní tvojej mladosti
a uzavriem s tebou večnú zmluvu, aby si sa rozpamätala a hanbila, aby
si už od hanby nemohla otvoriÈ ústa, keì ti odpustím všetko, čo si
popáchala,“ hovorí Pán, Boh.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Spomeniem si na svoju zmluvu s tebou a ty sa bude‰ hanbiÈ

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                        16, 59-63

Toto hovorí Pán, Boh: „Urobím s tebou, ako si ty urobila, keì si
pohrdla prísahou a porušila zmluvu. Potom si spomeniem na svoju
zmluvu s tebou z dní tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu.
Rozpamätáš sa na svoje správanie a budeš sa hanbiÈ, keì dostaneš
svoje sestry staršie, ako si ty, i mladšie od teba. Dám ti ich za dcéry, ale
nie pre tvoju zmluvu. Ja uzavriem zmluvu s tebou a budeš vedieÈ, že ja
som Pán, aby si sa rozpamätala a hanbila, aby si už od hanby nemohla
otvoriÈ ústa, keì ti odpustím všetko, čo si popáchala,“ hovorí Pán, Boh.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R. (1d): Odvrátil sa tvoj hnev a pote‰il si ma. III

1. „Hºa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.“

2. Budete ãerpaÈ vodu s radosÈou *
z prameÀov spásy. —

3. „Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, Ïe jeho meno je vzne‰ené. —

4. Spievajte Pánovi, lebo urobil veºké veci; *
nech je to známe po celej zemi.

5. Plesaj a jasaj, obyvateºka Siona, *
lebo veºký uprostred teba je Svätý Izraela.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                  Porov. 1 Sol 2, 13

R. Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo,
ale — aké naozaj je — ako slovo BoÏie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

MojÏi‰ vám pre tvrdosÈ vá‰ho srdca dovolil prepustiÈ va‰e manÏelky; 
ale od poãiatku to nebolo tak

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiÈ
svoju manželku z akejkoºvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteº ich od počiatku ako muža
a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa
k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘?

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek
nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal daÈ priepustný list
a prepustiÈ?“
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Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosÈ vášho srdca dovolil prepus-
tiÈ vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám:
Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme
si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keì je to takto medzi mužom a ženou,
potom je lepšie neženiÈ sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to
dané. Lebo sú ºudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo
života matky, iných takými urobili ºudia a iní sa takými urobili sami
pre nebeské kráºovstvo. Kto to môže pochopiÈ, nech pochopí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Budem súdiÈ kaÏdého podºa jeho skutkov

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                         18, 1-10. 13b. 30-32

Pán prehovoril ku mne takto: „Ako to, že si v Izraelovej krajine
hovoríte príslovie:

,Otcovia jedli nezrelé hrozno
a synom st⁄pli zuby?‘

Ako žijem, hovorí Pán, Boh, už nebudete hovoriÈ toto príslovie
v Izraeli. Veì každý život je môj: tak život otca, ako aj život syna je
môj. Len ten zomrie, kto zhreší.

Keì bude človek spravodlivý, keì bude žiÈ podºa práva a spra-
vodlivo, že nebude jesÈ na výšinách a svoje oči nebude dvíhaÈ k mod-
lám domu Izraela, manželku svojho blížneho nezneuctí a k žene v jej
čase sa nepriblíži, nebude nikoho utláčaÈ, dlžníkovi vráti záloh, nási-
lím nič neuchváti, zo svojho chleba dá hladnému a nahého zaodeje
šatami, nebude požičiavaÈ na úžeru a prijímaÈ úroky, od zločinu
odtiahne svoju ruku a spravodlivo bude rozsudzovaÈ ºudí, kráčaÈ
podºa mojich príkazov a zachovávaÈ moje ustanovenia, teda konaÈ
správne: ten je spravodlivý a bude žiÈ, hovorí Pán, Boh.
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Ale ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšÈa sa nie-
ktorého z týchto hriechov, ten nebude žiÈ. Keì bude páchaÈ všetky
tieto ohavnosti, naisto zomrie a sám bude zodpovedný za svoju smrÈ.

Preto vás, každého, dom Izraela, budem súdiÈ podºa jeho skutkov,
hovorí Pán, Boh. ObráÈte sa teda, odvráÈte sa od všetkých svojich
neprávostí, aby vás nepriviedli k pádu. Odvrhnite od seba všetky svoje
hriechy, ktorých ste sa dopúšÈali, a obnovte si srdce i ducha. Veì prečo
by ste mali zomrieÈ, dom Izraela? Ja nemám záºubu v smrti človeka,
hovorí Pán, Boh. ObráÈte sa a žite.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 51, 12-13. 14-15. 18-19

R. (12a): BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté.                                              V

1. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

2. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —

3. NavráÈ mi radosÈ z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veºkej ochoty.

4. Pouãím blúdiacich o tvojich cestách * 
a hrie‰nici sa k tebe obrátia. —

5. Veì ty nemá‰ záºubu v obete, * 
ani Ïertvu neprijme‰ odo mÀa.

6. Obetou Bohu milou je duch skrú‰ený; *
BoÏe, ty nepoh⁄da‰ srdcom skrú‰eným a poníÏeným. —

ALELUJOVÝ VER·                                                    Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

NebráÀte deÈom prichádzaÈ ku mne,
lebo takým patrí nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 19, 13-15

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale uče-
níci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráÀte im pri-
chádzaÈ ku mne, lebo takým patrí nebeské kráºovstvo.“

Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaº.

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Ezechiel vám bude znamením; budete robiÈ, ako on robil

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                         24, 15-24

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, ja Èa stihnem ranou:
vezmem ti potešenie tvojich očí, ale plakaÈ nesmieš ani nariekaÈ; slzy
nech ti netečú. Tíško vzdychaj, smútočný nárek nekonaj, hlavu si oviÀ
turbanom, obuj si sandále, bradu si nezahaºuj a smútočný pokrm
nejedz.“

Ráno som teda hovoril ºudu a večer mi zomrela žena. Na druhé ráno
som robil, ako mi rozkázal.

A ºud mi hovoril: „Prečo nám nepovieš, čo to znamená, čo robíš?“
Povedal som im: „Pán ku mne prehovoril: Povedz Izraelovmu

domu: Toto hovorí Pán, Boh: Hºa, ja znevážim svoju svätyÀu, pýchu
vašej sily, potešenie vašich očí a túžbu vašej duše. Vaši synovia
a dcéry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. A budete robiÈ,
ako ja robím: bradu si nezahalíte a nebudete jesÈ smútočný pokrm;
turbany budete maÈ na hlavách a sandále na nohách: nebudete pla-
kaÈ ani nariekaÈ, ale budete chradnúÈ pre svoje neprávosti a vzdy-
chaÈ brat popri bratovi. A Ezechiel vám bude znamením: keì to
príde, budete robiÈ všetko, ako on robil, a spoznáte, že ja som Pán,
Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Dt 32, 18-19. 20. 21

R. (porov. 18b): Opustil si Boha, svojho stvoriteºa.                               V

1. Skalu si zanedbal, ão Èa zrodila, *
zabudol si na Pána, svojho stvoriteºa.

2. Pán to videl a zavrhol ich, *
lebo ho hnevali jeho synovia a dcéry. —
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3. Povedal: „Skryjem pred nimi svoju tvár *
a uvidím, ako sa to s nimi skonãí.

4. Lebo je to zvrhlé pokolenie, *
neverní synovia. —

5. Provokovali ma tým, ão nie je Boh,*
hnevali ma svojimi márnosÈami.

6. Ja ich budem provokovaÈ tým, ão nie je ºud, *
pochabým národom ich nahnevám.“ —

ALELUJOVÝ VER·                                                                  Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak chce‰ byÈ dokonalý, predaj, ão má‰, a bude‰ maÈ poklad v nebi

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 19, 16-22

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteº, čo dobré mám robiÈ,
aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý.
Ale ak chceš vojsÈ do života, zachovávaj prikázania.“

On sa ho opýtal: „Ktoré?“
Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš

krivo svedčiÈ! Cti otca i matku a milovaÈ budeš svojho blížneho ako
seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte
chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byÈ dokonalý, choì, predaj, čo máš, roz-
daj chudobným a budeš maÈ poklad v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

Keì mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veºký maje-
tok.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Hoci si len ãlovek, a nie boh, v srdci sa pokladá‰ za Boha

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                          28, 1-10

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, povedz týrskemu 
kniežaÈu: Toto hovorí Pán, Boh:

Pre pýchu tvojho srdca,
pretože si hovoril: ,Ja som Boh,
sedím na božskom tróne,
uprostred mora!‘;
hoci si len človek, a nie boh,
a v srdci sa pokladáš za Boha.
Múdrejší si ako Daniel,
nijaké tajomstvo nie je ukryté pred tebou.
Svojou múdrosÈou a rozumnosÈou
si si nadobudol bohatstvo,
získal si zlato a striebro 
do svojich pokladníc;
svojou veºkou múdrosÈou a obchodom
si zveºadil svoje bohatstvo
a s bohatstvom spyšnelo tvoje srdce.

Preto toto hovorí Pán, Boh:
Pretože si sa v srdci pokladal za boha,
ja privediem proti tebe cudzincov,
najnásilnejší národ:
vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti
a potupia tvoju nádheru.
Zvrhnú Èa do jamy a zomrieš
ako tí, čo sú zabití uprostred mora.
Vari budeš vravieÈ: ,Ja som Boh!‘
do očí svojich vrahov?
Veì si človek len, a nie boh,
v rukách tých, čo Èa zabijú!

Zomrieš smrÈou neobrezancov,
rukami cudzincov,
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lebo som to ja povedal,“
hovorí Pán, Boh.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM              Dt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b

R. (porov. 36b): Zºutuj sa, Pane, nad svojimi sluÏobníkmi.                    V

1. „Povedal by som: Rozptýlim ich * 
a vyhladím ich pamiatku z ºudstva!,

2. keby som sa nebál spupnosti nepriateºov, *
Ïe sa budú pý‰iÈ ich protivníci. —

3. A povedia: ,Na‰a ruka je vynikajúca, *
nie Pán urobil toto v‰etko!‘ 

4. Lebo je to ºud bezradný *
a nechápavý. —

5. Ako by jeden mohol prenasledovaÈ tisíc ºudí * 
a dvaja zahnaÈ na útek desaÈtisíc?

6. Iba ak by ich predala ich Skala *
a Pán by ich vydal napospas.“ —

7. Blízko je deÀ ich záhuby, * 
ich osud sa urýchºuje.

8. Lebo Pán sa ujme práva svojho ºudu *
a zºutuje sa nad svojimi sluÏobníkmi. —

ALELUJOVÝ VER·                                                              2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

ªah‰ie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, 
ako boháãovi vojsÈ do BoÏieho kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 19, 23-30

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý Èažko
vojde do nebeského kráºovstva. Ba hovorím vám: ªahšie je Èave
prejsÈ cez ucho ihly, ako boháčovi vojsÈ do Božieho kráºovstva.“
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Keì to učeníci počuli, veºmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže
byÈ spasený?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal im: „ªuìom je to nemožné, ale
Bohu je všetko možné.“

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za
tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì
Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou,
zasadnete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.
A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo
otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude
dedičom večného života.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Vytrhnem im moje stádo z úst, nebude im viac pokrmom

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                           34, 1-11

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, prorokuj o pastieroch
Izraela; prorokuj a povedz pastierom: Toto hovorí Pán, Boh: Beda
pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Vari pastieri nemajú pásÈ stádo?
Mlieko ste jedli, vlnou ste sa odievali, vyk⁄mené ste zabíjali, ale stádo
ste nepásli. Slabé ste neposilÀovali, choré neliečili, zlomené neobviaza-
li, rozp⁄chnuté ste nezavrátili, stratené nehºadali, ale kruto a násilne
ste panovali nad nimi. Tak sa moje ovce rozp⁄chli, lebo nebolo pastie-
ra: stali sa korisÈou divej zveri a roztratili sa. Moje stádo blúdilo po
všetkých vrchoch  a po všetkých vyvýšených kopcoch; po šírej zemi sa
roztratili moje stáda a nebolo toho, kto by ich hºadal, nebolo toho, kto
by ich hºadal.

Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo: Ako žijem, hovorí Pán, Boh,
pretože sa moje stádo stalo korisÈou, moje ovce sa stali pokrmom
divej zveri, lebo nebolo pastiera; moji pastieri sa nestarali o moje
stádo, pastieri pásli seba, a moje stádo nepásli, preto, pastieri, počuj-
te Pánovo slovo.
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Toto hovorí Pán, Boh: Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na
zodpovednosÈ za moje stádo a už im nedovolím stádo pásÈ; pastieri už
nebudú pásÈ seba: vytrhnem im moje stádo z úst, nebude im viac
pokrmom.

Lebo toto hovorí Pán, Boh: Hºa, ja sám vyhºadám svoje ovce a uj-
mem sa ich.“

Počuli sme Božie slovo.

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

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

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER· Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;
rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

268 DVADSIATY TÝÎDE≈



EVANJELIUM

Preto na mÀa zazerá‰, Ïe som dobrý?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 20, 1-16

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºovstvo sa
podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najaÈ robotníkov do svo-
jej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deÀ a poslal ich do svo-
jej vinice.

Keì vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaºčivo na
námestí. I povedal im: ,Choìte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo
bude spravodlivé.‘ A oni šli.

Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a uro-
bil podobne.

Keì vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávaÈ, povedal
im: ,Čo tu nečinne stojíte celý deÀ?‘ Vraveli mu: ,Nik nás nenajal.‘
Povedal im: ,Choìte aj vy do mojej vinice!‘

Keì sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ,Zavolaj
robotníkov a vyplaÈ im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ 

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý
dostal denár. Keì prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni
dostali po denári.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ,Títo poslední pracovali jedinú
hodinu, a ty si ich postavil na roveÀ nám, čo sme znášali bremeno dÀa
a horúčosÈ.‘ 

Ale on jednému z nich odpovedal: ,Priateºu, nekrivdím ti. Nezjednal
si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choì! Ja chcem aj tomu-
to poslednému daÈ toºko, koºko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiÈ,
čo chcem? Či na mÀa zazeráš preto, že som dobrý?‘

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Dám vám nové srdce a vloÏím do vás nového ducha

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela   36, 23-28

Toto hovorí Pán: „Posvätím svoje veºké meno, zneuctené medzi
národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja
som Pán, keì na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, — hovorí
Pán, Boh.

Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých
krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú
vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel
vás očistím.

Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim
z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. Vložím do vás
svojho ducha a spôsobím, že budete kráčaÈ podºa mojich príkazov, že
budete zachovávaÈ a plniÈ moje výroky.

Budete bývaÈ v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím
ºudom a ja budem vaším Bohom.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 51, 12-13. 14-15. 18-19

R. (Ez 36, 25): Vylejem na vás ãistú vodu
a budete oãistení.                                                        VI

1. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

2. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —

3. NavráÈ mi radosÈ z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veºkej ochoty.

4. Pouãím blúdiacich o tvojich cestách *
a hrie‰nici sa k tebe obrátia. —

5. Veì ty nemá‰ záºubu v obete, * 
ani Ïertvu neprijme‰ odo mÀa.
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6. Obetou Bohu milou je duch skrú‰ený; *
BoÏe, ty nepoh⁄da‰ srdcom skrú‰eným a poníÏeným. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Zavolajte na svadbu v‰etkých, ão nájdete

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 22, 1-14

Ježiš znova hovoril veºkÀazom a starším ºudu v podobenstvách:
„Nebeské kráºovstvo sa podobá kráºovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu
synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale
oni nechceli ísÈ.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ,Povedzte pozvaným: Hostinu
som už prichystal, voly a k⁄mny dobytok sú pozabíjané a všetko je pri-
pravené; poìte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na
svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali,
potupili a zabili.

Kráº sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto
podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ,Svadba je pripravená, ale pozvaní
jej neboli hodni. Choìte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete,
zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých,
ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieÀ sa naplnila hosÈami.

Keì kráº vošiel pozrieÈ si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol
oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ,Priateºu, ako si sem
mohol vojsÈ bez svadobného odevu?‘ On onemel. 

Tu kráº povedal sluhom: ,Zviažte mu nohy i ruky a vyhoìte ho von
do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Suché kosti, poãujte Pánovo slovo!
Vyvediem vás z va‰ich hrobov, dom Izraela

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 37, 1-14

Spočinula na mne Pánova ruka, Pán ma v duchu vyviedol a postavil
uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí, a vodil ma zôkol-vôkol pome-
dzi ne; bolo ich veºmi veºa v údolí a boli už celkom zoschnuté.

A povedal mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“
Povedal som: „Pane, ty to vieš.“
Potom mi povedal: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché

kosti, počujte Pánovo slovo! Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hºa,
ja vložím do vás ducha a ožijete. Pripevním na vás šºachy, nechám vás
obrásÈ mäsom, obtiahnem vás kožou, dám vám ducha, ožijete a spo-
znáte, že ja som Pán!“

Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. Ako som prorokoval, nastal
hrkot a pohyb: kosÈ sa priblížila ku kosti, každá k svojmu kæbu.
Pozeral som sa a hºa, obložili ich šºachy a mäso a zvrchu ich obtiahla
koža, ale ducha v nich nebolo.

Vtedy mi povedal: „Prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka.
Povedz duchu: Toto hovorí Pán, Boh: Duch, príì od štyroch vetrov
a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú.“

Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, a vošiel do nich duch. Ožili
a postavili sa na nohy — nesmierne veºké vojsko.

Potom mi povedal: „Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela.
Oni hovoria: ,Zoschli nám kosti, zhynula naša nádej, sme stratení.‘
Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán, Boh: ªud môj, ja otvo-
rím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do kra-
jiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keì otvorím vaše hroby
a vyvediem vás z vašich hrobov, ºud môj. Vložím do vás svojho ducha
a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán.
Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (1): Oslavujte Pána,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. XX

Alebo: Aleluja.

1. Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, *
ktorých vykúpil z rúk protivníkových

2. a zhromaÏdil z rozliãných krajín, 
od východu i západu, *
od severu i od mora. — R.

3. Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, * 
nenachádzali cestu k trvalému bydlisku. 

4. Mali hlad a smäd, *
ubúdalo v nich Ïivota. —

5. V súÏení volali k Pánovi *
a on ich vyslobodil z úzkostí.

6. Na správnu cestu ich priviedol, *
aby ‰li po nej k trvalému bydlisku. —

7. Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo *
a za zázraky v prospech ºudí,

8. lebo smädného napojil *
a hladného nak⁄mil dobrotami. —

ALELUJOVÝ VER·                     Î 25, 4b. 5a

R. Aleluja. — Pouã ma, Pane, o svojich chodníkoch,
veì ma vo svojej pravde. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, a svojho blíÏneho ako seba samého

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 22, 34-40

Keì sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden
z nich, učiteº zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteº, ktoré pri-
kázanie v Zákone je najväčšie?“
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On mu povedal: „MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysºou! To je najväčšie
a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: MilovaÈ budeš svojho blíž-
neho ako seba samého! 

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Dom bol plný Pánovej veleby

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 43, 1-7a

Anjel ma zaviedol k bráne obrátenej na východ. A hºa, od východu
prichádzala veleba Izraelovho Boha; jej šum bol ako šum veºkých vôd
a zem žiarila od jeho vznešenosti.

Zjav, ktorý som videl, bol ten istý, čo som videl, keì prišiel spustošiÈ
mesto; bol podobný zjavu pri videní, ktoré som mal pri rieke Chobar;
a padol som na tvár.

Pánova veleba vošla do chrámu cez bránu obrátenú na východ. Tu
ma duch zdvihol a voviedol do vnútorného nádvoria; a hºa, dom bol
plný Pánovej veleby.

A počul som, ako ktosi ku mne z domu hovorí — pri mne stál muž
a hovoril mi: „Syn človeka, tu je môj trón a miesto, kde stoja moje
nohy, tu budem bývaÈ uprostred synov Izraela naveky.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                          Î 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R. (porov. 10b): Pánova sláva bude prebývaÈ v na‰ej krajine.                     III

1. Budem poãúvaÈ, ão povie Pán, Boh; *
on ohlási pokoj svojmu ºudu a svojim svätým.

2. Naozaj: blízko je spása tým, ão sa ho boja, *
a jeho sláva bude prebývaÈ v na‰ej krajine. — 
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3. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *
spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

4. VernosÈ vyrastie zo zeme, *
spravodlivosÈ zhliadne z neba. — 

5. Veì Pán dá poÏehnanie *
a svoje plody vydá na‰a zem. 

6. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ * 
a po stopách jeho krokov spása. —

ALELUJOVÝ VER·   Mt 23, 9b.10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.
Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hovoria, a nekonajú

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 23, 1-12

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji
zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo
vám povedia, ale podºa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. 

Viažu Èažké až neúnosné bremená a kladú ich ºuìom na plecia, ale
sami ich nechcú ani prstom pohnúÈ. 

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ºudia videli: rozširujú si
modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popred-
né miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uli-
ciach a keì ich ºudia oslovujú Rabbi.

Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste
bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec,
ten nebeský. Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš
Učiteº, Kristus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povy-
šuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Aby bolo oslávené Pánovo meno vo vás a vy v Àom

Začiatok Druhého listu
svätého apoštola Pavla Solúnčanom 1, 1-5. 11b-12

Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu, našom Otcovi,
a v Pánu Ježišovi Kristovi: MilosÈ vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
i od Pána Ježiša Krista.

Musíme ustavične vzdávaÈ vìaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší,
veì vaša viera veºmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz
väčšia. A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu
vytrvalosÈ a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré
znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uzna-
ní za hodných Božieho kráºovstva, za ktoré trpíte. 

Nech vás náš Boh urobí hodnými svojho povolania a svojou mocou
uskutoční každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno
nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v Àom, podºa milosti nášho Boha
a Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 4-5

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove.                  III
1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;

spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ.
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Lebo veºký je Pán a veºkej chvály hoden, *
viac ako v‰etkých bohov treba sa ho báÈ.

4. Lebo niãoty sú v‰etci bohovia pohanov, *
ale Pán stvoril nebesia. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Beda vám, slepí vodcovia!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša                  23, 13. 15-22

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a fari-
zeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráºovstvo pred ºuìmi! Sami
doÀ nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsÈ nedovolíte.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more
i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keì sa ním stane, urobíte
z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!

Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ,Kto by prisahal na chrám, to
nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ 

Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? 
Alebo: ,Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na

dar, čo je na Àom, to ho už viaže.‘ 
Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?
Kto teda prisahá na oltár, prisahá naÀ i na všetko, čo je na Àom;

a kto prisahá na chrám, prisahá naÀ i na toho, ktorý v Àom býva. A kto
prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na Àom sedí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

DrÏte sa uãenia, ktoré ste prijali

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 1-3a. 14-17

Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaž-
denia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneì vyviesÈ
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z rovnováhy a naplašiÈ ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne
naším, akoby už Pánov deÀ nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým
spôsobom.

Boh vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho
Pána Ježiša Krista.

A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či
už slovom a či naším listom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš
Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu
a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom
diele a slove.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 96, 10. 11-12a. 12b-13

R. (porov. 13ab): Pán príde súdiÈ v‰etky národy.                                   III

1. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

2. Te‰te sa, nebesia, plesaj, zem; 
nech more zahuãí a ão ho napæÀa, *
nech plesá pole a v‰etko, ão je na Àom. —

3. I zajasajú v‰etky stromy lesa 
pred tvárou Pána, Ïe prichádza, *
Ïe prichádza súdiÈ zem.

4. Spravodlivo bude súdiÈ zemekruh *
a národy podºa svojej pravdy. —

ALELUJOVÝ VER· Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;
rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Toto bolo treba robiÈ, a tamto nezanedbávaÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 23, 23-26

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a fari-
zeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali
ste, čo je v zákone dôležitejšie — spravodlivosÈ, milosrdenstvo a ver-
nosÈ! Toto bolo treba robiÈ, a tamto nezanedbávaÈ. Slepí vodcovia!
Komára preciedzate a Èavu prehætate.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu
zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu
najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Kto nechce pracovaÈ, nech ani neje

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Solúnčanom 3, 6-10. 16-18

Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste
sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podºa učenia,
ktoré prijal od nás. Veì sami viete, ako nás treba napodobÀovaÈ, lebo
sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo,
ale vo dne v noci sme Èažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás
neboli na Èarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám
seba daÈ za vzor, aby ste nás napodobÀovali. Veì aj keì sme boli u vás,
prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovaÈ, nech ani neje.

Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohºade.
Pán nech je s vami všetkými.

Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste;
takto píšem. 

MilosÈ nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM  Î 128, 1-2. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána.                                III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *
a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *
bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *
ktorý sa bojí Pána.

4. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona, 
aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *
po v‰etky dni svojho Ïivota. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 2, 5

R. Aleluja. — Kto zachováva Kristovo slovo,
v tom je BoÏia láska naozaj dokonalá. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ste synmi tých, ão zabíjali prorokov

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 23, 27-32

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a fari-
zeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyze-
rajú pekne, ale vnútri sú plné m⁄tvolných kostí a všelijakej nečistoty!
Tak sa aj vy navonok zdáte ºuìom spravodliví, no vnútri ste plní
pokrytectva a neprávosti.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky
a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: ,Keby sme boli žili za čias
našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.‘ A tak si
sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dov⁄šte
mieru svojich otcov!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

V Kristovi ste boli obohatení vo v‰etkom

Začiatok Prvého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 1-9

Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Soste-
nes Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným
svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na kaž-
dom mieste u nich aj u nás: MilosÈ vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
i od Pána Ježiša Krista.

Ustavične vzdávam vìaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosÈ,
ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veì v Àom ste boli obohatení vo
všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami
upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nijaký dar milosti,
kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posil-
ÀovaÈ až do konca, aby ste boli bez úhony v deÀ nášho Pána Ježiša
Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna
Ježiša Krista, nášho Pána.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                     Î 145, 2-3. 4-5. 6-7

R. (1a): OslavovaÈ Èa chcem naveky, BoÏe, môj kráº.                           XX

1. Budem Èa velebiÈ kaÏdý deÀ 
a tvoje meno chváliÈ *
navÏdy a naveky.

2. Veºký si, Pane, a veºkej chvály hoden, *
tvoju veºkosÈ nemoÏno preskúmaÈ. —

3. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov *
a v‰etky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

4. Hovoria o vzne‰enosti tvojej slávy a veleby *
a rozprávajú o tvojich zázrakoch. —

5. Hovoria aj o sile tvojich skutkov úÏasných *
a rozprávajú o tvojej veºkosti.

6. Rozhlasujú chválu tvojej veºkej láskavosti * 
a plesajú nad tvojou spravodlivosÈou. —
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ALELUJOVÝ VER· Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení,
lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM
Buìte pripravení

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 24, 42-51

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deÀ
príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú
hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúÈ do svoj-
ho domu. Preto aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodi-
nu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou
čeºaìou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán
pri svojom príchode nájde tak robiÈ. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho
nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ,Môj pán voºajako nejde‘
a začal by biÈ svojich spolusluhov, jesÈ a piÈ s opilcami, pán toho sluhu
príde v deÀ, keì to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,
oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípa-
nie zubami.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Ohlasujeme ukriÏovaného Krista:
pre ºudí bláznovstvo, ale pre povolaných BoÏiu múdrosÈ

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 17-25

Bratia, Kristus ma neposlal krstiÈ, ale hlásaÈ evanjelium, a nie
v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo
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kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na
ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veì je napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím
a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?
Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? Lebo keì svet
v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha, zapáčilo sa Bohu
spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú zna-
menia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však ohlasujeme ukrižovaného
Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povo-
laných, tak Židov ako Grékov, Krista — Božiu moc a Božiu múdrosÈ.
Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha
slabé, je silnejšie ako ºudia.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 33, 1-2. 4-5. 10-11

R. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.                                                 XX

1. Plesajte, spravodliví, v Pánovi; *
statoãným slu‰í spievaÈ pieseÀ chvály.  

2. Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaÈstrunovej lutne. —

3. Lebo Pánovo slovo je pravdivé *
a verné v‰etko jeho konanie.

4. Miluje spravodlivosÈ a právo; *
milosti Pánovej plná je zem. —

5. Pán marí úmysly pohanov, *
navnivoã privádza my‰lienky národov.

6. Ale Pánov úmysel trvá naveky, *
my‰lienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,
aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. —R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Hºa, Ïeních prichádza, vyjdite mu v ústrety

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-
stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali
s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.
O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja,

lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA
PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil to, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych
podºa tela ani veºa mocných, ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláz-
nivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvo-
lil si Boh, aby zahanbil  silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da,
to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred
Bohom nik nevystatoval. 
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Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od
Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-
né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM    Î 33, 12-13. 18-19. 20-21

R. (12b): BlaÏený ºud, ktorý si Pán vyvolil za dediãstvo.                    XX

1. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo.

2. Pán hºadí z neba *
a vidí v‰etkých ºudí. —

3. Hºa, oko Pánovo bdie nad tými, ão sa ho boja, *
nad tými, ão v jeho milosrdenstvo dúfajú,

4. aby ich zachránil pred smrÈou *
a v ãase hladu nak⁄mil. —

5. Na‰a du‰a oãakáva Pána, *
on je na‰a pomoc a ochrana. 

6. V Àom sa na‰e srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bol si verný nad málom: vojdi do radosti svojho pána

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Matúša 25, 14-30

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa
chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému
dal päÈ talentov, druhému dva a ìalšiemu jeden, každému podºa jeho
schopností, a odcestoval.
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Ten, čo dostal päÈ talentov, hneì šiel, obchodoval s nimi a získal
ìalších päÈ. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ìalšie dva. Ale ten, čo
dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovaÈ.
Predstúpil ten, čo dostal päÈ talentov, priniesol ìalších päÈ talentov

a vravel: ,Pane, päÈ talentov si mi odovzal a hºa, ìalších päÈ som zís-
kal.‘ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný
nad málom, ustanovím Èa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si
mi odovzdal a hºa, získal som ìalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal:
,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím Èa
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ,Pane, viem, že si
tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som
sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hºa, tu máš, čo je tvoje.‘

Jeho pán mu povedal: ,Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som
nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze daÈ
peÀazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj
s úrokmi. 

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desaÈ talentov. Lebo kaž-
dému, kto má, ešte sa pridá a bude maÈ hojne. Ale kto nemá, tomu sa
vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoìte von do tmy; tam bude plač a škrípa-
nie zubami.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY DRUHÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Zvestoval som vám ukriÏovaného Krista

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 2, 1-5

Keì som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovaÈ Božie
tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosÈou. Rozhodol som sa, že ne-
chcem medzi vami vedieÈ nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižova-
ného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veºmi prestrašený. Moja reč
a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale
v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ºudskej
múdrosti, ale na Božej moci.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 97. 98. 99. 100. 101. 102

R. (97a): Pane, tvoj zákon veºmi milujem.                                           XV

1. Pane, tvoj zákon veºmi milujem, *
rozjímam o Àom celý deÀ. —

2. Tvoja náuka robí ma rozumnej‰ím nad mojich nepriateºov, *
ustaviãne sa jej prid⁄Ïam. —

3. Múdrej‰í som nad v‰etkých mojich uãiteºov, * 
lebo o tvojich prikázaniach rozjímam. —

4. Chápavej‰í som nad starcov, * 
lebo zachovávam tvoje príkazy. —

5. Svojim nohám nedovolím vykroãiÈ na zlé cesty, * 
chcem dodrÏiavaÈ tvoje slová. —

6. NeodkláÀam sa od tvojich predpisov, * 
lebo ty si mi zákon stanovil. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Duch Pána je nado mnou;
poslal ma hlásaÈ evanjelium chudobným. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poslal ma hlásaÈ evanjelium chudobným.
Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 4, 16-30

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podºa svojho zvyku vošiel
v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka
Izaiáša. Keì knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

„Duch Pána je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiÈ zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieÈ;
utláčaných prepustiÈ na slobodu
a ohlásiÈ Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v syna-
góge sa upreli na neho.

A on im začal hovoriÈ: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve
počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho
úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám
seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo
svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo
svojej vlasti. 

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša,
keì sa zavrelo nebo na tri roky a šesÈ mesiacov a nastal veºký hlad po
celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej
vdove do Sarepty v Sidone. 

288 DVADSIATY DRUHÝ TÝÎDE≈



A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden
z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keì to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho
z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto posta-
vené, a odtiaº ho chceli zhodiÈ. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Îivoãí‰ny ãlovek neprijíma veci BoÏieho Ducha;
duchovný posudzuje v‰etko

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 2, 10b-16

Bratia, Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veì kto z ºudí vie, čo je
v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v Àom? Tak ani čo je v Bohu,
nepozná nik, iba Boží Duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale Du-
cha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom
hovoríme nie slovami naučenými od ºudskej múdrosti, ale slovami,
ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetºujeme.

Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznov-
stvom a nemôže ich pochopiÈ, lebo ich treba duchovne posudzovaÈ. No
duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiÈ.

Veì kto poznal Pánovo zmýšºanie,
aby ho poúčal?

My však máme Kristovo zmýšºanie.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 8-9. 10-11. 12-13b. 13c-14

R. (17a): Spravodlivý je Pán na v‰etkých svojich cestách. XX

1. Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veºmi láskavý.
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2. Dobrý je Pán ku kaÏdému *
a milostivý ku v‰etkým svojim stvoreniam. —

3. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *
a tvoji svätí nech Èa velebia.

4. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *
a o tvojej moci nech hovoria; —

5. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *
i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

6. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *
a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

7. Pán je vo v‰etkých svojich slovách pravdivý *
a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

8. Pán podopiera v‰etkých, ão klesajú, *
a dvíha v‰etkých skºúãených. — R.

ALELUJOVÝ VER· Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami
a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Viem, kto si: BoÏí Svätý

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 4, 31-37

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil
a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.

V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten
vykríkol veºkým hlasom: „Nechaj nás! Čo Èa do nás, Ježiš Nazaret-
ský?! Prišiel si nás zničiÈ? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi
nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že
mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

A chýr o Àom sa rozšíril po celom kraji.

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE
My sme BoÏí spolupracovníci

a vy ste BoÏia roºa a BoÏia stavba

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom                                            3, 1-9

Ja som vám, bratia, nemohol hovoriÈ ako duchovným, ale ako teles-
ným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piÈ namiesto
pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte nezne-
siete, lebo ste ešte stále telesní. Veì keì je medzi vami žiarlivosÈ a svár,
to nie ste telesní a nežijete len po ºudsky?

Keì jeden hovorí: „Ja som Pavlov,“ a druhý: „Ja Apollov,“ či nie ste
ºudia? Veì čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom
ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo
polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo
polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale
každý dostane vlastnú odmenu podºa toho, ako pracoval. Lebo my sme
Boží spolupracovníci a vy ste Božia roºa a Božia stavba.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 33, 12-13. 14-15. 20-21

R. (12b): BlaÏený ºud, ktorý si Pán vyvolil za dediãstvo. XX

1. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo.

2. Pán hºadí z neba *
a vidí v‰etkých ºudí. —

3. Pozerá z miesta, kde prebýva, *
na v‰etkých obyvateºov zeme,

4. on, ão kaÏdému osve utvoril srdce *
a chápe v‰etky ich skutky. —

5. Na‰a du‰a oãakáva Pána, *
on je na‰a pomoc a ochrana.
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6. V Àom sa na‰e srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným,
oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Aj iným mestám musím ohlasovaÈ evanjelium, lebo na to som poslaný

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 4, 38-44

Keì Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu
testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za Àu. Postavil sa nad
Àu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneì vstala a obsluhovala ich.

Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privá-
dzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.

Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On
im pohrozil a nedovolil im hovoriÈ, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

Keì sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy
ho hºadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.

On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovaÈ Božie
kráºovstvo, lebo na to som poslaný.“

A kázal po judejských synagógach.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

V‰etko je va‰e, ale vy ste Kristovi a Kristus BoÏí

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom                   3, 18-23

Bratia, nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je
v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo
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múdrosÈ tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veì je napí-
sané:

„On chytá múdrych v ich chytráctve“

a zasa:

„Pán pozná myšlienky múdrych
a vie, aké sú márne.“

A tak nech sa nik nevychvaºuje ºuìmi. Veì všetko je vaše: či Pa-
vol alebo Apollo, Kéfas, svet, život i smrÈ, prítomnosÈ aj budúcnosÈ —
všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (1a): Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa.                                      III

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *
okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.

2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *
kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *
ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *
ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 4, 19

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;
a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Opustili v‰etko a i‰li za ním

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 5, 1-11

Keì raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naÀ zástup,
lebo chcel počuÈ Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári
z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila
Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol
a z loìky učil zástupy.

Keì prestal hovoriÈ, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spus-
tite siete na lov!“ 

Šimon mu odpovedal: „Učiteº, celú noc sme sa namáhali, a nič sme
nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ 

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.
Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli
pomôcÈ. Oni prišli a obidve loìky naplnili tak, že sa potápali.

Keì to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal:
„Pane, odíì odo mÀa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmoc-
nila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili.
Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonový-
mi spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviÈ už ºudí.“
A keì pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Pán vyjaví úmysly s⁄dc

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom                4, 1-5

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správ-
cov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý
verný. 
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No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ºudský
súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma
neospravedlÀuje. Pán je môj sudca. 

Preto nesúìte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je
skryté v tme, a vyjaví úmysly s⁄dc. Vtedy každý dostane pochvalu od
Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40

R. (39a): Spása spravodlivých prichádza od Pána. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *
a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *
a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *
a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Vyhýbaj zlu a dobre rob *
a bude‰ maÈ domov naveky.

6. Lebo Pán miluje spravodlivosÈ *
a neopú‰Èa svojich svätých. —

7. Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v ãase súÏenia.

8. Pán im pomôÏe a oslobodí ich, 
vytrhne ich z rúk hrie‰nikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho. —

ALELUJOVÝ VER·       Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Keì im Ïenícha vezmú, potom sa budú postiÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 5, 33-39

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často pos-
tia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“

Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadaÈ od svadobných hostí, aby sa
postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keì im ženícha vezmú;
potom, v tých dÀoch, sa budú postiÈ.“

Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového
odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý
sa nehodí záplata z nového.

A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy
roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliaÈ
do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie:
,Staré je lepšie.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Sme hladní, smädní a nahí

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 9-15

Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto,
ako odsúdeným na smrÈ, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov
i ºudí. 

My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme
slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. Až do tejto hodiny sme
hladní, smädní a nahí, bijú nás päsÈami, sme bez domova, Èažko pra-
cujeme vlastnými rukami; keì nás preklínajú, my žehnáme, keì nás
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prenasledujú, my to znášame, keì nás potupujú, my sa modlíme.
Stali sme sa akoby smeÈami sveta, vyvrheºmi pre všetkých až dote-
raz.

Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako
svoje milované deti. Veì keby ste mali hoc aj desaÈtisíc vychovávateºov
v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás
splodil skrze evanjelium. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 17-18. 19-20. 21

R. (18a): Blízky je Pán v‰etkým, ão ho vzývajú. XX

1. Spravodlivý je Pán na v‰etkých svojich cestách *
a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

2. Blízky je Pán v‰etkým, ão ho vzývajú, *
v‰etkým, ão ho vzývajú úprimne. —

3. Vyplní Ïelanie bohabojných, *
vysly‰í ich modlitbu a zachráni ich.

4. Pán ochraÀuje v‰etkých, ão ho milujú, *
a niãí v‰etkých hrie‰nikov. —

5. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu
a v‰etko Ïivé nech jeho sväté meno velebí *
navÏdy a naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;
nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Preão robíte, ão v sobotu neslobodno?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 1-5

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy,
mrvili ich rukami a jedli.
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Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobod-
no?“

Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keì bol hladný on
i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované
chleby, ktoré nesmel jesÈ nik, iba kÀazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY TRETÍ TÝŽDE≈

PONDELOK 

PRVÉ âÍTANIE
Vyãistite starý kvas; 

veì bol obetovaný ná‰ veºkonoãný Baránok, Kristus

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 1-8

Bratia, počuÈ aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom
ani medzi pohanmi nepočuÈ, aby mal niekto manželku svojho otca.
A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili
spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu! 

Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako
prítomný, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keì sa
zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, vydaÈ sata-
novi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deÀ.

Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí
celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž
akoby nekvasený chlieb. Veì bol obetovaný náš veºkonočný Baránok,
Kristus. Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby
a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                              Î 5, 5-6. 7. 12

R. (9a): Pane, veì ma vo svojej spravodlivosti.               VI

1. Ty nie si Boh, ktorému by sa páãila neprávosÈ, 
zlý ãlovek nepobudne pri tebe, *
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohºadom. —

2. Ty nenávidí‰ v‰etkých, ão páchajú neprávosÈ, 
niãí‰ v‰etkých, ão hovoria klamstvá. *
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. —

3. Nech sa te‰ia v‰etci, ão majú v teba dôveru, * 
a naveky nech jasajú. 
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4. ChráÀ ich a nech sa radujú v tebe, * 
ão tvoje meno milujú. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Striehli na JeÏi‰a, ãi v sobotu uzdraví

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 6-11

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý
mal vyschnutú pravú ruku.

A zákonníci s farizejmi naÀ striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali
z čoho obžalovaÈ.

Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal
vyschnutú ruku: „VstaÀ a postav sa do prostriedku!“ On vstal a posta-
vil sa.

A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiÈ
dobre, alebo zle, zachrániÈ život, alebo zničiÈ?“

Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil
a ruka mu ozdravela.

Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiÈ s Ježišom.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Brat s bratom sa súdi — a to pred neveriacimi?!

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom                  6, 1-11

Bratia, kto z vás sa odváži, keì má s iným spor, súdiÈ sa pred nespra-
vodlivými, a nie pred svätými?! Vari neviete, že svätí budú súdiÈ svet?!
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A ak vy máte súdiÈ svet, nie ste hodni rozsúdiÈ maličkosti?! Neviete, že
budeme súdiÈ anjelov? O čo viac potom veci všedného dÀa!

Ak sa teda potrebujete súdiÈ vo veciach všedného života, rozhodne-
te sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím? Na vaše
zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by
mohol rozsúdiÈ svojich bratov? Ale brat s bratom sa súdi — a to pred
neveriacimi?! Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou.
Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy
krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú
dedičmi Božieho kráºovstva? Nemýºte sa: ani smilníci, ani modloslu-
žobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlode-
ji, ani chamtivci, ani opilci, ani ut⁄hači, ani lupiči nebudú dedičmi
Božieho kráºovstva.

A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste
ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R. (4a): Pán Boh miluje svoj ºud.                                                         X
1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; *

jeho chvála nech znie v zhromaÏdení svätých.
2. Nech sa te‰í Izrael zo svojho Stvoriteºa, *

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráºom. —

3. Nech oslavujú jeho meno tancom, *
nech mu hrajú na bubne a na citare.

4. Lebo Pán miluje svoj ºud *
a tichých venãí víÈazstvom. —

5. Nech svätí jasajú v sláve, *
nech sa veselia na svojich lôÏkach.

6. Oslavu Boha nech majú na perách; *
v‰etkým jeho svätým to bude na slávu. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie
a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Strávil celú noc v modlitbe.
Vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apo‰tolmi

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 12-19

V tých dÀoch vyšiel Ježiš na vrch modliÈ sa a strávil celú noc v mod-
litbe s Bohom. 

Keì sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich,
ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho
brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša,
Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho
a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veºký zástup jeho učeníkov
a veºké množstvo ºudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho
a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvaÈ a daÈ sa uzdraviÈ zo svojich
neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúÈ sa ho, lebo vychádzala z neho
sila a uzdravovala všetkých.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Si viazaný k Ïene? Nevyhºadávaj rozluku.
Si bez Ïeny? Nehºadaj si Ïenu

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom                  7, 25-31

Bratia, o pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký,
ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný. Myslím teda,
že je to dobré — pre terajšie Èažkosti —, že je dobre, keì človek ostane
tak, ako je. 

Si viazaný k žene? Nevyhºadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehºadaj si
ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale
takíto budú maÈ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriÈ. 
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A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú
ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa
radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí,
čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosÈ tohoto sveta sa
pomíÀa.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (11a): âuj, dcéra, a pozoruj a nakloÀ svoj sluch.                             XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 6, 23ab

R. Aleluja. — Radujte sa a jasajte,
lebo máte veºkú odmenu v nebi! — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháãi

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 20-26

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril:
„Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráºovstvo.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.
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Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiaÈ.
Blahoslavení budete, keì vás budú ºudia nenávidieÈ, keì vás vylúčia

spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna člove-
ka. Radujte sa v ten deÀ a jasajte, lebo máte veºkú odmenu v nebi! Veì
to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovaÈ!
Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiÈ a plakaÈ!
Beda, ak vás budú všetci ºudia chváliÈ, lebo to isté robili ich otcovia

falošným prorokom!“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Keì zraÀujete slabé svedomie bratov, hre‰íte proti Kristovi

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom                                8, 1b-7. 10-13

Bratia, poznanie nadúva, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že
niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieÈ. Ale ak niekto miluje
Boha, toho Boh pozná. 

O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet
nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden. Lebo aj keì sú takí, čo sa
nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi — ako je veºa bohov a veºa
pánov —, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my
sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko,
aj my sme skrze neho.

Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí
na modly, že jedia mäso, akoby bolo naozaj obetované modlám, a ich
svedomie sa poškvrÀuje, lebo je slabé. Lebo keì niekto uvidí toho, čo
má poznanie, stolovaÈ v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedo-
mie, pretože je slabé, aby jedol mäso obetované modlám? A slabý
zahynie pre tvoje poznanie — brat, za ktorého zomrel Kristus! Keì
takto hrešíte proti bratom a zraÀujete ich slabé svedomie, hrešíte proti
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Kristovi. Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesÈ
mäso, aby som nepohoršil svojho brata. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                            Î 139, 1-3. 13-14b. 23-24

R. (24b): Veì ma, Pane, po ceste k veãnosti.                                        XX

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *
ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.

2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky:
ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *
A v‰etky moje cesty sú ti známe. —

3. Veì ty si stvoril moje útroby, *
utkal si ma v Ïivote mojej matky.

4. Chválim Èa, Ïe si ma utvoril tak zázraãne; *
v‰etky tvoje diela sú hodny obdivu. —

5. Skúmaj ma, BoÏe, a poznaj moje srdce; *
skúmaj ma a v‰ímaj si moje cesty.

6. Pozri, ãi nejdem bludnou cestou, *
a veì ma po ceste k veãnosti. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 4, 12

R. Aleluja. — Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás
a jeho láska v nás je dokonalá. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Buìte milosrdní, ako je milosrdný vá‰ Otec!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 27-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:
Milujte svojich nepriateºov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žeh-
najte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 

Tomu, kto Èa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie
plášÈ, neodopri ani šaty. Každému, kto Èa prosí, daj a ak ti niekto niečo
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vezme, nežiadaj to naspäÈ. Ako chcete, aby ºudia robili vám, tak robte
aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veì aj
hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám
dobre robia, akúže máte zásluhu? Veì to isté robia aj hriešnici. A ak
požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostaÈ naspäÈ, akúže máte
zásluhu? Veì aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäÈ
to isté.

Ale milujte svojich nepriateºov, dobre robte, požičiavajte a nič za to
nečakajte! Tak bude vaša odmena veºká a budete synmi Najvyššieho,
lebo on je dobrý aj k nevìačným a zlým.

Buìte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 
Nesúìte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!

OdpúšÈajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou
budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Pre v‰etkých som sa stal v‰etkým, 
aby som zachránil aspoÀ niektorých

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 9, 16-19. 22b-27

Bratia, ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliÈ; to je moja
povinnosÈ a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. 

Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie z vlast-
nej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. 

Aká je teda moja odmena? Že keì hlásam evanjelium, predkladám
ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu.

Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých,
aby som čím viacerých získal. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby
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som zachránil aspoÀ niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby
som mal na Àom podiel.

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden
dosiahne víÈaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto
závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteºný veniec,
my však neporušiteºný. 

Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil
do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým
iným kážem, sám nebol zavrhnutý.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                         Î 84, 3. 4. 5-6. 12

R. (porov. 2): Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. XIX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *
po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *
vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *
a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *
a bez prestania Èa velebia. 

6. BlaÏený ãlovek, ktorému ty pomáha‰, *
keì sa chystá na svätú púÈ. —

7. Lebo Pán, Boh, je slnko a ‰tít, *
milosÈ a slávu udeºuje Pán;

8. neodoprie dobro tým, *
ão kráãajú v nevinnosti. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;
posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

MôÏe viesÈ slepý slepého?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 39-42

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesÈ slepý sle-
pého? Nepadnú obaja do jamy?

Žiak nie je nad učiteºa. Aj keì sa všetko naučí, bude ako jeho učiteº.
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno

nezbadáš? 
Ako môžeš povedaÈ svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoº, vyberiem ti

smietku, čo máš v oku,‘ keì vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? 
Pokrytec, vyhoì najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieÈ

a budeš môcÈ vybraÈ smietku, čo je v oku tvojho brata.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

KeìÏe je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 14-22

Moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. Hovorím vám ako
rozumným. Posúìte sami, čo hovorím: Nie je kalich dobrorečenia,
ktorému dobrorečíme, účasÈou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý
lámeme, nie je účasÈou na Kristovom tele? 

Keìže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme
podiel na jednom chlebe. 

Pozrite na Izrael podºa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasÈ
aj na oltári?
Čo tým chcem povedaÈ? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo

že modla je niečo? Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie
Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete
piÈ Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete maÈ podiel na
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Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiÈ Pána?
Sme azda silnejší ako on?

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 116, 12-13. 17-18

R. (porov. 17a): Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. XV
Alebo: Aleluja.

1. âím sa odvìaãím Pánovi *
za v‰etko, ão mi dal?

2. Vezmem kalich spásy *
a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

3. Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývaÈ meno Pánovo.

4. Splním svoje sºuby Pánovi *
pred v‰etkým jeho ºudom. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo ma oslovujete: Pane, Pane, keì nerobíte, ão hovorím

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 6, 43-49

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé
ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom
možno poznaÈ po ovocí. Z t⁄nia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín
neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý
človek zo zlého vynáša zlo. Veì z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Čo ma oslovujete: ,Pane, Pane,‘ keì nerobíte, čo hovorím?
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Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počú-
va moje slová a uskutočÀuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval
dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keì potom prišla povo-
deÀ, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúÈ, lebo bol dobre
postavený.

Ale kto ich počúva, a neuskutočÀuje, podobá sa človekovi, ktorý si
postavil dom na zemi bez základu. Keì naÀ narazila voda, hneì sa
zrútil a z domu zostalo veºké rumovisko.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Keì sa schádzate, nie je to poÏívanie Pánovej veãere

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom 11, 17-26

Bratia, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie.
Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keì sa schádzate
v cirkvi. A sčasti tomu aj verím. Lebo musia byÈ medzi vami aj rozko-
ly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. 

Keì sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, lebo každý
si hneì vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý
opitý. Nemáte vari domy, kde môžete jesÈ a piÈ? Alebo opovrhujete
Božou cirkvou a chcete zahanbiÈ tých, čo nič nemajú? Čo vám mám
povedaÈ? Mám vás chváliÈ? Za toto vás nepochválim.

Veì ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú
noc, keì bol zradený, vzal chlieb, vzdával vìaky, lámal ho a povedal:
„Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva
v mojej krvi. Toto robte, kedykoºvek ho budete piÈ, na moju pamiat-
ku.“ A tak vždy, keì budete jesÈ tento chlieb a piÈ tento kalich, zvestu-
jete Pánovu smrÈ, kým nepríde. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R. (porov. 1 Kor 11, 26b): Zvestujeme Pánovu smrÈ,
kým nepríde v sláve.                                     I

1. Obety a dary si nepraje‰, *
leÏ u‰i si mi otvoril.

2. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

3. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.
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4. A to chcem, BoÏe môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

5. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *
vo veºkom zhromaÏdení;

6. svojim perám hovoriÈ nebránim, *
Pane, ty to vie‰. —

7. Nech jasajú a nech sa v tebe te‰ia v‰etci, ão Èa hºadajú.
A tí, ão túÏia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: *
„Nech je zvelebený Pán!“ —

ALELUJOVÝ VER· Jn 3, 16

R. Aleluja. — Boh tak miloval svet, Ïe dal svojho jednorodeného Syna;
kaÏdý, kto v neho verí, má veãný Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Takú vieru som nena‰iel ani v Izraeli

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 7, 1-10

Keì Ježiš skončil všetky svoje slová ºudu, ktorý ho počúval, vošiel do
Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veºmi cenil, a ten
bol na smrÈ chorý. Keì sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu
židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.

Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to
urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“

Ježiš teda išiel s nimi. A keì už nebol ìaleko od domu, stotník poslal
k nemu priateºov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden,
aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hod-
ného ísÈ k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! 

Veì aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou voja-
kov. Ak daktorému poviem: ,Choì!’ — ide; inému: ,Poì sem!’ — tak
príde; a svojmu sluhovi: ,Urob toto!’ — on to urobí.“

Keì to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevá-
dzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“

A keì sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 12, 12-14. 27-31a

Bratia, ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú
jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veì my všetci, či Židia
alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrs-
tení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Telo nie
je jeden úd, ale mnoho údov. 

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v Cirkvi Boh niektorých
ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za uči-
teºov, potom sú zázraky, ìalej dary uzdravovaÈ, pomáhaÈ, viesÈ, dar
rozličných jazykov. Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi?
Všetci učiteºmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovaÈ?
Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetºujú? Ale usilujte sa o vyššie
dary milosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 100, 2. 3. 4. 5

R. (3c): Sme jeho ºud a ovce z jeho stáda.                                      XVIII

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, 
s radosÈou slúÏte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. —

2. Vedzte, Ïe ná‰ Pán je Boh;  
on je ná‰ stvoriteº a jemu patríme, *
sme jeho ºud a ovce z jeho stáda. —

3. Vstupujte do jeho brán s piesÀou chvály  
a do jeho nádvorí s piesÀami oslavnými; *
chváºte ho a velebte jeho meno. —

4. Lebo Pán je dobrý;  
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. —
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ALELUJOVÝ VER· Lk 7, 16

R. Aleluja. — Veºký prorok povstal medzi nami
a Boh nav‰tívil svoj ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Mládenec, hovorím ti, vstaÀ!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 7, 11-17

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci
a veºký zástup ºudu. Keì sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali
m⁄tveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veºký
zástup z mesta.

Keì ju Pán uvidel, bolo mu jej ºúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom
pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovo-
rím ti, vstaÀ!“ 

M⁄tvy sa posadil a začal hovoriÈ. A Ježiš ho vrátil jeho matke.
Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veºký pro-

rok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ºud.“
A táto zvesÈ o Àom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Ostáva viera, nádej a láska; no najväã‰ia z nich je láska

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 12, 31—13, 13

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu
vám ukážem.

Keby som hovoril ºudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som
nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
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A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obe-
toval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to
neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevy-
statuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa, nemyslí na
zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-
znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. 

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,
rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som detské
spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre
do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak,
ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je
láska.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 33, 2-3. 4-5. 12+22

R. (12b): BlaÏený ºud, ktorý si Pán vyvolil za dediãstvo.                    XX

1. Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaÈstrunovej lutne.

2. Spievajte mu novú pieseÀ, *
nad‰ene mu hrajte a volajte na slávu. —

3. Lebo Pánovo slovo je pravdivé *
a verné v‰etko jeho konanie.

4. Miluje spravodlivosÈ a právo; *
milosti Pánovej plná je zem. —

5. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo.

6. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *
ako dúfame v teba. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.
Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pískali sme vám, a netancovali ste;
nariekali sme, a neplakali ste

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 7, 31-35

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ºudí tohto pokolenia?
Komu sú podobní? 

Podobajú sa deÈom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na
druhé:

,Pískali sme vám, a netancovali ste;
nariekali sme, a neplakali ste.‘

Prišiel Ján Krstiteº, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ,Je posad-
nutý zlým duchom.‘

Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ,Hºa, pažravec a pijan, pria-
teº mýtnikov a hriešnikov!‘

No múdrosÈ ospravedlÀujú všetky jej deti.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

My takto hlásame a vy ste tak uverili

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 1-11

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste
ho prijali, zotrvávate v Àom a prostredníctvom neho dosahujete spásu,
ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo
uverili. 
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Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus
zomrel za naše hriechy podºa Písem; že bol pochovaný a že bol tretie-
ho dÀa vzkriesený podºa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom
Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päÈsto bratom naraz; väčšina
z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom
všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaÈu, zjavil
sa aj mne. 

Veì ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volaÈ sa apošto-
lom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. Ale z Božej milosti som tým,
čím som, a jeho milosÈ nebola vo mne márna. Veì som pracoval viac ako
oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosÈ so mnou. 

Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 118, 1-2. 16ab+17. 28

R. (1): Oslavujme Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.                                        IX

Alebo: Aleluja.
1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2. Teraz nech hovorí Izrael, Ïe Pán je dobrý, *

Ïe jeho milosrdenstvo trvá naveky. —

3. „Pánova pravica mocne zasiahla, *
Pánova pravica ma zdvihla.“

4. Ja nezomriem, budem ÏiÈ *
a vyrozprávam skutky Pánove. — R.

5. Ty si môj Boh, vìaky ti vzdávam; *
ty si môj Boh, velebím Èa. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,
a ja vás posilním. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Odpú‰Èajú sa jej mnohé hriechy, lebo veºmi miluje

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 7, 36-50

Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farize-
jovho domu a sadol si k stolu. 

V meste bola istá žena, hriešnica. Keì sa dozvedela, že je hosÈom vo
farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voÀavým olejom,
s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčaÈ
nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala
voÀavým olejom.

Keì to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby
tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že
je to hriešnica.“

Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedaÈ.“
On odvetil: „Povedz, Učiteº!“
„Istý veriteº mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päÈsto denárov,

druhý päÈdesiat. Keìže nemali skadiaº dlžobu splatiÈ, odpustil ju obi-
dvom. Ktorý z nich ho bude maÈ radšej?“

Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“
On mu povedal: „Správne usudzuješ.“
Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel

som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami
zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. 

Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi
nohy bozkávaÈ. 

Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voÀavým olejom nohy natrela.
Preto ti hovorím: OdpúšÈajú sa jej mnohé hriechy, lebo veºmi milu-

je. Komu sa menej odpúšÈa, menej miluje.“
A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ 
Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriÈ: „Ktože je to, že aj hrie-

chy odpúšÈa?“
On však povedal žene: „Tvoja viera Èa zachránila. Choì v pokoji!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Ak Kristus nevstal, va‰a viera je márna 

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 12-20

Bratia, ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z m⁄tvych, akože
niektorí z vás hovoria, že zm⁄tvychvstania niet? 

Veì ak niet zm⁄tvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak
nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je
aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami,
lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkrie-
sil, ak m⁄tvi naozaj nevstávajú. Lebo ak m⁄tvi nevstávajú, nevstal
ani Kristus. A keì Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále
ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stra-
tení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší
zo všetkých ºudí.

Ale Kristus vstal z m⁄tvych, prvotina zosnulých.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                        Î 17, 1. 6-7. 8+15

R. (porov 15): AÏ raz vstanem zo sna,
uzriem tvoju tvár, Pane.                                               VI

1. Vypoãuj, Pane, moju spravodlivú ÏiadosÈ, *
v‰imni si moju prosbu pokornú.

2. NakloÀ sluch k mojej modlitbe, *
ão plynie z perí úprimných. —

3. K tebe, BoÏe, volám, lebo ty ma vysly‰í‰. *
NakloÀ ku mne sluch a vypoãuj moje slová.

4. UkáÏ svoje predivné milosrdenstvo, *
ty, ão pred protivníkmi pravicou zachraÀuje‰

dôverujúcich v teba. —

5. ChráÀ ma ako zrenicu oka, *
skry ma v tôni svojich perutí.
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6. Ja v‰ak v spravodlivosti uzriem tvoju tvár *
a aÏ raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohºadom na teba. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Niektoré Ïeny im vypomáhali zo svojich prostriedkov

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 8, 1-3

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium
o Božom kráºovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil
od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo
sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana
a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Seje sa poru‰iteºné, vstáva neporu‰iteºné

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 35-37. 42-49

Bratia, niekto povie: „Ako vstanú m⁄tvi? V akom tele prídu?“
Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ
budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. 

Tak je to aj so zm⁄tvychvstaním: seje sa porušiteºné, vstáva nepo-
rušiteºné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné;
seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.
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Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané:
„Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosÈou;“ posledný Adam oživujú-
cim Duchom. 

Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý člo-
vek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozem-
ský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní
nebeskí. 

A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiÈ aj obraz
nebeského.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 56, 10. 11-12. 13-14

R. (porov. 14c): Budem kráãaÈ pred Bohom
vo svetle Ïijúcich.                                                       VI

1. Vtedy moji nepriatelia ustúpia, 
e‰te v ten deÀ, keì budem volaÈ: *
áno, viem, Ïe ty si môj Boh. —

2. Na Boha, ktorého slovo velebím, * 
na Pána, ktorého slovo velebím,

3. na Boha sa ja spolieham * 
a nebojím sa; veì ãoÏe mi môÏe urobiÈ ãlovek? —

4. BoÏe, e‰te mám splniÈ sºuby, ão som tebe urobil; * 
obety chvály ti prinesiem,

5. lebo ty si mi Ïivot zachránil pred smrÈou 
a nohy pred pádom, *
aby som kráãal pred Bohom vo svetle Ïijúcich. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 8, 15

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo
v dobrom a ‰ºachetnom srdci

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

Ktoré padlo do dobrej zeme, 
to sú tí, ão zachovávajú slovo a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 8, 4-15

Keì sa k Ježišovi zišiel veºký zástup a prichádzali k nemu ºudia zo
všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievaÈ
semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali
a nebeské vtáky pozobali.

Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy.
Iné zasa padlo do t⁄nia, ale t⁄nie rástlo s ním a udusilo ho.
Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú

úrodu.“
Keì to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“
Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.
On im povedal: „Vám je dané poznaÈ tajomstvá Božieho kráºovstva.

Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hºadeli, ale nevideli, aby
počúvali, ale nechápali.

Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 
Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol

a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosÈou prijímajú slovo, ale

nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
Ktoré padlo do t⁄nia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo

a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.
A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachová-

vajú ho v dobrom a šºachetnom srdci a s vytrvalosÈou prinášajú
úrodu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

322 DVADSIATY ·TVRTÝ TÝÎDE≈



DVADSIATY PIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Zvrheº sa prieãi Pánovi

Čítanie z Knihy Prísloví                                                          3, 27-35

Syn môj, neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje,
keì je v tvojej moci urobiÈ dobre.
Nehovor svojmu priateºovi: „Choì preč a príì inokedy,
zajtra ti dám,“ keì môžeš daÈ ihneì.

Nekuj zlo proti svojmu priateºovi,
kým sedí u teba bez obáv.
Nepri sa pre nič za nič s človekom,
ak ti nič zlé nespravil.
Nezáviì násilníkovi
a nezvoº si ani jednu z jeho ciest,
lebo zvrheº sa prieči Pánovi;
on sa priatelí len so spravodlivými.

Pánova kliatba spočíva na dome bezbožného,
ale príbytky spravodlivých požehnáva.
Pán sa vysmeje posmievačom,
pokorným však dá milosÈ.
Múdri dosiahnu slávu
a hlupáci hanbu ut⁄žia.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (1b): Spravodlivý nájde odpoãinok
na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo, 
ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *
ão nepodvádza svojím jazykom. —
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2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *
ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *
ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 
a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *
Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 16

R. Aleluja. — Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,
aby videli va‰e dobré skutky a oslavovali vá‰ho Otca. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Sviecu postavia na svietnik, aby tí, ão vchádzajú, videli svetlo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 8, 16-18

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádo-
bou, ani ju nepostaví pod posteº, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo
vchádzajú, videli svetlo.

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa
neprezvedelo a nedostalo na verejnosÈ.

Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto
nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE
Rozliãné výpovede

Čítanie z Knihy Prísloví 21, 1-6. 10-13

Ako vodné struhy je srdce kráºa v Pánovej ruke,
vedie ho, kadiaº chce.
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Vo vlastných očiach je správna každá cesta človeka,
lenže srdcia posudzuje Pán.

KonaÈ milosrdenstvo a spravodlivosÈ
sa Pánovi páči väčšmi než obeta.

Pyšné oči a naduté srdce,
pochodeÀ bezbožných, sú hriech.

Zámery usilovného človeka vedú vždy k hojnosti,
ale kto je unáhlený, má vždy nedostatok.

Kto zh⁄Àa poklady lživým jazykom,
toho vietor ženie do osídel smrti.

Duša bezbožného túži po zle,
nad svojím blížnym sa nezºutuje.

Keì trescú posmievača, neskúsený múdrie,
a keì poúčajú múdreho, získava vedomosÈ.

Spravodlivý pozoruje dom bezbožného
a hriešnikov vrhá do nešÈastia.

Kto si zapcháva ucho pred krikom bedára,
raz bude volaÈ tiež, a vyslyšaný nebude.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

R. (35a): Priveì ma, Pane, 
na chodník svojich príkazov.                                                XV

1. BlaÏení tí, ão idú cestou Ïivota bez po‰kvrny, *
ão kráãajú podºa zákona Pánovho. —

2. Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *
a budem rozjímaÈ o tvojich obdivuhodných skutkoch. —

3. Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. —

4. Daj mi chápavosÈ a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem prid⁄ÏaÈ. —
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5. Priveì ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obºúbil. —

6. Tvojho zákona sa chcem stále prid⁄ÏaÈ, *
na veãné veky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

EVANJELIUM
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí,

ão poãúvajú BoÏie slovo a uskutoãÀujú ho

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 8, 19-21

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli
k nemu dostaÈ.

Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú Èa vidieÈ.“
On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú

Božie slovo a uskutočÀujú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo;
udeº mi vÏdy toºko, koºko potrebujem pre Ïivot

Čítanie z Knihy Prísloví 30, 5-9

Každý Boží výrok je vyskúšaný,
je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.
Nepridávaj nič k jeho slovám,
aby Èa neusvedčil; a bol by si luhárom.

O dve veci Èa prosím,
neodopri mi ich, kým nezomriem:
Vzdiaº odo mÀa úskočnosÈ a lživé slová,
nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo,
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udeº mi vždy toºko, koºko potrebujem pre život,
aby som sa nenasýtil a nezaprel Èa
a nepovedal: „Kto je Pán?“,
alebo chudobou pripretý nekradol
a nepotupil meno svojho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163

R. (105a): Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.                            XV

1. OdvráÈ ma od cesty lÏi *
a milostivo mi daj svoj zákon. —

2. Lep‰í je pre mÀa zákon tvojich úst * 
ako tisícky v zlate a striebre. —

3. Pane, tvoje slovo *
trvá naveky ako nebesia. —

4. Svojim nohám nedovolím vykroãiÈ na zlé cesty, *
chcem dodrÏiavaÈ tvoje slová. —

5. Zmúdrel som z tvojich príkazov, *
preto nenávidím cesty klamstva. —

6. Nenávidím klamstvo, protiví sa mi; *
ale tvoj zákon milujem. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;
kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poslal ich hlásaÈ BoÏie kráºovstvo a uzdravovaÈ chorých

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 1-6

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duch-
mi a liečiÈ neduhy.
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Potom ich poslal hlásaÈ Božie kráºovstvo a uzdravovaÈ chorých.
A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb
ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. 

Keì vojdete do niektorého domu, ostaÀte tam a odtiaº vychádzajte.
Ale keby vás niekde neprijali, odíìte z toho mesta a straste si prach
z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Niã nové pod slnkom

Čítanie z Knihy Kazateº 1, 2-11

„MárnosÈ nad márnosÈ,“
hovorí Kazateº,
„márnosÈ nad márnosÈ a všetko je márnosÈ.“
Aký osoh má človek
zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom?

Jedno pokolenie odchádza, druhé pokolenie prichádza,
ale zem stojí naveky.
Slnko vychádza a zasa zapadá,
náhli sa na svoje miesto a stadiaº znova vychodí.
Vietor veje na juh a stáča sa na sever,
obíde všadiaº, krúži dookola
a znova sa v svojom kolobehu vracia.

Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplní,
opäÈ sa vracajú na miesto, odkiaº vyšli, vo svojom kolobehu.

Všetky veci sú Èažké;
človek ich nemôže vystihnúÈ slovami.
Oko sa nenasýti hºadením,
ucho sa nenaplní počúvaním.
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Čo bolo,
je to isté, čo bude.
Čo sa stalo,
je to isté, čo nastane.

Nič nové pod slnkom.
Aj keby človek o niečom povedal: „Pozri, toto je nové,“
už to bolo v predošlých vekoch, ktoré boli pred nami.
Na minulé sa už nespomína,
ale ani na to, čo bude,
nebudú spomínaÈ tí,
čo prídu neskôr.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R. (1): Pane, stal si sa nám útoãi‰Èom
z pokolenia na pokolenie.                                                      XV

1. âloveka vracia‰ do prachu *
a hovorí‰: „VráÈte sa, synovia ãloveka!“

2. Veì tisíc rokov je u teba ako deÀ vãeraj‰í, ão sa pominul, *
a ako jedna noãná stráÏ. —

3. Uchvacuje‰ ich: sú ako ranný sen; *
sú ako bylina v rozpuku:

4. ráno kvitne a rastie, *
veãer vädne a usychá. —

5. A tak nás nauã rátaÈ na‰e dni, *
aby sme na‰li múdrosÈ srdca.

6. ObráÈ sa k nám, Pane; dokedy bude‰ me‰kaÈ? *
Zºutuj sa nad svojimi sluÏobníkmi. —

7. Hneì zrána nás naplÀ svojou milosÈou *
a budeme jasaÈ a radovaÈ sa po v‰etky dni Ïivota.

8. Nech je nad nami dobrotivosÈ Pána, ná‰ho Boha; 
upevÀuj dielo na‰ich rúk, *
dielo na‰ich rúk upevÀuj! —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;
nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Jána som dal ja sÈaÈ.
Kto je teda ten, ão o Àom poãúvam také veci?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 7-9

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch,
lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z m⁄tvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“
zasa iní: „Vstal z m⁄tvych jeden z dávnych prorokov.“

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sÈaÈ. Kto teda je ten, čo o Àom
počúvam také veci?“ A chcel ho vidieÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

KaÏdá ãinnosÈ pod nebom má svoju chvíºu

Čítanie z Knihy Kazateº  3, 1-11

Všetko má svoj čas
a každá činnosÈ pod nebom má svoju chvíºu:
je čas narodiÈ sa a čas zomrieÈ,
čas sadiÈ a čas vyt⁄haÈ, čo bolo zasadené,
čas zabíjaÈ a čas liečiÈ,
čas búraÈ a čas stavaÈ,
čas plakaÈ a čas smiaÈ sa,
čas nariekaÈ a čas tancovaÈ,
čas rozhadzovaÈ kamene a čas zbieraÈ ich,
čas objímaÈ a čas zdržaÈ sa objatia,
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čas hºadaÈ a čas strácaÈ,
čas opatrovaÈ a čas odhodiÈ,
čas trhaÈ a čas zošívaÈ,
čas mlčaÈ a čas hovoriÈ,
čas milovaÈ a čas nenávidieÈ.
Je čas vojny a čas pokoja.

Aký osoh má zo svojej námahy ten, kto pracuje?

Všímal som si zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním
zaoberali. 

On urobil všetko dobre na svoj čas; vydal im svet, aby ho skúmali,
ale človek nemôže pochopiÈ dielo, ktoré Boh vytvoril od počiatku až do
konca.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 144, 1a+2a-c. 3-4

R. (1a): Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.                                  XIII

1. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. * 
On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, 

2. on je moje útoãi‰te a môj osloboditeº; *
on je moja zá‰tita, na ktorú sa spolieham. —

3. Pane, ãoÏe je ãlovek, Ïe sa k nemu priznáva‰, *
a syn ãloveka, Ïe myslí‰ na neho?  

4. Preludu sa ãlovek podobá, *
jeho dni sú ako letiaci tieÀ. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil
a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Ty si BoÏí Mesiá‰. Syn ãloveka musí mnoho trpieÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 18-22

Keì sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za
koho ma pokladajú zástupy?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní hovoria,
že vstal z m⁄tvych jeden z dávnych prorokov.“

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedaÈ, a dodal:

„Syn človeka musí mnoho trpieÈ, starší, veºkÀazi a zákonníci ho zavrh-
nú, zabijú ho, ale on tretieho dÀa vstane z m⁄tvych.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Mysli na svojho Stvoriteºa v dÀoch svojej mladosti,
kým sa nevráti prach do zeme a duch sa nenavráti k Bohu

Čítanie z Knihy Kazateº  11, 9—12, 8

Raduj sa, junák, vo svojej mladosti,
nech je šÈastné tvoje srdce v dÀoch tvojich mladých liet.
Kráčaj po cestách svojho srdca,
kam Èa tvoje oči povedú.
Ale vedz, že za to všetko
Boh Èa na súd predvolá.
OdstráÀ starosti zo svojho srdca
a svoje telo chráÀ pred chorobou,
lebo mladosÈ a bujarosÈ sú márne.

Mysli na svojho Stvoriteºa
v dÀoch svojej mladosti,
prv, ako príde čas zármutku
a priblížia sa roky, o ktorých povieš:
„Tie nemám rád.“
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Mysli na neho, kým sa ti nezatemní
slnko i svetlo, mesiac a hviezdy
a nevrátia sa mrákavy po daždi.

Keì sa ti začnú chvieÈ strážcovia domu
a sklátia sa muži udatní,
ženy, čo melú, ustanú v práci, lebo ich je málo,
a tma zaºahne na tie, čo vyzerajú oknami,
keì sa ti zavrú dvere od ulice
a oslabne vrzgot žarnova,
keì sa vstáva na spev vtáčika
a utíchnu všetky dcéry spevavé;
budú sa báÈ výšok
a ºakaÈ sa budú na cestách.
Mandºovník zakvitne,
kobylka sa bude plaziÈ
a kapara sa rozsype,
lebo človek pôjde do svojho večného domova
a po námestí budú chodiÈ oplakávači.

Mysli na neho, kým sa nepretrhne strieborný povrazec
a nerozbije zlatá čaša,
kým nepraskne džbán pri prameni
a nezlomí sa koleso na studni,
kým sa nevráti prach do zeme, kde bol predtým,
a duch sa nenavráti k Bohu, ktorý ho dal.

MárnosÈ nad márnosÈ,
hovorí Kazateº,
všetko je márnosÈ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R. (1): Pane, stal si sa nám útoãi‰Èom
z pokolenia na pokolenie.                                                      XV

1. âloveka vracia‰ do prachu *
a hovorí‰: „VráÈte sa, synovia ãloveka!“
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2. Veì tisíc rokov je u teba ako deÀ vãeraj‰í, ão sa pominul, *
a ako jedna noãná stráÏ. —

3. Uchvacuje‰ ich: sú ako ranný sen; *
sú ako bylina v rozpuku:

4. ráno kvitne a rastie, *
veãer vädne a usychá. —

5. A tak nás nauã rátaÈ na‰e dni, *
aby sme na‰li múdrosÈ srdca.

6. ObráÈ sa k nám, Pane; dokedy bude‰ me‰kaÈ? *
Zºutuj sa nad svojimi sluÏobníkmi. —

7. Hneì zrána nás naplÀ svojou milosÈou *
a budeme jasaÈ a radovaÈ sa po v‰etky dni Ïivota.

8. Nech je nad nami dobrotivosÈ Pána, ná‰ho Boha; 
upevÀuj dielo na‰ich rúk, *
dielo na‰ich rúk upevÀuj! —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka bude vydaný do rúk ºudí.
Báli sa ho opýtaÈ na to slovo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 43b-45

Keì sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učení-
kom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka
bude vydaný do rúk ºudí.“

Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozu-
meli, ale báli sa ho opýtaÈ na to slovo.

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY ŠIESTY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Pán dal, Pán vzal; nech je zvelebené meno Pánovo

Čítanie z Knihy Jób 1, 6-22

V ktorýsi deÀ prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána; bol medzi
nimi aj satan.

Pán mu povedal: „Skadiaº prichádzaš?“
On odvetil: „Chodil som sem i tam po celej zemi.“
A Pán mu vravel: „Všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu

podobného na zemi. Je to človek jednoduchý a priamy, bojí sa Boha
a chráni sa zlého.“

Satan mu odvetil: „Vari sa Jób bez príčiny bojí Boha? Neohradil si
zo všetkých strán jeho i jeho dom i všetko, čo má? Požehnávaš prácu
jeho rúk a jeho majetok vzrastá v krajine. Len vystri ruku a dotkni
sa trochu všetkého, čo má, a uvidíš, či ti bude aj potom dobrorečiÈ!“

Tu Pán povedal satanovi: „Hºa, všetko, čo má, je v tvojich rukách,
ale naÀho rukou nesiahaj.“ A satan odišiel spred Pánovej tváre.

A keì v ktorýsi deÀ Jóbovi synovia a dcéry jedli a pili víno v dome
svojho prvorodeného brata, prišiel k nemu posol a povedal: „Voly orali
a pri nich sa pásli oslice; vtedy vtrhli Sabejci, ulúpili ich a sluhov pobi-
li mečom. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil.“

Kým ešte hovoril, už prichádzal iný a vravel: „Boží oheÀ padol
z neba, zasiahol ovce i valachov a pohltil ich. Len ja som unikol, aby
som ti to oznámil.“

Ale ani on ešte neskončil a už prichádzal iný so slovami: „Vtrhli tri
tlupy Chaldejcov, prepadli Èavy, ulúpili ich a pastierov pobili mečom.
Len ja som unikol, aby som ti to oznámil.“

Ani on to ešte nedopovedal, keì vošiel iný a hlásil: „Tvoji synovia
a dcéry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. Zrazu sa
od púšte strhol mohutný víchor, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrú-
til, tvoje deti privalil a ony zomreli. Len ja som unikol, aby som ti to
oznámil.“
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Tu Jób vstal, roztrhol si rúcho, oholil si hlavu, padol na zem, klaÀal
sa a riekol:

„Nahý som vyšiel z lona svojej matky
a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal;
stalo sa, ako sa Pánovi páčilo.
Nech je zvelebené meno Pánovo.“

Pri tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami a nevyriekol nič
hlúpe proti Bohu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 17. 1. 2-3. 6-7

R. (6b): NakloÀ ku mne svoj sluch
a vypoãuj moje slová.   VI

1. Vypoãuj, Pane, moju spravodlivú ÏiadosÈ, *
v‰imni si moju prosbu pokornú.

2. NakloÀ sluch k mojej modlitbe, *
ão plynie z perí úprimných. —

3. Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; *
tvoje oãi vidia, ão je správne.

4. Skúmaj moje srdce i v noci ma nav‰tív, *
skú‰aj ma ohÀom a nenájde‰ vo mne neprávosÈ. —

5. K tebe, BoÏe, volám, lebo ty ma vysly‰í‰. *
NakloÀ ku mne sluch a vypoãuj moje slová.

6. UkáÏ svoje predivné milosrdenstvo, *
ty, ão pred protivníkmi pravicou zachraÀuje‰

dôverujúcich v teba. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil
a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Kto je medzi vami najmen‰í, ten je veºký

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 46-50

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal
zmýšºanie ich srdca, vzal dieÈa, postavil ho vedºa seba a povedal im:
„Kto prijme toto dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma. A kto prijíma
mÀa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší,
ten je veºký.“

Vtedy povedal Ján: „Učiteº, videli sme kohosi, ako v tvojom mene
vyháÀa zlých duchov. Bránili sme mu to, veì nechodí s nami.“

Ježiš mu vravel: „NebráÀte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE
NaãoÏe je úbohému svetlo?

Čítanie z Knihy Jób 3, 1-3. 11-17. 20-23

Jób otvoril ústa a preklínal svoj deÀ:
„Nech zhynie deÀ, v ktorý som sa narodil,
aj noc, keì povedali: ,Počal sa človek.‘

Prečo som v lone nezomrel,
alebo nezahynul hneì, ako som vyšiel z matkinho života?
Načo ma vzali na kolená,
prečo ma na prsiach dojčili?

Teraz by som už ticho spal
a v spánku odpočíval
s kráºmi a radcami krajiny,
ktorí si stavali náhrobky;
alebo s kniežatami, čo mali zlato
a svoje domy striebrom plnili.
Prečo nie som ako zahrabané nedochôdča,
ako počatí, čo neuzreli svetlo?
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Tam bezbožní prestávajú zúriÈ,
tam si vyčerpaní odpočinú.

Načože je úbohému svetlo
a život tým, čo majú horkosÈ v duši,
čo čakajú smrÈ, ale neprichádza,
hoci ju hºadajú viac ako skrytý poklad,
a veºmi sa radujú
a tešia na hrob?
Načo je život človeku, ktorému je skrytá jeho cesta
a ktorého Boh obkºúčil temnotami?“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 88, 2-3. 4-5. 6. 7-8

R. (3a): KieÏ prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. VI
1. Pane, ty Boh mojej spásy, *

dÀom i nocou volám k tebe.
2. KieÏ prenikne k tebe moja modlitba, *

nakloÀ svoj sluch k mojej prosbe. —

3. Moja du‰a je plná utrpenia *
a môj Ïivot sa priblíÏil k rí‰i smrti.

4. UÏ ma poãítajú k tým, ão zostupujú do hrobu, *
majú ma za ãloveka, ktorému niet pomoci. —

5. Moje lôÏko je medzi m⁄tvymi, *
som ako tí, ão padli a odpoãívajú v hroboch,

6. na ktorých uÏ nepamätá‰ *
lebo sa vymanili z tvojej náruãe. —

7. HádÏe‰ ma do hlbokej priepasti, *
do temravy a tône smrti.

8. Doºahlo na mÀa tvoje rozhorãenie *
svojimi prívalmi si ma zaplavil. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 10, 45

R. Aleluja. — Syn ãloveka pri‰iel, aby slúÏil
a poloÏil svoj Ïivot ako výkupné za mnohých. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Rozhodol sa ísÈ do Jeruzalema

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 51-56

Keì sa napæÀali dni, v ktoré mal byÈ Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa
rozhodol ísÈ do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na
cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocºah. Ale
neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.

Keì to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedaÈ,
aby zostúpil oheÀ z neba a zničil ich?“

On sa obrátil a pokarhal ich. 
A odišli do inej dediny.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Nie je ãlovek v práve pred Bohom

Čítanie z Knihy Jób 9, 1-12. 14-16

Jób odpovedal svojim priateºom:
„Naozaj viem, že je to tak:
ako môže byÈ človek v práve pred Bohom?
Keby sa s ním chcel hádaÈ,
neodpovie mu ani na jedno z tisícich.
On má múdru myseº a silu mohutnú;
kto sa mu už vzoprel a ostal v pokoji?
On vrchy prenáša a ony o tom nevedia,
v svojom hneve ich prevracia.
On môže pohnúÈ zem z jej miesta,
až sa jej stæpy zachvejú.
On rozkáže slnku a ono nevyjde
a hviezdy zatvára akoby pod pečaÈ.
On sám rozopína nebesia
a po morských vlnách sa prechádza.
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On stvoril Veºký voz aj Orión
i Kuriatka a súhvezdia južnej oblohy.
On robí veºkolepé veci a nepochopiteºné,
zázraky, ktoré nik nezráta.

Ak príde ku mne, nevidím ho,
keì odíde, tak to nezbadám.
Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni?
Alebo kto mu môže povedaÈ: ,Čo robíš?‘
Veì kto som ja, že by som mu mohol odpovedaÈ,
kde nájsÈ slová, aby som sa s ním mohol rozprávaÈ?

Lebo aj keby som bol v práve, neozval by som sa,
len by som prosil svojho sudcu o milosÈ.
A keì ho budem vzývaÈ a on ma vyslyší,
nebudem môcÈ uveriÈ, že počul môj hlas.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 88, 10b-11. 12-13. 14-15

R. (3a): KieÏ prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. VI

1. K tebe, Pane, volám deÀ ão deÀ *
a k tebe ruky vystieram.

2. âi m⁄tvym bude‰ robiÈ zázraky? *
A vari ºudské tône vstanú Èa chváliÈ? —

3. âi v hrobe bude dakto rozprávaÈ o tvojej dobrote *
a na mieste zániku o tvojej vernosti?

4. âi sa v rí‰i tmy bude hovoriÈ o tvojich zázrakoch *
a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? — 

5. Ale ja, Pane, volám k tebe, *
vãasráno prichádza k tebe moja modlitba.

6. Preão ma, Pane, odháÀa‰? *
Preão predo mnou skrýva‰ svoju tvár? — 

ALELUJOVÝ VER· Porov. Flp 3, 8-9

R. Aleluja. — V‰etko pokladám za stratu a za odpadky,
aby som získal Krista a na‰iel sa v Àom. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za
tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“
On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“
Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“
Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE
Viem, Ïe môj vykupiteº Ïije

Čítanie z Knihy Jób 19, 1. 2-27

Jób prehovoril takto:
„Zºutujte, zºutujte sa aspoÀ vy, moji priatelia, nado mnou,
lebo sa ma dotkla ruka Pánova.
Prečo ma prenasledujete ako Boh
a nemôžete sa nasýtiÈ môjho tela?
Bár by moje slová boli napísané,
bár by ich zaznačili do knihy
železným rydlom a olovom,
aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteº žije
a ako posledný bude stáÈ nad prachom;
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a hoc moja koža bude rozrušená, 
zo svojho tela budem vidieÈ Boha.
Veru, ja sám ho uvidím,
moje oči, nie cudzie, ho uvidia.
Srdce mi v hrudi prahne po tom.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R. (13): Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove
v krajine Ïijúcich. XIV

1. âuj, Pane, hlas môjho volania, *
zºutuj sa nado mnou a vysly‰ ma.

2. V srdci mi znejú tvoje slová: *
„Hºadajte moju tvár!“ — 

3. Pane, ja hºadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mÀa, 

4. neodkláÀaj sa v hneve od svojho sluÏobníka. *
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. —

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine Ïijúcich.

6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *
srdce maj silné a drÏ sa Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 15

R. Aleluja. — PriblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo;
kajajte sa a verte evanjeliu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Vá‰ pokoj na Àom spoãinie

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 10, 1-12

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.
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A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 

Choìte! Hºa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste
mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto
domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám. V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo
robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!
A keì prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám pred-
ložia, uzdravujte chorých, čo sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa
k vám Božie kráºovstvo.‘

Keì prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho
ulíc a povedzte: ,Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste
prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráºovstvo!‘ Hovorím
vám, že Sodomčanom bude v onen deÀ ºahšie ako takému mestu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Vari si niekedy rozkazoval zornici?
Vari si prenikol aÏ k prameÀom mora?

Čítanie z Knihy Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Pán odpovedal Jóbovi z víchrice:
„Vari si niekedy v živote rozkazoval ránu
a zornici určil jej polohu?
A keby si mohol chytiÈ zem za okraj,
striasol by si z nej bezbožných?
Mení sa ako hlina pod pečaÈou
a zafarbená bude ako rúcho.
Bezbožným sa odoprie svetlo
a zdvihnuté rameno sa zlomí.

Vari si prenikol až k prameÀom mora
a po dne hlbočiny si sa prechádzal?
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Otvorili sa ti dvere smrti
alebo si videl brány temnosti?
A po šíravách zeme si sa rozhliadol?

Ak všetko poznáš, tak mi rozpovedz:
Kadiaº vedie cesta k príbytku svetla
a kde majú miesto temnoty,
aby si ich mohol zaviesÈ na ich územie
a poznal chodník do ich domova?
Pravdaže, ty to vieš, lebo si sa vtedy narodil,
a veºký je počet tvojich dní!“

Jób odpovedal Pánovi:
„Hºa, ºahkovážne som hovoril, čože ti odpoviem?
Ruku si položím na ústa.
Raz som hovoril, už to viac nespravím,
aj druhý raz, ale už nebudem.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b

R. (24b): Veì ma, Pane, po ceste k veãnosti.                                        VI

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *
ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.

2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky: 
ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *
A v‰etky moje cesty sú ti známe. —

3. Kam môÏem ujsÈ pred tvojím duchom *
a kam utiecÈ pred tvojou tvárou?

4. Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; *
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. —

5. I keby som si pripäl krídla zorniãky *
a ocitol sa na najvzdialenej‰om mori,

6. e‰te aj tam ma tvoja ruka povedie *
a podchytí ma tvoja pravica. —

7. Veì ty si stvoril moje útroby, *
utkal si ma v Ïivote mojej matky.
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8. Chválim Èa, Ïe si ma utvoril tak zázraãne; *
v‰etky tvoje diela sú hodny obdivu. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto poh⁄da mnou, poh⁄da tým, ktorý ma poslal

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 10, 13-16

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa
v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli
v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude
na súde ºahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovaÈ až do neba? Do pekla sa
prepadneš!

Kto vás počúva, mÀa počúva, a kto vami poh⁄da, mnou poh⁄da. Kto
však poh⁄da mnou, poh⁄da tým, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Teraz Èa vidím vlastnými oãami; preto si robím výãitky

Čítanie z Knihy Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16

Jób povedal Pánovi:
„Ja viem, že ty môžeš všetko
a tvoj zámer nemožno prekaziÈ.
Kto môže bez toho, že by mal vedomosÈ,
zastieraÈ tvoje plány?
Hovoril som o tom, čomu nerozumiem,
o divoch, ktoré presahujú moju chápavosÈ.
Len z počutia som Èa poznal doteraz,
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no teraz Èa vidím vlastnými očami.
Preto si robím výčitky
a kajám sa v prachu a popole.“

A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok. Jób
nadobudol štrnásÈtisíc oviec, šesÈtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc
oslíc. Mal znova sedem synov a tri dcéry. Jednej dal meno Holubica,
druhej meno Kasia, tretej meno Roh krásy. V šírom kraji nebolo
krajších žien ako Jóbove dcéry.

A ich otec im dal aj podiel na dedičstve s ich bratmi.
Jób potom žil ešte stoštyridsaÈ rokov a videl svoje deti i deti svojich

detí až po štvrté pokolenie. A zomrel starý a sýty svojich dní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130

R. (135a): Vyjasni tvár, Pane, nad svojím sluÏobníkom.                      XV

1. Nauã ma dobrotivosti múdrosti a poznaniu, *
veì verím tvojej náuke. —

2. Îe som bol pokorený, dobre mi, *
aspoÀ som si tvoju spravodlivosÈ osvojil. —

3. Viem, Pane, Ïe spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a Ïe si ma právom pokoril. — 

4. Podºa tvojho rozhodnutia v‰etko trvá podnes, * 
lebo v‰etko slúÏi tebe. —

5. Som tvojím sluÏobníkom; *
daj mi chápavosÈ, aby som poznal tvoje prikázania. —

6. Výklad tvojich slov osvecuje, *
maliãkým dáva chápavosÈ. — 

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Radujte sa z toho, Ïe sú va‰e mená zapísané v nebi

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 10, 17-24

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí ducho-
via sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padaÈ z neba ako blesk. Hºa, dal
som vám moc šliapaÈ po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepria-
teºa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú
duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem
Èa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum-
nými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani
kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieÈ zjaviÈ.

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči,
ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi
chceli vidieÈ, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuÈ, čo vy počúvate, ale
nepočuli.

Počuli sme slovo Pánovo.
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DVADSIATY SIEDMY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Evanjelium som neprijal, ani som sa ho nenauãil od ãloveka, 
ale zo zjavenia JeÏi‰a Krista

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 1, 6-12

Bratia, čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milos-
ti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú
niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiÈ Kristovo evanjelium. 

Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium,
ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz
znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré
ste prijali, nech je prekliaty! 

Chcem si teraz nakloniÈ ºudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiÈ sa
ºuìom? Keby som sa ešte chcel páčiÈ ºuìom, nebol by som Kristovým
služobníkom.

Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal,
nemá ºudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od
človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 111, 1-2. 7-8. 9+10c

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

Alebo: Aleluja.

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *
v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.

2. Veºké sú diela Pánove; *
nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. — 

3. Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. *
Nezru‰iteºné sú v‰etky jeho príkazy,

4. upevnené naveky, *
zaloÏené na pravde a spravodlivosti. —
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5. Vykúpenie poslal svojmu ºudu, *
zmluvu uzavrel naveky.

6. Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; *
jeho chvála ostáva naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM
Kto je môj blíÏny?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 10, 25-37

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša:
„Učiteº, čo mám robiÈ, aby som bol dedičom večného života?“

Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“
On odpovedal: „MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho

srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako seba samého!“

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiÈ!“
Ale on sa chcel ospravedlniÈ, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj

blížny?“
Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha

a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráÀali, nechali ho polom⁄t-
veho a odišli. 

Náhodou šiel tou cestou istý kÀaz a keì ho uvidel, obišiel ho. 
Takisto aj levita: keì prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ìalej.
No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keì ho uvidel, bolo

mu ho ºúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obvia-
zal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a sta-
ral sa oÀ. Na druhý deÀ vyÀal dva denáre, dal ich hostinskému
a povedal: ,Staraj sa oÀ a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keì sa
budem vracaÈ.‘
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk

zbojníkov?“
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On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“
A Ježiš mu povedal: „Choì a rob aj ty podobne!“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Bohu sa zapáãilo zjaviÈ vo mne svojho Syna,
aby som ho zvestoval medzi pohanmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 1, 13-24

Bratia, počuli ste, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som
veºmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. V židovstve som
prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za
obyčaje svojich otcov. 

Ale keì sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milos-
Èou povolal, zapáčilo zjaviÈ vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval
medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do
Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do
Arábie a opäÈ som sa vrátil do Damasku. Až po troch rokoch som šiel
do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uÀho pätnásÈ dní.
Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A čo vám
píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. 

Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. Ale Kristovým cirkvám
v Judei som bol osobne neznámy, ibaže počuli: „Ten, čo nás kedysi pre-
nasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil,“ a oslavovali
Boha za mÀa.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 139, 1-2. 13-14b. 14c-15

R. (24b): Veì ma, Pane,
po ceste k veãnosti. VI

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *
ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.
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2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky:
ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *
A v‰etky moje cesty sú ti známe. —

3. Veì ty si stvoril moje útroby, *
utkal si ma v Ïivote mojej matky.

4. Chválim Èa, Ïe si ma utvoril tak zázraãne; *
v‰etky tvoje diela sú hodny obdivu —

5. a ja to veºmi dobre viem. *
Moje údy neboli utajené pred tebou,

6. keì som vznikal v skrytosti, *
utkávaný v hlbinách zeme. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

EVANJELIUM

Marta ho prijala do domu; Mária si vybrala lep‰í podiel

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,
menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi
k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou.
Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obslu-
hovaÈ? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre
mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel,
ktorý sa jej neodníme.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Poznali milosÈ, ktorú som dostal

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 2, 1-2. 7-14

Bratia, po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do
Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. Išiel som ta pohnutý zjavením
a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi; ale
v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím alebo či som nebežal
nadarmo.

A keì videli, že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak
ako Petrovi pre obrezaných — veì ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoš-
toláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi —, a keì
poznali milosÈ, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokla-
dali za stæpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva,
že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. Len aby sme
pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiÈ.

Ale keì prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti
nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba,
jedával s pohanmi. Ale keì prišli, odÈahoval sa a oddeºoval, lebo sa bál
tých, čo boli z obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže
sa dal aj Barnabáš strhnúÈ ich pokrytectvom. 

Keì som videl, že nepostupujú priamo, podºa pravdy evanjelia,
povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keì ty, Žid, žiješ pohansky,
a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiÈ po židovsky?!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium. XV

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; — 

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —
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ALELUJOVÝ VER· Rim 8, 15bc

R. Aleluja. — Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva,
v ktorom voláme: Abba, Otãe. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Pane, nauã nás modliÈ sa

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 1-4

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keì skončil, povedal mu
jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliÈ sa, ako Ján naučil svo-
jich učeníkov.“

Povedal im: „Keì sa modlíte, hovorte:

Otče, posväÈ sa tvoje meno,
príì tvoje kráºovstvo.
Chlieb náš každodenný daj nám každý deÀ
a odpusÈ nám naše hriechy,
lebo aj my odpúšÈame každému svojmu dlžníkovi.
A neuveì nás do pokušenia.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Dostali ste Ducha zo skutkov podºa zákona, alebo z poslu‰nosti viery?

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 3, 1-5

Nerozumní GalaÈania, kto vám počaril? Veì vám bol pred očami
zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! Iba to by som sa rád od vás
dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podºa zákona, alebo z posluš-
nosti viery? Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom?
Toºko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! A ten, ktorý
vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skut-
kov podºa zákona, alebo z poslušnosti viery?

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                             Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R. (68): Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo nav‰tívil svoj ºud.                                                         XX

1. A vzbudil nám mocného Spasiteºa *
z rodu Dávida, svojho sluÏobníka,

2. ako odpradávna hovoril *
ústami svojich svätých prorokov, —

3. Ïe nás oslobodí od na‰ich nepriateºov *
a z rúk v‰etkých, ão nás nenávidia.

4. Preukázal milosrdenstvo na‰im otcom *
a pamätá na svoju svätú zmluvu, —

5. na prísahu, ktorou sa zaviazal ná‰mu otcovi Abrahámovi, 
Ïe nás vyslobodí z rúk nepriateºov, *
aby sme mu bez strachu slúÏili 

6. vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou *
po v‰etky dni ná‰ho Ïivota. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,
aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Proste a dostanete

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 5-13

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateºa. Pôjde k nemu
o polnoci a povie mu: ,Priateºu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku
mne priateº z cesty a nemám mu čo ponúknuÈ.‘ A on znútra odpovie:
,NeobÈažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli.
Nemôžem vstaÈ a daÈ ti.‘

Hovorím vám: Aj keì nevstane a nedá mu preto, že mu je priateºom,
pre jeho neodbytnosÈ vstane a dá mu, čo potrebuje.

Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hºadajte a nájdete! Klopte
a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hºadá, nájde, a kto
klope, tomu otvoria.
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Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto
ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?

Keì teda vy, hoci ste zlí, viete dávaÈ dobré dary svojim deÈom, o čo
skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Tí, ão sú z viery, sú Ïehnaní s veriacim Abrahámom

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom                   3, 7-14

Bratia, vedzte, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo
predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo
Abrahámovi: „V tebe budú požehnané všetky národy.“ Teda tí, čo sú
z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom. 

No všetci, čo sú zo skutkov podºa zákona, sú pod kliatbou, veì je
napísané: „Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísa-
né v knihe Zákona, aby to konal.“ A je zjavné, že zákon neospravedl-
Àuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiÈ z viery. Zákon
však nie je z viery, ale kto ich bude plniÈ, bude z nich žiÈ. 

Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliat-
bou, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto visí na dreve,“ aby
v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby
sme skrze vieru dostali prisºúbeného Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 111, 1-2. 3-4. 5-6

R. (4b+5b): Pán je milosrdný a milostivý,
svoju zmluvu má stále na mysli. XX

Alebo: Aleluja

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *
v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.
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2. Veºké sú diela Pánove; *
nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. —

3. Nádherné a vzne‰ené sú jeho diela, *
jeho spravodlivosÈ platí naveky.

4. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *
Pán je milosrdný a milostivý. —

5. Pokrm dal tým, ão sa ho boja; *
svoju zmluvu má stále na mysli.

6. Svoje mocné skutky oznámil svojmu ºudu *
a dal im dediãstvo pohanov. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 12, 31b-32

R. Aleluja. — Teraz bude knieÏa tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán.
A ja, aÏ budem vyzdvihnutý od zeme,

v‰etkých pritiahnem k sebe. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak ja BoÏím prstom vyháÀam zlých duchov,
potom k vám pri‰lo BoÏie kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 15-26

Keì Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou
Belzebula, kniežaÈa zlých duchov, vyháÀa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráºovstvo vnú-

torne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútor-
ne rozdelený, akože obstojí jeho kráºovstvo? 

Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháÀam zlých duchov. No ak
ja vyháÀam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháÀajú
vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom
vyháÀam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráºovstvo.

Keì silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bez-
pečí. Ale keì ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu
zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisÈ rozdelí.
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Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažìuje so mnou, roz-
hadzuje.

Keì nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach
a hºadá odpočinok. Ale keì nenájde, povie si: ,Vrátim sa do svojho
domu, odkiaº som vyšiel.‘ Keì ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobe-
ný. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú
dnu a usídlia sa tam.

A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Skrze vieru ste v‰etci BoÏími synmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 3, 22-29

Bratia, Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisºú-
benie z viery v Ježiša Krista.

No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú
vieru, ktorá sa mala zjaviÈ. A tak bol zákon naším vychovávateºom pre
Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keì prišla viera, už
nepodliehame vychovávateºovi. Veì skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste
všetci Božími synmi. 

Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet
Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy
všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. A keì ste Kristovi, ste Abrahá-
movým potomstvom a podºa prisºúbenia dedičmi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 105, 2-3. 4-5. 6-7

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

1. Spievajte mu a hrajte, *
rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.  
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2. Jeho svätým menom sa honoste; *
nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána. —

3. Hºadajte Pána a jeho moc, *
hºadajte vÏdy jeho tvár.

4. Pamätajte na divy, ão uãinil, *
na jeho znamenia a na výroky jeho úst, —

5. vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *
synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

6. On, Pán, je ná‰ Boh; *
jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

EVANJELIUM

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil.
Skôr sú blahoslavení tí, ão poãúvajú BoÏie slovo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj
hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré
si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Nie sme deÈmi otrokyne, ale slobodnej

Čítanie z Listu
svätého apoštola Pavla GalaÈanom                  4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

Bratia, je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otro-
kyne, druhého zo slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podºa tela, ale
ten zo slobodnej podºa prisºúbenia. 

To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj,
ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to
je tá slobodná, ktorá je našou matkou.  Veì je napísané:

„Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš,
zajasaj a vykríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti,
lebo opustená má veºa detí,
viac ako tá, ktorá má muža.“

A tak, bratia, nie sme deÈmi otrokyne, ale slobodnej. Túto slobodu
nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriah-
nuÈ do jarma otroctva.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme.          XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.
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4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, 
ão dbá o v‰etko nepatrné *
na nebi i na zemi?

6. Z prachu dvíha chudobného *
a zo smetiska povy‰uje bedára. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Joná‰ovo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 29-32

Keì sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriÈ: „Toto pokolenie je zlé
pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie
Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj
Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráºovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a od-
súdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvaÈ Šalamúnovu múdrosÈ
— a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsú-
dia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie — a tu je predsa niekto
väčší ako Jonáš.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Ani obriezka niã neznamená, ale viera ãinná skrze lásku

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 5, 1-6

Bratia, slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte
sa znova zapriahnuÈ do jarma otroctva. 

Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezaÈ, Kristus vám nič
neprospeje. A každému, kto sa dá obrezaÈ, znova dosvedčujem, že je
povinný zachovávaÈ celý zákon. Vy, čo chcete byÈ ospravedlnení zo
zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. 

Veì my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo
v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale
viera činná skrze lásku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48

R. (41a): Pane, nech zostúpi na mÀa
tvoje zmilovanie.                                                               XV

1. Pane, nech zostúpi na mÀa tvoje zmilovanie, *
tvoja pomoc, ktorú si mi prisºúbil. —

2. Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, *
veºmi dôverujem tvojim výrokom. —

3. Tvojho zákona sa chcem stále prid⁄ÏaÈ, *
na veãné veky. —

4. Tak budem kráãaÈ bezpeãnou cestou, *
lebo dbám na tvoje príkazy. —

5. Budem sa te‰iÈ z tvojich predpisov, *
lebo som si ich obºúbil. —

6. Svoje ruky budem dvíhaÈ k tvojim predpisom, ktoré som si obºúbil *
a cviãiÈ sa budem v tvojich príkazoch. —
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ALELUJOVÝ VER·      Hebr 4, 12

R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;
rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Dajte almuÏnu a v‰etko vám bude ãisté

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 37-41

Keì Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uÀho obedoval.
On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keì videl, že sa pred
obedom neumyl.

Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše
vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril von-
kajšok, nestvoril aj vnútro? 

Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Tí, ão patria Kristovi, ukriÏovali telo s vá‰Àami a ÏiadosÈami

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 5, 18-25

Bratia, ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 
A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosÈ, modlo-

služba, čary, nepriateºstvá, sváry, žiarlivosÈ, hnevy, zvady, rozbroje,
rozkoly, závisÈ, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred
hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu
Božie kráºovstvo. 

Ale ovocie Ducha je láska, radosÈ, pokoj, zhovievavosÈ, láskavosÈ,
dobrota, vernosÈ, miernosÈ, zdržanlivosÈ. Proti tomuto zákona niet.

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášÀami a žiadosÈa-
mi. Ak žijeme v Duchu, podºa Ducha aj konajme. 

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (porov. Jn 8, 12): Pane, kto nasleduje teba,
bude maÈ svetlo Ïivota. III

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných 
a nechodí cestou hrie‰nikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *
a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *
ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie;  *
tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Beda vám, farizeji! Aj vám, zákonníkom, beda!

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 42-46

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty
a z každej zeleniny, ale spravodlivosÈ a Božiu lásku obchádzate! Toto
bolo treba robiÈ a tamto nezanedbávaÈ!

Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a po-
zdravy na uliciach!

Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ºudia ani nevedia, po
čom chodia!“

Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteº, keì takto hovoríš, aj
nás urážaš.“
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On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaÈažujete ºudí
bremenami, ktoré nemožno uniesÈ, ale sami sa tých bremien ani jedi-
ným prstom nedotknete.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Boh si nás e‰te pred stvorením sveta vyvolil

Začiatok Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 1, 1-10

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim
v Kristovi Ježišovi: MilosÈ vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána
Ježiša Krista.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Veì v Àom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;
on nás podºa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,
aby sme sa skrze Ježiša Krista
stali jeho adoptovanými synmi
na chválu a slávu jeho milosti,
ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

V Àom máme vykúpenie skrze jeho krv,
odpustenie hriechov,
podºa bohatstva jeho milosti,
ktorou nás štedro zahrnul
vo všetkej múdrosti a rozumnosti,
keì nám dal poznaÈ tajomstvo svojej vôle
podºa svojho dobrotivého rozhodnutia,
čo si v Àom predsavzal
uskutočniÈ v plnosti času:
zjednotiÈ v Kristovi ako v hlave všetko,
čo je na nebi aj čo je na zemi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R. (porov. 2a): Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. XX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *
lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *
pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *
spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. —

7. Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *
jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 6

R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;
nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bude sa zodpovedaÈ za krv prorokov, 
poãnúc krvou Ábela aÏ po krv Zachariá‰a

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 11, 47-54

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých
zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaºujete činy svojich otcov,
lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.

Preto aj Božia múdrosÈ povedala: Pošlem k nim prorokov a apošto-
lov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovaÈ; a toto
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pokolenie sa bude zodpovedaÈ za krv všetkých prorokov vyliatu od
stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahy-
nul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa
bude zodpovedaÈ.

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kºúč poznania! Sami ste nevošli,
a tým, čo chceli vojsÈ, ste zabránili.“

Keì stade odchádzal, začali naÀho zákonníci a farizeji prudko
dorážaÈ a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby
niečo podchytili z jeho úst.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

UÏ prv sme dúfali v Krista 
a vy ste v Àom boli oznaãení peãaÈou Ducha Svätého

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 1, 11-14

Bratia, v Kristovi sme sa stali dedičmi predurčenými podºa rozhod-
nutia toho, ktorý všetko koná podºa rady svojej vôle, aby sme boli na
chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 

V Àom ste boli aj vy, keì ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svo-
jej spáse, a keì ste v neho uverili, označení pečaÈou prisºúbeného Du-
cha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých,
ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 33, 1-2. 4-5. 12-13

R. (12b): BlaÏený ºud, ktorý si Pán vyvolil za dediãstvo.                            XX

1. Plesajte, spravodliví, v Pánovi; *
statoãným slu‰í spievaÈ pieseÀ chvály.

2. Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaÈstrunovej lutne. —
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3. Lebo Pánovo slovo je pravdivé *
a verné v‰etko jeho konanie.

4. Miluje spravodlivosÈ a právo; *
milosti Pánovej plná je zem. —

5. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo.

6. Pán hºadí z neba *
a vidí v‰etkých ºudí. —

ALELUJOVÝ VER· Î 33, 22

R. Aleluja. — Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy máte aj v‰etky vlasy na hlave spoãítané

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 1-7

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On
začal hovoriÈ najprv svojim učeníkom: „ChráÀte sa kvasu farizejov,
čiže pokrytectva. Veì nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič uta-
jené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuÈ
na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovaÈ zo
striech.

Vám, svojim priateºom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo,
a potom už nemajú čo urobiÈ! Ukážem vám, koho sa máte báÈ. Bojte sa
toho, ktorý keì zabije, má moc uvrhnúÈ do pekla! Áno, hovorím vám:
Tohoto sa bojte!

Nepredáva sa päÈ vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného
z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Ustanovil ho za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 1, 15-23

Bratia, keì som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske
k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávaÈ vìaky, keì si na vás
spomínam vo svojich modlitbách. 

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múd-
rosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 

Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho
povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká
nesmierne veºká je jeho moc pre nás veriacich podºa pôsobenia jeho
mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keì ho vzkriesil z m⁄tvych
a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosÈ, silu
a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviÈ nielen v tomto
veku, ale aj v budúcom. 

Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu
Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosÈou toho, ktorý napæÀa všetko vo
všetkom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 8, 2-3a. 4-5. 6-7

R. (porov. 7): Svojho Syna si ustanovil
za vládcu nad dielami svojich rúk. IV

1. Pane, ná‰ Vládca, *
aké vzne‰ené je tvoje meno na celej zemi!

2. Tvoja veleba sa vzná‰a nad nebesia. *
Z úst nemluvniat a dojãeniec pripravil si si chválu. —

3. Keì hºadím na nebesia, dielo tvojich rúk, *
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

4. ãoÏe je ãlovek, Ïe naÀ pamätá‰, *
a syn ãloveka, Ïe sa ho ujíma‰? —
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5. Stvoril si ho len o nieão men‰ieho od anjelov, *
slávou a cÈou si ho ovenãil

6. a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. *
V‰etko si mu poloÏil pod nohy. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 26b. 27a

R. Aleluja. — Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; 
aj vy vydávate svedectvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Duch Svätý vás pouãí, ão treba hovoriÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mÀa
vyzná pred ºuìmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto
mÀa zaprie pred ºuìmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by
sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.

Keì vás budú vodiÈ do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte
sa, ako a čím sa budete brániÈ alebo čo budete hovoriÈ, lebo Duch
Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

OÏivil nás s Kristom a daroval nám miesto v nebi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                   2, 1-10

Bratia, Kristus napæÀa aj vás, hoci ste boli m⁄tvi pre svoje poklesky
a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podºa ducha tohoto sveta, podºa
kniežaÈa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných
synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keì sme podºa žiadostí
svojho tela robili, čo chcelo telo a myseº, a tak sme boli od prírody deÈmi
hnevu ako ostatní.

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, kto-
rou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy m⁄tvi, oživil nás s Kristom —
milosÈou ste spasení — a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto
v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne
bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.

Lebo spasení ste milosÈou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží
dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 

Veì sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky,
ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 100, 2. 3. 4. 5

R. (3b): Pán je ná‰ stvoriteº a jemu patríme.       XVIII

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, 
s radosÈou slúÏte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. —

2. Vedzte, Ïe ná‰ Pán je Boh;  
on je ná‰ stvoriteº a jemu patríme, *
sme jeho ºud a ovce z jeho stáda. —
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3. Vstupujte do jeho brán s piesÀou chvály  
a do jeho nádvorí s piesÀami oslavnými; *
chváºte ho a velebte jeho meno. —

4. Lebo Pán je dobrý;  
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

A ão si nahonobil, ãie bude?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 13-21

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteº, povedz môjmu bratovi,
aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“

On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeºo-
vača medzi vami?“

A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráÀte sa všetkej chamti-
vosti! Lebo aj keì má človek hojnosÈ všetkého, jeho život nezávisí od
toho, čo má.“

A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veºkú
úrodu. Premýšºal a hovoril si: ,Čo budem robiÈ? Veì nemám kde ulo-
žiÈ svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ,Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky
a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.
Potom si poviem: Duša, máš veºké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj,
jedz, pi a veselo hoduj!‘

Ale Boh mu povedal: ,Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj
život a čo si si nahonobil, čie bude?‘

Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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UTOROK
PRVÉ âÍTANIE

On je ná‰ pokoj; on z oboch urobil jedno

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 2, 12-22

Bratia, kedysi ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva,
bez účasti na zmluvách s prisºúbením, bez nádeje a bez Boha na svete.
Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ìaleko, stali
skrze Kristovu krv blízkymi. 

Veì on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbú-
ral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateºstvo, tým, že zrušil zákon
prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vy-
tvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; aby v jednom tele
skrze kríž v sebe samom zabil nepriateºstvo a zmieril oboch s Bohom. 

Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ìaleko, a pokoj tým, čo
boli blízko; lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup
k Otcovi.

Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých
a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a proro-
kov; hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. V Àom celá
stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v Àom ste aj vy
vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R. (9ab): Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ºudu
a svojim svätým. II

1. Budem poãúvaÈ, ão povie Pán, Boh; *
on ohlási pokoj svojmu ºudu a svojim svätým.

2. Naozaj: blízko je spása tým, ão sa ho boja, *
a jeho sláva bude prebývaÈ v na‰ej krajine. — 

3. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *
spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

4. VernosÈ vyrastie zo zeme, *
spravodlivosÈ zhliadne z neba. — 
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5. Veì Pán dá poÏehnanie *
a svoje plody vydá na‰a zem. 

6. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ * 
a po stopách jeho krokov spása. — 

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa, 
aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 35-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy
zažaté! Buìte podobní ºuìom, ktorí očakávajú svojho pána, keì sa má
vrátiÈ zo svadby, aby mu otvorili hneì, ako príde a zaklope. 

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ.
Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluho-
vaÈ. A keì príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieÈ,
budú blahoslavení.

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Teraz sa zjavilo Kristovo tajomstvo, 
Ïe aj pohania sú spoludediãmi prisºúbenia

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 2-12

Bratia, veì ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal
pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už
o tom krátko písal. Keì si to prečítate, môžete zvedieÈ, ako som
poznal Kristovo tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ºuìom
známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom
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a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastník-
mi prisºúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal
jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podºa pôso-
benia jeho moci. 

Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosÈ zvestovaÈ
pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo a všetkým oznámiÈ, aký
je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby
sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou
Božia mnohotvárna múdrosÈ, podºa odvekého rozhodnutia, ktoré
uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V Àom máme odvahu
a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R. (porov. 3): âerpajme vodu s radosÈou z prameÀov spásy. III

1. „Hºa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.“

2. Budete ãerpaÈ vodu s radosÈou *
z prameÀov spásy. —

3. „Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, Ïe jeho meno je vzne‰ené. —

4. Spievajte Pánovi, lebo urobil veºké veci; *
nech je to známe po celej zemi.

5. Plesaj a jasaj, obyvateºka Siona, *
lebo veºký uprostred teba je Svätý Izraela.“ —

ALELUJOVÝ VER· Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení,
lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho poÏadovaÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 39-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár
vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúÈ do svojho
domu. Aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o kto-
rej sa nenazdáte.“

Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo
všetkým?“

Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán usta-
noví nad svojou čeºaìou, aby jej načas dával určený pokrm? 

Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak
robiÈ. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.

Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ,Môj pán voºajako nejde,‘
a začal by biÈ sluhov a slúžky, jesÈ, piÈ a opíjaÈ sa, pán toho sluhu príde
v deÀ, keì to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá
mu podiel medzi nevernými.

Toho sluhu, ktorý poznal vôºu svojho pána, no nepripravil sa
a nesplnil jeho vôºu, veºmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil
niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovaÈ, a komu veºa
zverili, od toho budú viac žiadaÈ.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Buìte zakorenení a upevnení v láske, 
aby vás naplnila BoÏia plnosÈ celá

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 14-21

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé
otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,
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aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus
skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-
ní v láske, mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,
výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-
nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto
všetkého urobiÈ oveºa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva
v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov.
Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

R. (5b): Milosti Pánovej plná je zem. XX

1. Plesajte, spravodliví, v Pánovi; * 
statoãným slu‰í spievaÈ pieseÀ chvály.

2. Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaÈstrunovej lutne. —

3. Lebo Pánovo slovo je pravdivé *
a verné v‰etko jeho konanie.

4. Miluje spravodlivosÈ a právo; *
milosti Pánovej plná je zem. —

5. Pánov úmysel trvá naveky, *
my‰lienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

6. BlaÏený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blaÏený ºud, ktorý si on vyvolil za dediãstvo. —

7. Hºa, oko Pánovo bdie nad tými, ão sa ho boja, *
nad tými, ão v jeho milosrdenstvo dúfajú,

8. aby ich zachránil pred smrÈou *
a v ãase hladu nak⁄mil. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Flp 3, 8-9

R. Aleluja. — V‰etko pokladám za stratu a za odpadky,
aby som získal Krista a na‰iel sa v Àom. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nepri‰iel som darovaÈ pokoj, ale rozdelenie

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 49-53

Ježiš povedal svojim učeníkom: „OheÀ som prišiel vrhnúÈ na zem;
a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byÈ pokrstený
a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovaÈ pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale
rozdelenie. Lebo odteraz sa päÈ ºudí v jednom dome rozdelí: traja proti
dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otco-
vi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a neves-
ta proti svokre.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Jedno telo, jeden Pán, jedna viera, jeden krst

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                       4, 1-6

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
jednotu ducha vo zväzku pokoja. 

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho
povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec
všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Počuli sme Božie slovo.

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

(porov. 6): Tvoju tvár, Pane,
s úprimným srdcom hºadáme.                                        III

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *
okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.
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2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *
kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *
ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *
ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vzhºad zeme a neba viete posúdiÈ.
Ako to, Ïe teraj‰í ãas posúdiÈ neviete?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 12, 54-59

Ježiš povedal zástupom: „Keì zbadáte, že na západe vystupuje
oblak, hneì hovoríte: ,Dážì príde,‘ a býva tak. A keì veje južný vie-
tor, hovoríte: ,Bude horúco,‘ a býva.

Pokrytci, vzhºad zeme a neba viete posúdiÈ. Ako to, že terajší čas
posúdiÈ neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?

Keì ideš so svojím protivníkom pred vrchnosÈ, usiluj sa s ním ces-
tou vyrovnaÈ, aby Èa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca Èa vydá drábo-
vi a dráb Èa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaº, kým neza-
platíš do ostatného haliera.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Kristus je hlavou: z neho celé telo rastie a buduje sa

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 7-16

Bratia, každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval
Kristus. Preto hovorí:

„Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ºuìom dal dary.“

A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí
zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia,
aby naplnil všetko.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-
tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deÈmi, kto-
rými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ºudského
učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podºa pravdy
a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spo-
jivami, podºa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa
v láske.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R. (porov.1): S radosÈou pôjdeme do domu Pánovho. III

1. Zaradoval som sa, keì mi povedali: *
„Pôjdeme do domu Pánovho.“

2. Na‰e nohy uÏ stoja *
v tvojich bránach, Jeruzalem. —

3. Jeruzalem je vystavaný ako mesto *
spojené v jeden celok.
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4. Tam prichádzajú kmene, *
kmene Pánove, —

5. aby podºa obyãaje Izraela *
velebili meno Pánovo.

6. Lebo sú tam súdne stolice, *
stolice domu Dávidovho. —

ALELUJOVÝ VER· Ez 33, 11

R. Aleluja. — Nechcem smrÈ bezboÏného, hovorí Pán;
ale aby sa odvrátil od svojej cesty a Ïil. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak nebudete robiÈ pokánie, v‰etci zahyniete podobne

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 13, 1-9

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Ga-
lilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. 

On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici
ako ostatní Galilejčania, keì tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak
nebudete robiÈ pokánie, všetci podobne zahyniete. 

Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabi-
la ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovo-
rím vám, ale ak nebudete robiÈ pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník
a prišiel hºadaÈ na Àom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradní-
kovi: ,Pozri, už tri roky chodím hºadaÈ ovocie na tomto figovníku, a nič
nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ,Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohno-
jím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Îite v láske tak, ako aj Kristus miluje

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 32—5, 8

Bratia, buìte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si
odpúšÈajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

NapodobÀujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj
Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu
ºúbeznej vône!

Smilstvo a akákoºvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len
nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosÈ, ani hlúpe
reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vìaky.

Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani
chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Bo-
žom kráºovstve.

Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží
hnev na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. 

Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti
svetla!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (porov. Ef 5, 1): NapodobÀujme Boha
ako jeho milované deti. VI

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných 
a nechodí cestou hrie‰nikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *
a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *
ão priná‰a ovocie v pravý ãas,
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4. a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie;  *
tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 17, 17b.a

R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;
posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nebolo treba túto Abrahámovu dcéru vyslobodiÈ
z tohoto puta hoci aj v sobotu?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 13, 10-17

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásÈ
rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu
narovnaÈ.

Keì ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobode-
ná od svojej choroby,“ a vložil na Àu ruky. Ona sa hneì vzpriamila
a oslavovala Boha.

Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje,
i povedal zástupu: „Je šesÈ dní, keì treba pracovaÈ; v tieto dni prichá-
dzajte a dávajte sa uzdravovaÈ, a nie v sobotu!“

Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu
svojho vola alebo osla od jasieº a nevodí ho napájaÈ? 

A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásÈ rokov spú-
tanú, nebolo treba vyslobodiÈ z tohoto puta hoci aj v sobotu?“

Keì to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ºudia sa rado-
vali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Počuli sme slovo Pánovo.

382 TRIDSIATY TÝÎDE≈



UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Toto tajomstvo je veºké; hovorím o Kristovi a Cirkvi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 5, 21-33

Bratia, podriaìujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 
Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj

Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteº tela. Ale ako je Cirkev podriadená
Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého
vydal za Àu, aby ju posvätil očistným kúpeºom vody a slovom, aby si
sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničo-
ho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 

Tak sú aj muži povinní milovaÈ svoje manželky ako vlastné telá. Kto
miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veì nik nikdy nemal
v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,
lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa
k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 

Toto tajomstvo je veºké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy,
každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manžel-
ka nech si ctí muža.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1): BlaÏení v‰etci, ão sa boja Pána
a kráãajú po jeho cestách. III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *
a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *
bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *
vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. —
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5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *
ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona, 
aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *
po v‰etky dni svojho Ïivota. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM
Zrnko vyrástlo a bol z neho strom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 13, 18-21

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráºovstvo, k čomu ho pri-
rovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo
svojej záhrade. Keì vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniez-
dili na jeho konároch.“

A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráºovstvo? Podobá sa
kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko
prekvasí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

NeslúÏte ako tí, ão sa chcú páãiÈ ºuìom, ale ako Kristovi sluÏobníci

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 6, 1-9

Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti
svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisºúbením: Aby ti dobre
bolo a aby si dlho žil na zemi. 
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A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich
prísne a napomínajte ich v Pánovi.

Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázÀou a chvením
z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú
páčiÈ ºuìom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu
vôºu. A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ºuìom. Veì viete, že
každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo
dobré.

A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaÀte sa vyhrážaÈ, veì
viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenad⁄ža nikomu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 10-11. 12-13b. 13c-14

R. (13c): Pán je pravdivý vo v‰etkých svojich slovách. XX

1. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *
a tvoji svätí nech Èa velebia.

2. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *
a o tvojej moci nech hovoria; —

3. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *
i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

4. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *
a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

5. Pán je vo v‰etkých svojich slovách pravdivý, *
a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

6. Pán podopiera v‰etkých, ão klesajú, *
a dvíha v‰etkých skºúãených. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,
aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Prídu od východu i západu
a budú stolovaÈ v BoÏom kráºovstve

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 13, 22-30

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“
On im povedal: „Usilujte sa vojsÈ tesnou bránou, lebo hovorím vám:

Mnohí sa budú pokúšaÈ vojsÈ, a nebudú môcÈ. 
Keì hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete

klopaÈ na dvere a volaÈ: ,Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ,Ja
neviem, odkiaº ste!‘ 

Vtedy začnete hovoriÈ: ,Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si
učil.‘  Ale on vám povie: ,Ja neviem, odkiaº ste; odíìte odo mÀa všetci,
čo pášete neprávosÈ!‘

Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák,
Jakub a všetci proroci sú v Božom kráºovstve, a vy ste vyhodení von.

A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovaÈ
v Božom kráºovstve.

A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú posled-
nými.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Obleãte si BoÏiu výzbroj, aby ste mohli obstáÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 6, 10-20

Bratia, upevÀujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu
výzbroj, aby ste mohli čeliÈ úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas
s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosÈami, s vládcami tohoto
temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deÀ zla odolaÈ, všet-
ko prekonaÈ a obstáÈ! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, obleč-
te si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosÈ pre evanjelium
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pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiÈ všetky
ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, kto-
rým je Božie slovo. 

Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase
v Duchu! A v Àom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! Aj za
mÀa, aby mi bola daná reč, keì otvorím ústa, a aby som smelo zvesto-
val tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som
mal v Àom odvahu hovoriÈ, ako som povinný.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                          Î 144, 1. 2. 9-10

(1a): Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.                                XIII

1. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
ão uãí moje ruky zápasiÈ *
a moje prsty bojovaÈ. —

2. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, * 
on je moje útoãi‰te a môj osloboditeº; 

3. on je moja zá‰tita, na ktorú sa spolieham; *
on mi podrobuje môj ºud. —

4. BoÏe, novú pieseÀ ti zaspievam; * 
zahrám ti na desaÈstrunovej citare.  

5. Ty pomáha‰ kráºom, *
ty zachraÀuje‰ svojho sluhu Dávida pred meãom záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 19, 38

R. Aleluja. — PoÏehnaný kráº, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie je moÏné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 13, 31-35

K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíì odtiaºto, lebo
Herodes Èa chce zabiÈ.“
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On im povedal: „Choìte a povedzte tej líške: ,Hºa, vyháÀam zlých
duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dÀa dokončím. Ale dnes,
zajtra a pozajtre musím ísÈ ìalej, lebo nie je možné, aby prorok zahy-
nul mimo Jeruzalema.‘

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameÀuješ tých, čo
boli k tebe poslaní, koºko ráz som chcel zhromaždiÈ tvoje deti ako
sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.

Hºa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte,
kým nepríde čas, keì budete hovoriÈ:

,Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Ten, ão zaãal vo vás dobré dielo, 
aj ho dokonãí aÏ do dÀa Krista JeÏi‰a

Začiatok Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 1, 1-11

Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi
Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom: MilosÈ vám
a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 

Vzdávam vìaky svojmu Bohu zakaždým, keì si na vás spome-
niem; vždy, v každej svojej modlitbe, keì s radosÈou prosím za vás
všetkých, za vašu účasÈ na evanjeliu od prvého dÀa až doteraz. A som
si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dÀa
Krista Ježiša.

A právom si to myslím o vás všetkých, veì vás v srdci nosím, lebo vy
všetci máte účasÈ na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obra-
ne a utvrdzovaní evanjelia. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim
srdcom Krista Ježiša. 

A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní
a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznaÈ, čo je lepšie, a aby ste
boli čistí a bez hany pre Kristov deÀ, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je
skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 111, 1-2. 3-4. 5-6

R. (porov. 3a): Nádherné a vzne‰ené sú tvoje diela, Pane.                          XX
Alebo: Aleluja.

1. Z celého srdca chcem oslavovaÈ Pána *
v zbore spravodlivých i v zhromaÏdení.

2. Veºké sú diela Pánove; *
nech ich skúmajú v‰etci, ão majú v nich záºubu. —

3. Nádherné a vzne‰ené sú jeho diela, *
jeho spravodlivosÈ platí naveky.

4. Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *
Pán je milosrdný a milostivý. —

5. Pokrm dal tým, ão sa ho boja; *
svoju zmluvu má stále na mysli.

6. Svoje mocné skutky oznámil svojmu ºudu *
a dal im dediãstvo pohanov. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl,
nevytiahne ho hoc aj v sobotu?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 14, 1-6

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja
stolovaÈ a oni ho pozorovali. A hºa, bol pred ním akýsi človek, ktorý
mal vodnatieºku. 

Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno
v sobotu uzdravovaÈ, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho
a prepustil.

A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl,
nevytiahne ho hneì hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedaÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Pre mÀa ÏiÈ je Kristus a zomrieÈ zisk

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom                  1, 18b-26

Bratia, nech sa akýmkoºvek spôsobom, či už pod dajakou zámien-
kou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa
tešiÈ, lebo viem, že mi to bude slúžiÈ na spásu pre vašu modlitbu
a pomoc Ducha Ježiša Krista. Ako túžobne očakávam a dúfam, že
nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz,
bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo smrÈou.

Veì pre mÀa žiÈ je Kristus a zomrieÈ zisk. Ale ak žiÈ v tele znamená
pre mÀa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliÈ. Oboje na mÀa dolieha:
túžim zomrieÈ a byÈ s Kristom, a to by bolo oveºa lepšie, ale zostaÈ
v tele je zasa potrebnejšie pre vás. 

A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh
a radosÈ z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliÈ v Kristovi
Ježišovi, keì zasa k vám prídem.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 42, 2. 3. 5b-e

R. (3a): Po Bohu Ïízni moja du‰a, po Bohu Ïivom. XVI

1. Ako jeleÀ dychtí za vodou z prameÀa, *
tak moja du‰a, BoÏe, túÏi za tebou. —

2. Po Bohu Ïízni moja du‰a, po Bohu Ïivom; *
kedyÏe uÏ prídem k nemu a uzriem BoÏiu tvár? —

3. Veì som putoval ku vzne‰enému stánku *
a vstupoval do domu BoÏieho

4. s radostným plesaním a s piesÀou ìakovnou *
uprostred zástupov sláviacich sviatky. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 29ab

R. Aleluja. — Vezmite na seba moje jarmo a uãte sa odo mÀa,
lebo som tichý a pokorný srdcom. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Kto sa povy‰uje, bude poníÏený, a kto sa poniÏuje, bude pový‰ený

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 14, 1. 7-11

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja
stolovaÈ a oni ho pozorovali.

Keì zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im
toto podobenstvo: „Ak Èa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé
miesto, lebo mohol pozvaÈ niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by
ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ,Uvoºni miesto tomuto.‘ Vte-
dy by si musel s hanbou zaujaÈ posledné miesto. 

Ale keì Èa pozvú, choì, sadni si na posledné miesto. Potom príde
ten, čo Èa pozval, a povie ti: ,Priateºu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dosta-
ne pocty pred všetkými spolustolujúcimi.

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude
povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Dov⁄‰te moju radosÈ a zmý‰ºajte rovnako

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 1-4

Bratia, ak jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká
útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zºutovanie,
dov⁄šte moju radosÈ: zmýšºajte rovnako, rovnako milujte, buìte jedna
duša a jedna myseº! 

Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokla-
dajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehºadí iba na svoje vlastné
záujmy, ale aj na záujmy iných.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,
budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nevolaj svojich priateºov, ale chudobných a mrzákov

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 14, 12-14

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosÈa:
„Keì dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateºov ani svojich
bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba
a mal by si odplatu. Ale keì chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzá-
kov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú
čím odplatiÈ. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

Kristus sa uponíÏil, preto ho Boh pový‰il

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 5-11

Bratia, zmýšºajte tak ako Kristus Ježiš:

On, hoci má božskú prirodzenosÈ,
neprid⁄žal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosÈ sluhu,
stal sa podobný ºuìom
a podºa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrÈ,
až na smrÈ na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno,
ktoré je nad každé iné meno,
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí
a aby každý jazyk vyznával:
„Ježiš Kristus je Pán!“
na slávu Boha Otca.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 22, 26b-27. 28-30a. 31-32

R. (porov. 26a): Tebe, Pane, patrí moja chvála
v tomto na‰om zhromaÏdení.                                      IX

1. Svoje sºuby splním pred tvárou tých, ão sa boja Pána. *
Chudobní sa najedia a budú nasýtení

2. a Pána budú chváliÈ tí, ão ho hºadajú: *
„Naveky nech Ïijú ich srdcia!“ —

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

4. Veì Pánovo je kráºovstvo, 
on panuje nad národmi. *
Jemu jedinému sa budú klaÀaÈ v‰etci, ão spia pod zemou. —

5. Jemu bude slúÏiÈ moje potomstvo. *
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávaÈ o Pánovi 

6. a jeho spravodlivosÈ budú ohlasovaÈ ºudu, ktorý sa narodí: *
„Toto urobil Pán.“ —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,
a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vyjdi na cesty a k ohradám a donúÈ vojsÈ v‰etkých, aby sa mi naplnil dom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 14, 15-24

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude
jesÈ chlieb v Božom kráºovstve.“

On mu povedal: „Istý človek pripravil veºkú večeru a pozval mnoho
ºudí. Keì nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal
pozvaným: ,Poìte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci
vyhováraÈ. Prvý mu povedal: ,Kúpil som pole a musím si ho ísÈ pozrieÈ.
Prosím Èa, ospravedlÀ ma!‘ Druhý povedal: ,Kúpil som päÈ záprahov
volov a idem ich vyskúšaÈ. Prosím Èa, ospravedlÀ ma!‘ A ìalší povedal:
,Oženil som sa, a preto nemôžem prísÈ.‘
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Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár roz-
hneval a povedal svojmu sluhovi: ,Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc
mesta a priveì sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ 

A sluha hlásil: ,Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ 
Tu pán povedal sluhovi: ,Vyjdi na cesty a k ohradám a donúÈ vojsÈ

všetkých, aby sa mi naplnil dom.
Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní,

neokúsi moju večeru.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Pracujte na svojej spáse. 
Veì to Boh pôsobí vo vás, Ïe aj chcete aj konáte

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 12-18

Moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti,
ale oveºa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázÀou a chvením pra-
cujte na svojej spáse. Veì to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte,
čo sa jemu páči. 

Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní
a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného poko-
lenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova
života na moju slávu v Kristov deÀ, že som nebežal nadarmo a nena-
máhal sa zbytočne. 

A keby som mal aj svoju krv vyliaÈ na obetu a svätú službu vašej
viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Takisto sa aj vy raduj-
te a radujte sa so mnou!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 27, 1. 4. 13-14

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

1. Pán je moje svetlo a moja spása, *
koho sa mám báÈ?
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2. Pán je ochranca môjho Ïivota, *
pred kým sa mám strachovaÈ? —

3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *
aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom

po v‰etky dni svojho Ïivota,
4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *

a obdivoval jeho chrám. —

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine Ïijúcich.

6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *
srdce maj silné a drÏ sa Pána. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,
lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto
prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,
bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom. 

A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ
a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:
,Tento človek začal stavaÈ, a nemohol dokončiÈ.‘

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-
ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,
ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,
kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ
mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

âo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3, 3-8a

Bratia, obrezaní sme my, čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa
v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, hoci ja by som mohol
aj do tela vkladaÈ nádej. 

Ak si niekto iný myslí, že môže maÈ nádej v tele, tým skôr ja: na
ôsmy deÀ obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeÀa,
Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti prena-
sledovateº Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bez-
úhonne.

Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec
všetko pokladám za stratu pre vznešenosÈ poznania Krista Ježiša,
môjho Pána.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 105, 2-3. 4-5. 6-7

R. (3b): Nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána.                           VI

Alebo: Aleluja.
1. Spievajte mu a hrajte, *

rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.
2. Jeho svätým menom sa honoste; *

nech sa radujú srdcia tých, ão hºadajú Pána. —

3. Hºadajte Pána a jeho moc, *
hºadajte vÏdy jeho tvár.

4. Pamätajte na divy, ão uãinil, *
na jeho znamenia a na výroky jeho úst, —

5. vy, potomci Abraháma, Pánovho sluÏobníka, *
synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.
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6. On, Pán, je ná‰ Boh; *
jeho rozhodnutia platia po celej zemi. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,
a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V nebi bude radosÈ nad hrie‰nikom, ktorý robí pokánie

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 15, 1-10

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. 
Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva

s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec

a jednu z nich stratí, nenechá tých deväÈdesiatdeväÈ na púšti a nepôjde
za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? 

A keì ju nájde, vezme ju s radosÈou na plecia, a len čo príde domov,
zvolá priateºov a susedov a povie im: ,Radujte sa so mnou, lebo som
našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘

Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosÈ nad jedným hrieš-
nikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväÈdesiatimi deviatimi spravod-
livými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Alebo ak má žena desaÈ drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne
lampu, nevymetie dom a nehºadá starostlivo, kým ju nenájde? 

A keì ju nájde, zvolá priateºky a susedky a povie: ,Radujte sa so
mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘

Hovorím vám: Takú radosÈ majú Boží anjeli z jedného hriešnika,
ktorý robí pokánie.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Oãakávame Spasiteºa, ktorý pretvorí na‰e úbohé telo,
aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom             3, 17 — 4, 1

Bratia, spoločne ma napodobÀujte a všímajte si tých, čo žijú podºa
vzoru, aký máte v nás! Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril
a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich
koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo
zmýšºajú pozemsky. 

Veì naša vlasÈ je v nebi. Odtiaº očakávame aj Spasiteºa Pána Ježiša
Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniÈ všetko, pretvorí naše
úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosÈ a moja koru-
na, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 122, 1-2. 4b-5

R. (porov. 1): S radosÈou pôjdeme do domu Pánovho. III

1. Zaradoval som sa, keì mi povedali: *
„Pôjdeme do domu Pánovho.“

2. Na‰e nohy uÏ stoja *
v tvojich bránach, Jeruzalem. —

3. Aby podºa obyãaje Izraela *
velebili meno Pánovo.

4. Lebo sú tam súdne stolice, *
stolice domu Dávidovho. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 2, 5

R. Aleluja. — Kto zachováva Kristovo slovo,
v tom je BoÏia láska naozaj dokonalá. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Synovia tohto sveta sú voãi sebe navzájom
predvídavej‰í ako synovia svetla

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 16, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal
správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. 

Zavolal si ho a povedal mu: ,Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo
svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ìalej šafáriÈ.‘

Správca si povedal: ,Čo budem robiÈ, keì ma môj pán zbavuje
správcovstva? KopaÈ nevládzem, žobraÈ sa hanbím. Viem, čo urobím,
aby ma niekde prijali do domu, keì ma zbavia správcovstva.‘

Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ,Koºko
dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ,Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ,Tu
máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päÈdesiat.‘ Potom povedal inému:
,A ty koºko dlhuješ?‘ On vravel: ,Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ,Tu
máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘

A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo
synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia
svetla.

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

V‰etko môÏem v tom, ktorý ma posilÀuje

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 10-19

Bratia, veºmi som sa zaradoval v Pánovi, že už raz predsa len roz-
kvitla vaša náklonnosÈ voči mne; pravda, aj predtým ste na mÀa mys-
leli, ale nemali ste príležitosÈ. Nehovorím to preto, že by som mal nedo-
statok. Naučil som sa vystačiÈ s tým, čo mám. 

Viem žiÈ skromne a viem aj oplývaÈ. Všade a všetko som sa už
naučil: byÈ sýty aj hladovaÈ, maÈ hojnosÈ i núdzu trieÈ. Všetko môžem
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v tom, ktorý ma posilÀuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi preja-
vili účasÈ v mojom súžení. 

Veì aj vy, Filipania, viete, že keì som začal hlásaÈ evanjelium po
svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasÈ na
mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. Veì aj do Solúna ste mi raz
aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie že by som túžil po daroch,
ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. Dostal som všet-
ko a mám hojnosÈ. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi;
sú ºúbeznou vôÀou, príjemnou obetou, milou Bohu. 

Môj Boh splní každú vašu túžbu podºa svojho bohatstva v sláve
v Kristovi Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112,1-2. 5-6. 8a+9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX
Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *
ão svoj majetok ãestne spravuje; 

4. nikdy nezakolí‰e. *
Vo veãnej pamäti bude spravodlivý. —

5. Bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa; *
rozdeºuje a dáva chudobným.

6. Jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER· 2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone,
kto vám zverí pravé bohatstvo?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 16, 9-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateºov z nespravodlivej
mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veºkom, a kto je nepocti-
vý v malom, je nepoctivý aj vo veºkom. 

Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí
pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je
vaše?

Nijaký sluha nemôže slúžiÈ dvom pánom; pretože buì jedného bude
nenávidieÈ a druhého milovaÈ, alebo jedného sa bude prid⁄žaÈ a dru-
hým bude opovrhovaÈ.

Nemôžete slúžiÈ aj Bohu aj mamone.“
Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmieva-

li sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ºuìmi spravodlivými,
ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ºudí vznešené, pred Bohom je
ohavné.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY DRUHÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Ustanov star‰ích, ako som ti prikázal

Začiatok Listu svätého apoštola Pavla Títovi 1, 1-9

Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvo-
lených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie
k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisºúbil pravdo-
vravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi
bolo zverené na rozkaz Boha, nášho spasiteºa, — Títovi, pravému
synovi podºa spoločnej viery: MilosÈ a pokoj od Boha Otca i od Krista
Ježiša, nášho Spasiteºa.

Na to som Èa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po
mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;  nech je každý z nich
bez úhony, muž jednej ženy, má maÈ veriace deti, ktoré nemožno obvi-
niÈ z neviazanosti a neposlušnosti.  

Lebo biskup ako Boží správca musí byÈ bez úhony, nie pyšný, hnev-
livý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, lás-
kavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží
spoºahlivého slova podºa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovaÈ
v zdravom učení, aj usvedčovaÈ tých, čo protirečia.

Počuli sme Božie slovo.

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

(porov. 6): Tvoju tvár, Pane,
s úprimným srdcom hºadáme.                                         III

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *
okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.

2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *
kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *
ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —
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5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *
ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

ALELUJOVÝ VER·                    Porov. Flp 2, 15d-16a

R. Aleluja. — SvieÈte ako svetlá na svete
a drÏte sa pevne slova Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Keì sa sedem ráz vráti k tebe a povie: ªutujem, odpusÈ mu

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 17, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohor-
šenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie,
keby mu zavesili mlynský kameÀ na krk a hodili ho do mora, akoby
mal pohoršiÈ jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!

Keì sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusÈ mu!
A keì sa aj sedem ráz za deÀ prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti
k tebe a povie: ,ªutujem,‘ odpusÈ mu!“

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by

ste tejto moruši: ,Vytrhni sa aj s koreÀom a presaì sa do mora,‘ po-
slúchla by vás.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK
PRVÉ âÍTANIE

Îime náboÏne a oãakávajme blahoslavenú nádej
a príchod slávy ná‰ho Boha a Spasiteºa JeÏi‰a Krista

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Títovi 2, 1-8. 11-14

Milovaný, ty hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu. 
Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske

a v trpezlivosti.
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Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia,
nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú
múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozum-
né, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby
sa nehanobilo Božie slovo.

Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi; vo všetkom im buì
ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosÈ
a vážnosÈ, v zdravom slove bezúhonnosÈ, aby sa protivník zahanbil,
keì nebude maÈ čo zlé o nás povedaÈ.

Veì zjavila sa Božia milosÈ na spásu všetkým ºuìom a vychová-
va nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili
v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali bla-
hoslavenú nádej a príchod slávy veºkého Boha a nášho Spasiteºa
Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil
z každej neprávosti a očistil si vlastný ºud, horlivý v dobrých skut-
koch.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 18+23. 27+29

(porov. 39): Pane, spas ma;
ochraÀuj ma v ãase súÏenia.                               XVIII

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *
a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *
a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. O Ïivot bezúhonných sa stará Pán *
a ich dediãstvo trvá naveky.

4. Pán upevÀuje kroky ãloveka *
a sprevádza ho na ceste. —

5. Vyhýbaj zlu a dobre rob *
a bude‰ maÈ domov naveky.

6. Spravodliví zdedia zem, *
budú ju obývaÈ na veky vekov. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Sme neuÏitoãní sluhovia; 
urobili sme, ão sme boli povinní urobiÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 17, 7-10

Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie
mu, keì sa vráti z poºa: ,Hneì si poì sadnúÈ k stolu‘? Vari mu nepo-
vie skôr: ,Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem
a nenapijem; ty budeš jesÈ a piÈ až potom‘? Je azda povinný ìakovaÈ
sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?

Tak aj vy, keì urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ,Sme
neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiÈ.‘ “

Počuli sme slovo Pánovo.

STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Blúdili sme; ale zo svojho milosrdenstva nás spasil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Títovi 3, 1-7

Milovaný, veriacim pripomínaj, aby sa podriaìovali panovníkom
a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý
skutok. Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mier-
ni a prejavujú všemožnú vºúdnosÈ všetkým ºuìom.

Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili
všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli
sme hodni opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. 

Ale keì sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteºa, a jeho láska
k ºuìom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali,
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ale zo svojho milosrdenstva, kúpeºom znovuzrodenia a obnovy v Du-
chu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho
Spasiteºa, aby sme, ospravedlnení jeho milosÈou, boli podºa nádeje
dedičmi večného života.

Počuli sme Božie slovo.

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

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

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Sol 5, 18

R. Aleluja. — Pri v‰etkom vzdávajte vìaky,
lebo to je BoÏia vôºa v Kristovi JeÏi‰ovi pre vás. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Nena‰iel sa nik okrem tohoto cudzinca,
ão by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 17, 11-19

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Ga-
lileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desaÈ ma-
lomocných mužov. Zìaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteº,
zmiluj sa nad nami!“

Keì ich uvidel, povedal: „Choìte, ukážte sa kÀazom!“ A ako šli, boli
očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veºkým
hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ìakoval mu;
a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desaÈ? A tí deviati sú kde?
Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu
slávu?“

A jemu povedal: „VstaÀ a choì, tvoja viera Èa uzdravila.“

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Prijmi ho uÏ nie ako otroka, ale ako milovaného brata

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filemonovi 7-20

Mal som veºkú radosÈ a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si 
osviežil srdcia svätých.

Preto, hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázaÈ, čo máš uro-
biÈ, radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeÀ Krista
Ježiša: prosím Èa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v oko-
vách. 

Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.  Poslal
som ti ho naspäÈ; jeho, to jest moje srdce. Chcel som si ho ponechaÈ pri
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sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba. Ale
nechcel som nič urobiÈ bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol
akoby vynútený, ale dobrovoºný. 

Veì azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako
otroka, ale oveºa viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä
mne — a o čo viac tebe — i podºa tela aj v Pánovi.

Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mÀa samého. A ak Èa
v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. 

Ja, Pavol — píšem vlastnou rukou —, ja to zaplatím; aby som ti
nemusel povedaÈ, že ty mne dlhuješ aj seba samého. Veru, brat môj,
kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R. (5b): BlaÏený ãlovek,
ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. XV

Alebo: Aleluja.

1. Pán zachováva vernosÈ naveky, *
utláãaným prisudzuje právo, 

2. hladujúcim dáva chlieb. *
Pán vyslobodzuje väzÀov. — 

3. Pán otvára oãi slepým, *
Pán dvíha skºúãených,

4. Pán miluje spravodlivých. *
Pán ochraÀuje cudzincov, — 

5. ujíma sa siroty a vdovy, *
ale hatí cesty hrie‰nikov.

6. Pán bude kraºovaÈ naveky; *
tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. — 

ALELUJOVÝ VER·    Jn 15, 5

R. Aleluja. — Ja som viniã, vy ste ratolesti, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM
BoÏie kráºovstvo je medzi vami

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 17, 20-25

Keì sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde Božie kráºovstvo, on im
povedal: „Božie kráºovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozoro-
vaÈ. Ani nepovedia: ,Aha, tu je!‘ alebo: ,Tamto je!‘, lebo Božie kráºov-
stvo je medzi vami.“

A učeníkom povedal: „Prídu dni, keì si budete žiadaÈ uvidieÈ jeden
z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ,Hºa, tu je!‘, ,Hºa,
tamto je!‘ Nechoìte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keì sa
zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn
človeka v svoj deÀ.

Ale najprv musí mnoho trpieÈ a toto pokolenie ho zavrhne.

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Kto ostáva v jeho uãení, ten má aj Otca aj Syna 

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Jána 4-9

Vyvolená pani, veºmi som sa zaradoval, keì som našiel medzi tvoji-
mi deÈmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. 

A teraz Èa, pani, prosím — ale nie akoby som ti písal nové prikáza-
nie, len to, ktoré sme mali od začiatku —, aby sme jeden druhého milo-
vali. A to je láska: žiÈ podºa jeho prikázaní. 

To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podºa neho
žili.

Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš
Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste
neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. 

Ktokoºvek zachádza ìalej a neostáva v Kristovom učení, nemá
Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18

R. (1): BlaÏení tí, ão kráãajú podºa zákona Pánovho. XVIII

1. BlaÏení tí, ão idú cestou Ïivota bez po‰kvrny, *
ão kráãajú podºa zákona Pánovho. —

2. BlaÏení tí, ão zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhºadávajú. —

3. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

4. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

5. PreukáÏ dobro svojmu sluÏobníkovi a budem ÏiÈ *
a tvoje slová zachovám. —

6. Otvor mi oãi, aby som pozoroval *
divy tvojho zákona. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,
lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
V deÀ, keì sa zjaví Syn ãloveka

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 17, 26-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude
aj za dní Syna človeka. ªudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dÀa,
keì Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

Podobne ako to bolo za dní Lota: ºudia jedli, pili, kupovali, predá-
vali, sadili, stavali, ale v deÀ, keì Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheÀ
a síra z neba a všetkých zahubili.

Priam tak bude aj v deÀ, keì sa zjaví Syn človeka. 
Kto bude v ten deÀ na streche a veci bude maÈ v dome, nech nezo-

stupuje vziaÈ si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad.
SpomeÀte si na Lotovu ženu.
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Kto sa bude usilovaÈ zachrániÈ si život, stratí ho, a kto ho stratí,
získa ho.

Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude
vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieÈ: jedna bude vzatá,
druhá sa ponechá.“

Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“
On im povedal: „Kde bude m⁄tvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

Počuli sme slovo Pánovo.

SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Sme povinní podporovaÈ bratov, 
aby sme boli spolupracovníkmi pravdy

Čítanie z Tretieho listu svätého apoštola Jána 5-8

Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích.
Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keì
ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhºadom na Boha. Veì oni sa pre
jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 

Preto sme my povinní podporovaÈ takýchto, aby sme boli spolupra-
covníkmi pravdy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-6

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —
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5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *
ão svoj majetok ãestne spravuje;

6. nikdy nezakolí‰e. *
Vo veãnej pamäti bude spravodlivý. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Sol 2, 14

R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,
aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boh obráni svojich vyvolených, ão k nemu volajú

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 18, 1-8

Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliÈ
a neochabovaÈ: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ºudí
nehanbil. 

Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ,ObráÀ
ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel.

No potom si povedal: ,Hoci sa Boha nebojím a ºudí sa nehanbím,
obránim tú vdovu, keì ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudre-
la ma po tvári.‘ “

A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh
neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dÀom i nocou, a bude
k nim nevšímavý?

Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na
zemi, keì príde?“

Počuli sme slovo Pánovo.
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PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

SpomeÀ si, odkiaº si padol a rob pokánie

Začiatok Knihy zjavenia svätého apoštola Jána              1, 1-4; 2, 1-5a

Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim služob-
níkom, čo sa má onedlho staÈ, a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil
svojmu služobníkovi Jánovi. A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo
Ježiša Krista; všetko, čo videl. 

Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachová-
vajú, čo je v Àom napísané, lebo čas je blízko.

Ján siedmim ázijským cirkvám: MilosÈ vám a pokoj od toho, ktorý je,
ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom.

Počul som, ako mi hovorí Pán: „Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto
hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza
medzi siedmimi zlatými svietnikmi: Poznám tvoje skutky aj tvoju
námahu a vytrvalosÈ a viem, že nemôžeš zniesÈ zlých. Skúšal si tých, čo
hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. Si vytrva-
lý, veºa si zniesol pre moje meno a neochabol si. 

Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si
spomeÀ, odkiaº si padol, rob pokánie a konaj ako prv.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (Zjv 2, 7b): Tomu, kto zvíÈazí,
dám jesÈ zo stromu Ïivota. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných 
a nechodí cestou hrie‰nikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *
a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *
ão priná‰a ovocie v pravý ãas,
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4. a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie;  *
tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

âo chce‰, aby som ti urobil? — Pane, aby som videl

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 18, 35-43

Keì sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žob-
ral. Keì počul, že tadiaº prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali
mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaºto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov,
zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale
on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.
Keì sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
On odpovedal: „Pane, aby som videl.“
A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera Èa uzdravila.“
A hneì videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ºud, keì to videl,

vzdával Bohu chválu.

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âÍTANIE

K tomu, kto mi otvorí dvere, vojdem a budem s ním veãeraÈ

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 3, 1-6. 14-22

Ja, Ján, som počul, ako mi Pán povedal: „Anjelovi sardskej cirkvi 
napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd:
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Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si m⁄tvy. Bdej
a posilÀuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieÈ. Lebo tvoje skutky nena-
chádzam dokonalé pred mojím Bohom. Preto si spomeÀ, ako si prijal
a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieÈ, prídem
ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. 

Ale máš v Sardách zopár ºudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so
mnou chodiÈ v bielom, lebo sú toho hodni. 

Kto zvíÈazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno
nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom
a pred jeho anjelmi.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.
A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný

a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje skut-
ky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo
horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už Èa vypºú-
vam z úst.

Lebo hovoríš: ,Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič‘ —
a nevieš, že si biedny, poºutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý.
Radím ti: odo mÀa si kúp zlato vyskúšané ohÀom, aby si zbohatol,
a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieÈ hanbu tvojej nahoty,
i masÈ, ktorou si potrieš oči, aby si videl. 

Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buì teda horlivý a rob
pokánie. 

Hºa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí
dvere, k tomu vojdem a budem s ním večeraÈ a on so mnou. 

Toho, kto zvíÈazí, posadím vedºa seba na mojom tróne, ako som aj ja
zvíÈazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (Zjv 3, 21): Toho, kto zvíÈazí, posadím vedºa seba
na mojom tróne. VI

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo, 
ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *
ão nepodvádza svojím jazykom. —
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2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *
ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *
ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 
a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *
Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Jn 4, 10b

R. Aleluja. — Boh nás miloval
a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za na‰e hriechy. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka pri‰iel hºadaÈ a zachrániÈ, ão sa stratilo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeÀ. A tu muž, menom
Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieÈ Je-
žiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal
teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve ta-
de mal ísÈ.

Keì Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej,
poì rýchlo dolu, lebo dnes musím zostaÈ v tvojom dome!“ On chytro
zišiel a prijal ho s radosÈou.

Keì to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majet-

ku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvorná-
sobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veì aj on je
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hºadaÈ a zachrániÈ, čo
sa stratilo.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Svätý Pán Boh v‰emohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána                         4, 1-11

Ja, Ján, som videl: Hºa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý 
som už počul ako zvuk poºnice, keì so mnou hovoril, povedal: „Vystúp
sem a ukážem ti, čo sa má staÈ potom!“ Hneì som bol vo vytržení:
A hºa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci. 

Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardionový kameÀ. Okolo
trónu bola dúha, na pohºad ako smaragd. Okolo trónu bolo dvadsaÈ-
štyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaÈštyri starcov odetých do biele-
ho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. 

Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie; pred trónom horelo
sedem lámp, čo je sedem Božích duchov, a pred trónom bolo čosi ako
sklené more podobné krištáºu. 

A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí
spredu i zozadu. Prvá bytosÈ sa podobala levovi, druhá bytosÈ sa podo-
bala býkovi, tretia bytosÈ mala tvár ako človek a štvrtá bytosÈ sa podo-
bala letiacemu orlovi. A každá z týchto štyroch bytostí mala šesÈ krí-
del, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali:
„Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý
príde!“

A vždy, keì tie bytosti vzdali slávu, česÈ a vìaku Sediacemu na
tróne, Žijúcemu na veky vekov, padli dvadsiati štyria starci pred
Sediacim na tróne, klaÀali sa Žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje
vence pred trón a volali:

„Hoden si, Pane a Bože náš,
prijaÈ slávu, česÈ a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci:
z tvojej vôle boli a sú stvorené.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 150, 1-2. 3-4. 5

R. (porov. Zjv 4, 8b): Svätý, svätý, svätý je Boh,
Pán Boh v‰emohúci. XII

1. Chváºte Pána v jeho svätyni, *
chváºte ho na jeho vzne‰enej oblohe.

2. Chváºte ho za jeho ãiny mohutné, *
chváºte ho za jeho nesmiernu velebnosÈ. —

3. Chváºte ho zvukom poºnice, *
chváºte ho harfou a citarou.

4. Chváºte ho bubnom a tancom, *
chváºte ho lýrou a flautou. —

5. Chváºte ho ºubozvuãnými cimbalmi, 
chváºte ho jasavými cimbalmi; *
v‰etko, ão dýcha, nech chváli Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie
a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Preão si nedal moje peniaze peÀazomencom?

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 19, 11-28

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si
mysleli, že sa už zjaví Božie kráºovstvo. A tak povedal: „Istý človek
vznešeného pôvodu odchádzal do ìalekej krajiny prevziaÈ kráºovstvo
a potom sa mal vrátiÈ. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desaÈ
mín a povedal im: ,Obchodujte, kým sa nevrátim!‘

Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom:
,Nechceme, aby tento nad nami kraºoval.‘

Keì sa po prevzatí kráºovstva vrátil, dal si zavolaÈ sluhov, ktorým
dal peniaze, aby zistil, koºko kto získal.
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Prišiel prvý a vravel: ,Pane, tvoja mína získala desaÈ mín.‘ On mu
povedal: ,Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj
moc nad desiatimi mestami.‘

Prišiel druhý a vravel: ,Pane, tvoja mína vyniesla päÈ mín.‘ Aj tomu-
to povedal: ,Ty maj moc nad piatimi mestami.‘

Iný prišiel a hovoril: ,Pane, hºa, tvoja mína. Mal som ju uloženú
v šatke; bál som sa Èa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil,
a žneš, čo si nezasial.‘

On mu povedal: ,Zlý sluha! Podºa tvojich vlastných slov Èa súdim.
Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo
som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peÀazomencom a ja by
som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘

A tým, čo tam stáli, povedal: ,Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo
má desaÈ mín.‘

Oni mu vraveli: ,Pane, veì má desaÈ mín!‘
Hovorím vám: ,Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu

sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateºov, čo nechceli, aby som nad
nimi kraºoval, priveìte sem a pobite ich predo mnou!‘ “

Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Počuli sme slovo Pánovo.

ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Baránok bol zabitý a vykúpil nás svojou krvou;
ºudí z kaÏdého národa

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 5, 1-10

Ja, Ján, som videl v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znút-
ra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaÈami. 

A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom:
„Kto je hoden otvoriÈ knihu a rozlomiÈ jej pečate?“ Ale nik na nebi ani
na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriÈ knihu a nazrieÈ do nej. Ja som
veºmi plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hoden otvoriÈ knihu
a nazrieÈ do nej. 
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A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač, lebo zvíÈazil Lev z Júdovho
kmeÀa, KoreÀ Dávidov; on otvorí knihu a jej sedem pečatí.“

I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosÈami uprostred
starcov stáÈ Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem
očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. On pristúpil
a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. A keì ju vzal, štyri bytos-
ti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru
a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, a spievali novú
pieseÀ:

„Hoden si vziaÈ knihu
a otvoriÈ jej pečate,
lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil
ºudí z každého kmeÀa, jazyka, ºudu a národa
a urobil si ich kráºovstvom a kÀazmi nášmu Bohu;
a budú kraºovaÈ na zemi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R. (Zjv 5, 10a) Urobil si nás kráºovstvom a kÀazmi
ná‰mu Bohu. XX

Alebo: Aleluja.

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; *
jeho chvála nech znie v zhromaÏdení svätých.

2. Nech sa te‰í Izrael zo svojho Stvoriteºa, *
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráºom. —

3. Nech oslavujú jeho meno tancom, *
nech mu hrajú na bubne a na citare.

4. Lebo Pán miluje svoj ºud *
a tichých venãí víÈazstvom. —

5. Nech svätí jasajú v sláve, *
nech sa veselia na svojich lôÏkach.

6. Oslavu Boha nech majú na perách; *
v‰etkým jeho svätým to bude na slávu. —
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ALELUJOVÝ VER· Porov. Î 95, 8

R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, 
ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

KieÏ by si spoznalo, ão ti priná‰a pokoj

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 19, 41-44

Keì sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním
a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deÀ spoznalo, čo ti prináša pokoj!
Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keì Èa
tvoji nepriatelia oboženú valom, obkºúčia Èa a zovrú zo všetkých strán,
zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameÀ na
kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

Vzal som kniÏku a zjedol som ju

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána                       10, 8-11

Ja, Ján,  som počul hlas z neba, ktorý znova ku mne prehovoril: „Choì,
vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi.“ 

Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi
odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach
ti bude sladká ako med.“ 

Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi
bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil
horkosÈou. 

Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovaÈ o ºuìoch, národoch, jazy-
koch a o mnohých kráºoch.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R. (porov. 103): Mojim ústam sú slad‰ie ako med
tvoje výroky.                                                            XV

1. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

2. Veì tvoje ustanovenia sú mi rozko‰ou *
a tvoje príkazy sú mojimi radcami. —

3. Lep‰í je pre mÀa zákon tvojich úst * 
ako tisícky v zlate a striebre.  —

4. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, *
mojim ústam sú slad‰ie ako med. —

5. Tvoja náuka je mojím veãným dediãstvom, *
lebo je slasÈou môjmu srdcu. —

6. Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túÏim za tvojimi predpismi. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 27

R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;
ja ich poznám a ony idú za mnou. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy ste z BoÏieho domu urobili lotrovský pelech

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 19, 45-48

Keì Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháÀaÈ predavačov a povedal im:
„Napísané je: ,Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho uro-
bili lotrovský pelech.“

A denne učil v chráme. Ale veºkÀazi, zákonníci a vodcovia ºudu sa
usilovali zabiÈ ho. Ibaže nevedeli, čo robiÈ, lebo všetok ºud na Àom visel
a počúval ho.

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Títo dvaja proroci trápili obyvateºov na zemi

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 11, 4-12

Ja, Ján, som počul: „Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred 
Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiÈ, z úst im vyšºahne oheÀ
a strávi ich nepriateºov. Takto musí zahynúÈ každý, kto by im chcel
ublížiÈ.  Oni majú moc zatvoriÈ nebo, aby nepršalo v dÀoch, keì budú
prorokovaÈ, a majú moc premeniÈ vody na krv a biÈ zem všetkými
ranami, kedykoºvek budú chcieÈ. 

Keì dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude
viesÈ proti nim vojnu, zvíÈazí nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležaÈ
na námestí veºkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde
bol ukrižovaný aj ich Pán. Mnohí z ºudí, kmeÀov, jazykov a národov
budú pozeraÈ na ich telá tri a pol dÀa a nedovolia ich telá uložiÈ do
hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovaÈ a plesaÈ a budú si
navzájom posielaÈ dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateºov na
zemi.

Ale o tri a pol dÀa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa
na nohy a na tých, čo ich videli, doºahol veºký strach. 

A oni počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“
I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                           Î 144, 1. 2. 9-10

(1a): Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.                                   XIII

1. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
ão uãí moje ruky zápasiÈ *
a moje prsty bojovaÈ. —

2. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, * 
on je moje útoãi‰te a môj osloboditeº; 

3. on je moja zá‰tita, na ktorú sa spolieham; *
on mi podrobuje môj ºud. —
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4. BoÏe, novú pieseÀ ti zaspievam; * 
zahrám ti na desaÈstrunovej citare.  

5. Ty pomáha‰ kráºom, *
ty zachraÀuje‰ svojho sluhu Dávida pred meãom záhuby. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. 2 Tim 1, 10b

R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ
a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Boh nie je Bohom m⁄tvych, ale Ïivých

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 20, 27-40

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zm⁄tvychvstanie,
a pýtali sa ho: „Učiteº, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat,
ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziaÈ za manželku
a splodiÈ svojmu bratovi potomka.

Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju
druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti
a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena
manželkou pri vzkriesení? Veì ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí,
čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zm⁄tvychvstania, už sa neže-
nia, ani nevydávajú. Už ani umrieÈ nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú
Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

A že m⁄tvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keì
nazýva ,Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘.
A on nie je Bohom m⁄tvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteº, dobre si to povedal.“ A už sa
ho neodvážili na nič vypytovaÈ.

Počuli sme slovo Pánovo.
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TRIDSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDE≈

PONDELOK

PRVÉ âÍTANIE

Na ãele mali napísané Kristovo meno a meno jeho Otca

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 14, 1-3. 4b-5

Ja, Ján, som videl, a hºa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stošty-
ridsaÈštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho
Otca. A počul som hlas z neba; bol ako hukot veºkých vôd a rachot
mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keì citaristi
hrajú na svojich citarách. 

A spievali čosi ako novú pieseÀ pred trónom, pred štyrmi bytosÈami
a pred starcami. A tú pieseÀ sa nemohol nik naučiÈ, iba tých stoštyri-
dsaÈštyritisíc vykúpených zo zeme. 

Tí nasledujú Baránka, kamkoºvek ide. Oni sú vykúpení z ºudí ako
prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.

Počuli sme Božie slovo.

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

(porov. 6): Tvoju tvár, Pane,
s úprimným srdcom hºadáme.                                         III

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *
okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.

2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *
kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *
ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *
ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —
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ALELUJOVÝ VER· Mt 24, 42a. 44

R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení,
lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

JeÏi‰ videl chudobnú vdovu, ako vhodila dve drobné mince

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 21, 1-4

Keì sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje
dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta
vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chu-
dobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali
dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo
mala, celé svoje živobytie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

UTOROK

PRVÉ âITANIE

Pri‰la hodina Ïatvy; Ïatva na zemi dozrela

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 14, 14-19

Ja, Ján, som videl, a hºa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn
človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 

A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho,
čo sedel na oblaku: „Hoì svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy;
žatva na zemi dozrela.“  A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj
kosák a zem bola zožatá.

Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel; aj on mal ostrý kosák.
Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohÀom, a zvolal mo-

hutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoì svoj ostrý kosák
a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!“ A anjel hodil
svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veºkého lisu Božieho
hnevu.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                               Î 96, 10. 11-12a. 12b-13

R. (porov. 13ab): Pán príde súdiÈ v‰etky národy.                                 XX

1. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

2. Te‰te sa, nebesia, plesaj, zem; 
nech more zahuãí a ão ho napæÀa, *
nech plesá pole a v‰etko, ão je na Àom. —

3. I zajasajú v‰etky stromy lesa 
pred tvárou Pána, Ïe prichádza, *
Ïe prichádza súdiÈ zem.

4. Spravodlivo bude súdiÈ zemekruh *
a národy podºa svojej pravdy. —

ALELUJOVÝ VER· Zjv 2, 10c

R. Aleluja. — Buì verný aÏ do smrti, hovorí Pán;
a dám ti veniec Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
Nezostane kameÀ na kameni

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 21, 5-11

Keì niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameÀmi
a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keì z toho, čo vidíte,
nezostane kameÀ na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteº, kedy to bude a aké bude znamenie, keì
sa to začne diaÈ?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí
a v mojom mene budú hovoriÈ: ,To som ja‘ a: ,Ten čas je už blízko.‘
Nechoìte za nimi! A keì budete počuÈ o vojnách a nepokojoch, neºa-
kajte sa! Toto musí prísÈ predtým, ale koniec nebude hneì.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráºovstvo proti
kráºovstvu. Budú veºké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú
hrôzy a veºké znamenia na nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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STREDA

PRVÉ âÍTANIE

Spievali pieseÀ MojÏi‰a a Baránkovu pieseÀ

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána                        15, 1-4

Ja, Ján, som videl na nebi iné znamenie, veºké a obdivuhodné:
sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dov⁄šil
Boží hnev.

Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohÀom, i tých, čo zvíÈa-
zili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáÈ na skle-
nom mori; mali Božie citary a spievali pieseÀ Mojžiša, Božieho služob-
níka, a Baránkovu pieseÀ:

„Veºké a obdivuhodné sú tvoje skutky,
Pane, Bože všemohúci;
spravodlivé a správne sú tvoje cesty,
Kráº národov.
Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veì ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaÀaÈ,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 98, 1. 2-3b. 7-8. 9

R. (Zjv 15, 3bc): Veºké a obdivuhodné sú tvoje skutky,
Pane, BoÏe v‰emohúci.                                             XX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *
lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *
pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.
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4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Zahuã, more a v‰etko, ão ho napæÀa, *
zemekruh a v‰etci, ão na Àom bývajú.

6. Tlieskajte, rieky, rukami, *
jasajte s nimi, vrchy, —

7. pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiÈ zem.
Spravodlivo bude súdiÈ zemekruh *
a podºa práva národy. —

ALELUJOVÝ VER· Zjv 2, 10c

R. Aleluja. — Buì verný aÏ do smrti, hovorí Pán;
a dám ti veniec Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V‰etci vás budú nenávidieÈ pre moje meno.
Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 21, 12-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás
prenasledovaÈ, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiÈ
pred kráºov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vyda-
li svedectvo.

ZaumieÀte si teda, že nebudete dopredu premýšºaÈ, ako sa brániÈ,
lebo ja vám dám výrečnosÈ a múdrosÈ, ktorej nebudú môcÈ všetci vaši
protivníci odolaÈ ani protirečiÈ.

Budú vás zrádzaÈ aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niekto-
rých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje
meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si
život.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTOK

PRVÉ âÍTANIE

Padol veºký Babylon

Čítanie z Knihy zjavenia
svätého apoštola Jána                                     18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

Ja, Ján, som videl z neba zostupovaÈ iného anjela, ktorý má veºkú
moc, a jeho sláva ožiarila zem. 

Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veºký Babylon a stal sa prí-
bytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečis-
tej a odpornej zveri.

Potom jeden silný anjel vzal kameÀ veºký ako žarnov, hodil ho do
mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veºké mesto,
a viac ho nebude. Už v tebe nebude počuÈ hlas citaristov, hudobníkov,
flautistov ani poºnicu; už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani
zvuk mlyna v tebe už viac počuÈ nebude; svetlo lampy ti už nezasvieti
a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci boli veºmoži
na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy.

Potom som počul akoby mohutný hlas veºkého zástupu v nebi:

„Aleluja!
Spása, sláva a moc nášmu Bohu,
lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.

Veì odsúdil veºkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem,
a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov.“

A znova volali: „Aleluja! A dym z nej bude vystupovaÈ na veky vekov!“
Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na

Baránkovu svadobnú hostinu!“ 

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 100, 2. 3. 4. 5

R. (Zjv 19, 9a): Blahoslavení tí, ão sú pozvaní
na Baránkovu svadobnú hostinu.                               XX

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, 
s radosÈou slúÏte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. —
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2. Vedzte, Ïe ná‰ Pán je Boh;  
on je ná‰ stvoriteº a jemu patríme, *
sme jeho ºud a ovce z jeho stáda. —

3. Vstupujte do jeho brán s piesÀou chvály  
a do jeho nádvorí s piesÀami oslavnými; *
chváºte ho a velebte jeho meno. —

4. Lebo Pán je dobrý;  
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,
lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Po Jeruzaleme budú ‰liapaÈ pohania, kým sa nenaplní ãas pohanov

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 21, 20-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keì uvidíte, že vojsko obkºučuje
Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú
v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho
odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doÀ nevchádzajú, lebo to budú dni
pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.

Beda Èarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájaÈ! Lebo bude
veºké súženie na zemi a hnev proti tomuto ºudu. Budú padaÈ ostrím
meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme
budú šliapaÈ pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú
národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. ªudia budú
zmieraÈ od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské
mocnosti sa budú chvieÈ. 

Vtedy uvidia Syna človeka prichádzaÈ v oblaku s mocou a veºkou
slávou.
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Keì sa to začne diaÈ, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži
vaše vykúpenie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

PIATOK

PRVÉ âÍTANIE

M⁄tvi boli súdení podºa svojich skutkov.
Videl som, ako z neba zostupuje nový Jeruzalem

Čítanie z Knihy zjavenia
svätého apoštola Jána 20, 1-4. 11 — 21, 2

Ja, Ján, som videl z neba zostupovaÈ anjela, čo mal kºúč od priepas-
ti a v ruke veºkú reÈaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je dia-
bol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju
a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedov⁄ši tisíc
rokov; potom musí byÈ na krátky čas uvoºnený. 

ëalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiÈ. Videl
som aj duše tých, čo boli sÈatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo,
aj tých, čo sa neklaÀali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo
a na ruky. Tí ožili a kraºovali s Kristom tisíc rokov. 

Potom som videl veºký biely trón a toho, čo na Àom sedel. Pred jeho
pohºadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. Videl som
m⁄tvych, veºkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy.
Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A m⁄tvi boli súdení z toho, čo
bolo zapísané v knihách podºa ich skutkov. More vydalo m⁄tvych, čo
boli v Àom, aj smrÈ, aj podsvetie vydali m⁄tvych, čo boli v nich, a každý
bol súdený podºa svojich skutkov. Potom boli smrÈ a podsvetie zvrh-
nuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrÈ: ohnivé jazero. A koho
nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pomi-
nuli a ani mora už niet.

A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový
Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.  

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5-6a+8a

R. (Zjv 21, 3b): Hºa, BoÏí stánok je medzi ºuìmi.                             XIX 

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *
po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *
vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *
a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *
a bez prestania Èa velebia.

6. BlaÏený ãlovek, ktorému ty pomáha‰. *
Stúpajú a síl im stále pribúda. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 28

R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,
lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

AÏ uvidíte, Ïe sa toto deje, 
vedzte, Ïe je blízko BoÏie kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 21, 29-33

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník
a na ostatné stromy! Keì vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko
leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie
kráºovstvo.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko
nestane. 

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SOBOTA

PRVÉ âÍTANIE

Noci uÏ nebude, lebo im bude ÏiariÈ Pán, Boh

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána                        22, 1-7

Mne, Jánovi, anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáº, vyte-
kajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia,
z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásÈ ráz ovocie:
každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie náro-
dov. 

Už nikdy nebude nič prekliate. V Àom bude trón Boha a Baránka
a jeho služobníci mu budú slúžiÈ; budú hºadieÈ na jeho tvár a na čele
budú maÈ jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovaÈ svetlo
lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariÈ Pán, Boh, a budú kraºovaÈ
na veky vekov.

Potom mi anjel povedal: „Tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh
prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobní-
kom, čo sa má zanedlho staÈ. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto
zachováva prorocké slová tejto knihy.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                                       Î 95, 1-2. 3-5. 6-7

R. (Zjv 22, 20b): Príì, Pane JeÏi‰u! 

1. Poìte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, na‰u spásu.

2. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho Ïalmami. —

3. Lebo Pán je veºký Boh *
a nad v‰etkými bohmi veºký kráº.

4. V jeho moci sú zemské hlbiny *
a jemu patria aj nebotyãné ‰íty.

5. Jeho je more, veì on ho stvoril, *
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. —
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6. Poìte, klaÀajme sa a na zem padnime, *
kºaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

7. Lebo on je ná‰ Boh 
a my sme ºud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,
aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bdejte, aby ste mohli uniknúÈ v‰etkému tomu, ão má prísÈ

✠ Čítanie zo svätého Evanjelia podºa Lukáša 21, 34-36

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia
neoÈaželi obžerstvom, opilstvom a starosÈami o tento život, aby vás
onen deÀ neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na
povrchu celej zeme. 

Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúÈ všetkému
tomu, čo má prísÈ, a postaviÈ sa pred Syna človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ALELUJOVÉ 
VER·E





ALELUJOVÉ  VERŠE

NA NEDELE A FÉRIE CEZROČNÉHO OBDOBIA

1. 1 Sam 3, 9; Jn 6, 68c
R. Aleluja. — Hovor, Pane, tvoj sluha poãúva;

ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

2. Î 19, 9
R. Aleluja. — Rozhodnutia Pánove sú správne, pote‰ujú srdce.

Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oãi. — R. Aleluja.

3. Î 25, 4b. 5a
R. Aleluja. — Pouã ma, Pane, o svojich chodníkoch,

veì ma vo svojej pravde. — R. Aleluja.

4. Î 27, 11
R. Aleluja. — UkáÏ mi, Pane, svoju cestu

a priveì ma na správny chodník. — R. Aleluja.

5. Porov. Î 95, 8
R. Aleluja. — Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia,

ale poãúvajte Pánov hlas. — R. Aleluja.

6. Î 111, 7b. 8a
R. Aleluja. — Nezru‰iteºné sú v‰etky jeho príkazy,

upevnené naveky. — R. Aleluja.

7. Î 119, 18
R. Aleluja. — Otvor mi oãi, Pane,

aby som pozoroval divy tvojho zákona. — R. Aleluja.

8. Î 119, 27
R. Aleluja. — Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov,

a budem rozjímaÈ o tvojich obdivuhodných skutkoch. —
R. Aleluja.

9. Î 119, 34
R. Aleluja. — Pane, daj mi chápavosÈ a ja tvoj zákon zachovám

a celým srdcom sa ho budem prid⁄ÏaÈ. — R. Aleluja.



10. Î 119, 36a. 29b
R. Aleluja. — BoÏe, nakloÀ mi srdce k svojej náuke

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

11. Î 119, 88
R. Aleluja. — A preto, Ïe ty si milosrdný, doÏiã mi Ïivota

i budem sa prid⁄ÏaÈ tvojej náuky. — R. Aleluja.

12. Î 119, 105
R. Aleluja. — Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

a pochodeÀ na mojich chodníkoch. — R. Aleluja.

13. Î 119, 135
R. Aleluja. — Pane, vyjasni tvár nad svojím sluÏobníkom

a nauã ma svojim ustanoveniam. — R. Aleluja.

14. Porov. Î 130, 5
R. Aleluja. — Spolieham sa na Pána,

moja du‰a sa spolieha na jeho slovo. — R. Aleluja.

15. Î 145, 13cd
R. Aleluja. — Pán je vo v‰etkých svojich slovách pravdivý

a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch. — R. Aleluja.

16. Î 147, 12a.15a
R. Aleluja. — Chváº, Jeruzalem, Pána,

ão svoj rozkaz na zem zosiela. — R. Aleluja.

17. Mt 4, 4b
R. Aleluja. — Nielen z chleba Ïije ãlovek,

ale z kaÏdého slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. —
R. Aleluja.

18. Porov. Mt 11, 25
R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,

Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

19. Porov. Lk 8, 15
R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão zachovávajú BoÏie slovo 

v dobrom a ‰ºachetnom srdci 
a s vytrvalosÈou priná‰ajú úrodu. — R. Aleluja.
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20. Porov. Jn 6, 63c. 68c
R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.

Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

21. Jn 8, 12
R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;

Kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

22. Jn 10, 27
R. Aleluja. — Moje ovce poãúvajú môj hlas, hovorí Pán;

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

23. Jn 14, 6
R. Aleluja. — Ja som cesta, pravda a Ïivot, hovorí Pán;

nik nepríde k Otcovi, iba cezo mÀa. — R. Aleluja.

24. Jn 14, 23
R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán; 

a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

25. Jn 15, 15b
R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;

pretoÏe som vám oznámil v‰etko,
ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

26. Porov. Jn 17, 17b.a
R. Aleluja. — Tvoje slovo, Pane, je pravda;

posväÈ nás pravdou. — R. Aleluja.

27. Porov. Sk 16, 14b
R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,

aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

28. 2 Kor 5, 19
R. Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou

a nám odovzdal slovo zmierenia. — R. Aleluja.

29. Porov. Ef 1, 17-18
R. Aleluja. — Otec ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista

nech osvieti oãi ná‰ho srdca,
aby sme vedeli, aká je nádej z ná‰ho povolania. —R. Aleluja.
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30.     Flp 2, 15d-16a
R. Aleluja. — SvieÈte ako svetlá na svete

a drÏte sa pevne slova Ïivota. — R. Aleluja.

31. Porov. Kol 3, 16a.17c
R. Aleluja. — Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva; 

skrze Krista vzdávajte vìaky Bohu Otcovi. — R. Aleluja.

32. Porov. 1 Sol 2, 13
R. Aleluja. — Prijmite BoÏie slovo, nie ako ºudské slovo,

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

33. Porov. 2 Sol 2, 14
R. Aleluja. — Boh nás povolal skrze evanjelium,

aby ste získali slávu ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. —
R. Aleluja.

34. Porov. 2 Tim 1, 10b
R. Aleluja. — Ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus zniãil smrÈ

a evanjeliom zjavil Ïivot. — R. Aleluja.

35. Hebr 4, 12
R. Aleluja. — Îivé a úãinné je BoÏie slovo;

rozsudzuje my‰lienky a úmysly srdca. — R. Aleluja.

36. Jak 1, 18
R. Aleluja. — Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy,

aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. — R. Aleluja.

37. Jak 1, 21bc
R. Aleluja. — V tichosti prijmite zasiate slovo,

ktoré má moc spasiÈ va‰e du‰e. — R. Aleluja.

38. 1 Pt 1, 25
R. Aleluja. — Pánovo slovo trvá naveky.

A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. — R. Aleluja.

39. 1 Jn 2, 5
R. Aleluja. — Kto zachováva Kristovo slovo,

v tom je BoÏia láska naozaj dokonalá. — R. Aleluja.
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NA FÉRIE V POSLEDNÝCH TÝŽD≈OCH

40. Mt 24, 42a. 44
R. Aleluja. — Bdejte a buìte pripravení, 

lebo Syn ãloveka príde v hodinu, o ktorej neviete. —
R. Aleluja.

41. Lk 21, 28
R. Aleluja. — Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,

lebo sa blíÏi va‰e vykúpenie. — R. Aleluja.

42. Lk 21, 36
R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,

aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. — R. Aleluja.

43. Zjv 2, 10c
R. Aleluja. — Buì verný aÏ do smrti, hovorí Pán;

a dám ti veniec Ïivota. — R. Aleluja.
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ÚVOD K ČÍTANIAM 
NA SVIATKY SVÄTÝCH

Pri slávení svätých treba zachovaÈ tieto smernice:

1. Na slávnost i  a na sviatky treba braÈ vlastné ãítania alebo, ak nie sú,
zo Spoloãnej ãasti svätých. Vo v‰eobecnom kalendári majú tieto sviatky
svoje vlastné ãítania.

2. Na spomienky svätých sa ãítania berú zvyãajne z feriálneho lekci-
onára.

No niekedy sa urãujú vlastné ãí tania ãiÏe texty z Písma, v ktorých je
zmienka o osobe samého svätca alebo o tajomstve, ktoré sa v om‰i slávi.
Tieto ãítania treba povinne braÈ namiesto ãítaní z feriálneho lekcionára.
Keì ide o tieto ãítania, je to vÏdy v lekcionári vyznaãené na príslu‰nom
mieste.

Ináã sa ãítania zo spomienky svätého berú iba vtedy, ak to odporúãajú
osobitné dôvody, najmä dôvody pastoraãnej povahy.

Tieto ãítania sú dvojaké: Pr ivlastnené ãiÏe ãítania, ktoré objasÀujú
osobitnú ãrtu duchovného Ïivota alebo ãinnosti svätca, a ãí tania  spoloã -
n é ãiÏe ãítania, ktoré sú v spoloãnej ãasti pre rozliãné stavy svätých. Pri
jednotlivých spomienkach svätých sa naznaãujú primerané ãítania zo spo-
loãnej ãasti. Ide v‰ak len o radu. Namiesto privlastnených ãítaní alebo
ãítaní odporúãaných zo spoloãnej ãasti moÏno vÏdy pouÏiÈ iné ãítania zo
spoloãnej ãasti pre rozliãné stavy svätých.

3. Pri v‰etkých príleÏitostiach sa okrem ãítaní zo spoloãnej ãasti pre roz-
liãné stavy svätých, naznaãených pod titulom svätých môÏu vÏdy, keì je
to z osobitných dôvodov vhodné, pouÏiÈ ãítania zo spoloãnej ãasti svätých
a svätíc.

4. Ak sa v partikulárnych kalendároch mení stupeÀ slávenia, treba prihlia-
daÈ na to, Ïe sviatky, ktoré majú stupeÀ slávnosti, majú tri ãítania. Prvé je
zo Starého zákona (vo Veºkonoãnom období zo Skutkov apo‰tolov alebo
z Knihy zjavenia apo‰tola Jána) s responzóriovým Ïalmom, druhé z Nové-
ho zákona a tretie je evanjelium.
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JANUÁR

13. januára

SV. HILÁRA, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728, 
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Kto vyznáva Syna, má aj Otca

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 2, 18-25

Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist,
tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu
posledná hodina.

Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by
zostali s nami. No malo sa ukázaÈ, že tí všetci nie sú z nás.

Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nenapísal som
vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká
lož nie je z pravdy.

Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je anti-
krist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto
vyznáva Syna, má aj Otca.

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to,
čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisºú-
benie, ktoré nám dal on, je večný život.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 110, 1. 2. 3. 4

R. (porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky
podºa radu Melchizedechovho. XX

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *
„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *
za podnoÏku tvojim nohám.“ —
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3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *
panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda 
v posvätnej nádhere. *
Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *
„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1. 

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19; s. 761, ã. 1.

17. januára

SV. ANTONA, OPÁTA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Ef 6, 10-13. 18; s. 796, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 16; s. 775.

ALELUJOVÝ VER·  Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,
budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak chce‰ byÈ dokonalý, predaj, ão má‰, a bude‰ maÈ poklad v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 16-21

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteº, čo dobré mám robiÈ,
aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý.
Ale ak chceš vojsÈ do života, zachovávaj prikázania!“

On sa ho opýtal: „Ktoré?“
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Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš
krivo svedčiÈ! Cti otca i matku a milovaÈ budeš svojho blížneho ako
seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte
chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byÈ dokonalý, choì, predaj, čo máš, roz-
daj chudobným a budeš maÈ poklad v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

Počuli sme slovo Pánovo.

20. januára

SV. FABIÁNA, PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 5, 1-4; s. 744, ã. 13.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 40; s. 732.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 752, ã. 12.

EVANJELIUM, Jn 21, 15-17, s. 752, ã. 12.

20. januára

SV. ŠEBASTIÁNA, MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 3, 14-17; s. 722, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 713.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.

21. januára

SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo panien, s. 766.
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PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych
podºa tela ani veºa mocných ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláz-
nivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvo-
lil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da,
to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred
Bohom nik nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od
Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-
né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

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

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou,
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.
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9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Predá v‰etko, ão má, a pole kúpi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá pokladu
ukrytému v poli. Keì ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho
ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráºovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hºadá vzácne perly.
Keì nájde veºmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Počuli sme slovo Pánovo.

22. januára

SV. VINCENTA, DIAKONA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-
nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,
ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú
nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na
našom tele zjavil aj Ježišov život.
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A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa
aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje
smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril
som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì
vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás
a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých
rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy.                                      XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vyly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 723, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 10, 17-22; s. 723, ã. 1.
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23. januára

SV. JÁNA ALMUŽNÍKA, BISKUPA

Spomienka
Len v konkatedrále sv. Martina v Bratislave

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 788.

ALELUJOVÝ VER· 2 Kor 8, 9

R. Aleluja. — JeÏi‰ Kristus, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, 
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nevolaj svojich priateºov, ale chudobných a mrzákov

@ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 12-14

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosÈa:
„Keì dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateºov ani svojich
bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba
a mal by si odplatu. 

Ale keì chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých
a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiÈ. No
odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

24. januára

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, 
BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.
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PRVÉ âÍTANIE

ZvestovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 8-12

Bratia, ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosÈ zves-
tovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo a všetkým oznámiÈ,
aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala zná-
mou Božia mnohotvárna múdrosÈ, podºa odvekého rozhodnutia, ktoré
uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V Àom máme odvahu
a prístup v dôvere skrze vieru v neho.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *
a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *
a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *
a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *
a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *
a jeho kroky nezakolí‰u. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vy ste moji priatelia, ak robíte, ão vám prikazujem

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-
jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-
nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca
a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosÈ a aby vaša ra-
dosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja
miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-
jich priateºov. 

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazý-
vam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás pria-
teºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám
Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene. 

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

25. januára

OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA

Sviatok
PRVÉ âÍTANIE

VstaÀ, daj sa pokrstiÈ, zmy svoje hriechy a vzývaj JeÏi‰ovo meno

Čítanie zo Skutkov apoštolov 22, 3-16

Pavol povedal ºudu: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom
Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových
nohách som sa naučil prísne žiÈ podºa zákona otcov a horlil som za
Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto Cestu som prenasledoval až na smrÈ:
spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosved-
čí aj veºkÀaz a celá veºrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov
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a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách privie-
dol do Jeruzalema na potrestanie.

Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia
zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý
mi hovoril: ,Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’

Ja som odpovedal: ,Kto si, Pane?’
A on mi povedal: ,Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.’
Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril,

nepočuli.
I povedal som: ,Čo mám robiÈ, Pane?’
A Pán mi povedal:,VstaÀ a choì do Damasku; tam ti povedia všet-

ko, čo ti je určené urobiÈ.’
Keìže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia

za ruku, a tak som prišiel do Damasku.
Istý Ananiáš, nábožný muž podºa zákona, ktorému všetci tamojší

Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi:
,Brat Šavol, pozeraj!’ A ja som ho v tú hodinu videl.

Tu on povedal: ,Boh našich otcov Èa predurčil, aby si poznal jeho
vôºu, videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred
všetkými ºuìmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz — čo čakáš?!
VstaÀ, daj sa pokrstiÈ, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!’“

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Kto si, Pane?

Čítanie zo Skutkov apoštolov 9, 1-22

Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov.
Išiel teda k veºkÀazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy
v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam
dajakých nájde, v putách priviesÈ do Jeruzalema.

Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol
na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prena-
sleduješ?“

On povedal: „Kto si, Pane?“
A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaÀ, choì do

mesta a povedia ti, čo máš robiÈ.“
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Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale
nikoho nevideli.

Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku
a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.

V Damasku bol istý učeník, menom Ananiáš, a Pán ho vo videní
oslovil: „Ananiáš!“

On povedal: „Tu som, Pane.“
A Pán jemu: „VstaÀ a choì do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Jú-

dovom dome vyhºadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí
a vidí muža, menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naÀ ruky, aby sa
mu vrátil zrak.“

No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto
mužovi, koºko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má moc
od veºkÀazov poviazaÈ všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“

Ale Pán mu povedal: „Len choì, lebo jeho som si vyvolil za nádobu,
aby zaniesol moje meno pohanom aj kráºom i synom Izraela; a ja mu
ukážem, koºko musí trpieÈ pre moje meno.“

Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naÀ ruky a povedal: „Brat
Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keì si šiel sem,
aby si zasa videl a aby Èa naplnil Duch Svätý.“ Hneì mu spadli z očí
akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiÈ. Potom pri-
jal pokrm a zosilnel.

Niekoºko dní zostal s učeníkmi v Damasku a hneì v synagógach
ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom.

Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli: „Nie je to ten, čo v Jeruzaleme
prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby
ich v putách odviedol k veºkÀazom?“ Ale Šavol bol čoraz silnejší
a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.            XV
Alebo: Aleluja.                                                                                Xb

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; — 

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie 
a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-18

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,
bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene
budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú
braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých
budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Tieto ãítania sa berú aj na votívnu om‰u o svätom apo‰tolovi Pavlovi.

26. januára

SV. TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

Spomienka

* Prvé ãí tanie  te j to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Spomínam si na tvoju úprimnú vieru

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 1-8

Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podºa prisºúbenia života,
ktorý je v Kristovi Ježišovi, milovanému synovi Timotejovi: MilosÈ,
milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
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Vzdávam vìaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji
predkovia, keì na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo
dne v noci. A keì si spomínam na tvoje slzy, túžim Èa vidieÈ, aby ma
naplnila radosÈ. Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už
tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že
aj ty.

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe pro-
stredníctvom vkladania mojich rúk. Veì Boh nám nedal Ducha bojaz-
livosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo
o našom Pánovi ani za mÀa, jeho väzÀa, ale trp spolu so mnou za evan-
jelium, posilÀovaný mocou Boha.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Títovi, pravému synovi podºa spoloãnej viery

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Títovi 1, 1-5

Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvo-
lených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie
k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisºúbil pravdo-
vravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi
bolo zverené na rozkaz Boha, nášho spasiteºa, —Títovi, pravému syno-
vi podºa spoločnej viery: MilosÈ a pokoj od Boha Otca i od Krista
Ježiša, nášho Spasiteºa.

Na to som Èa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po
mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove.                  III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —
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2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ.
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným, 
oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.
A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choìte! Hºa, posielam vás
ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou
nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto
domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si
zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého
mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo
sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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27. januára

SV. ANGELY MERICI, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 7b-11; s. 799, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 812, ã. 15.

EVANJELIUM, Mk 9, 34b-37, s. 812, ã. 15.

28. januára

SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753,
alebo duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

MúdrosÈ som miloval väã‰mi neÏ zdravie a krásu

Čítanie z Knihy Múdrosti 7, 7-10. 15-16

Modlil som sa a bol mi daný rozum,
prosil som a vošiel do mÀa duch múdrosti.
Jej som dal prednosÈ pred žezlami a trónmi
a bohatstvo v porovnaní s Àou som nepokladal za nič.
Ani drahokam som jej nestaval na roveÀ,
lebo všetko zlato vedºa nej je trochou piesku
a striebro popri nej za blato možno počítaÈ.

Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu,
chcem ju maÈ radšej ako denné svetlo,
lebo jej svetlo nikdy nevyhasne.

Nech mi dá Boh hovoriÈ podºa presvedčenia
a myslieÈ tak, aby to bolo hodné darov, čo som dostal,
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lebo on sám je vodcom múdrosti
a usmerÀovateºom mudrcov.
Veì sme v jeho ruke, my aj naše reči,
múdrosÈ i zručnosÈ v konaní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *
v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 9b. 10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.
Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ani sa nedávajte volaÈ Uãiteºmi, lebo len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo
len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste bratia.

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten
nebeský.
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Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš Učiteº, Kris-
tus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

31. januára

SV. JÁNA BOSKA, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Myslite na v‰etko, ão má dobrú povesÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša
miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko. 

O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so
vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý
prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je
spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je
čnostné a chválitebné! 

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh
pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX
Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.
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2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 
ão svoj majetok ãestne spravuje; *
nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *
nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 
bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 
jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky  *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 11. 12b

R. Aleluja. — Kto je medzi vami najväã‰í,
bude va‰ím sluÏobníkom, hovorí Pán;

kto sa poniÏuje, bude pový‰ený. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto prijme dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa
teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“ 

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší
v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom
mene, mÀa prijíma.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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FEBRUÁR

2. februára

OBETOVANIE PÁNA

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-
padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno z prvých dvoch ãítaní
a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE

Príde do svojho chrámu Pán, ktorého hºadáte

Čítanie z Knihy proroka Malachiáša 3, 1-4

Toto hovorí Pán, Boh: „Hºa, ja posielam svojho anjela, aby mi pri-
pravil cestu. Hneì potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hºa-
dáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. 

Hºa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deÀ jeho príchodu
a kto obstojí, až sa zjaví? 

Veì on je ako oheÀ, ktorý roztápa, a ako lúh práčov. Sadne si a bude
vytápaÈ a čistiÈ striebro, očistí synov Léviho a zošºachtí ich ako zlato
a striebro, takže budú prinášaÈ Pánovi obety v spravodlivosti.

Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dÀoch pre-
došlých, ako v rokoch dávnych.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 24, 7. 8. 9. 10

R. (porov. Mal 3, 1): Príì, Pane, do svojho svätého chrámu.                 III

1. Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvý‰te sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiÈ kráº slávy. —

2. Kto je ten kráº slávy?
Pán silný a mocný, *
Pán mocný v boji. —
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3. Zdvihnite, brány, svoje hlavice 
a vyvý‰te sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiÈ kráº slávy. —

4. Kto je ten kráº slávy? 
Pán zástupov, *
to je ten kráº slávy. —

DRUHÉ âÍTANIE

Vo v‰etkom sa musel pripodobniÈ bratom

Čítanie z Listu Hebrejom 2, 14-18

Pretože deti majú účasÈ na krvi a tele, aj Ježiš mal podobne spolu-
účasÈ na nich, aby smrÈou zničil toho, ktorý vládol smrÈou, čiže diab-
la, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrÈou.
Veì sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. 

Preto sa vo všetkom musel pripodobniÈ bratom, aby sa stal milosrd-
ným a verným veºkÀazom pred Bohom a odčinil hriechy ºudu. A pre-
tože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhaÈ tým, ktorí sú skúša-
ní.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 32

R. Aleluja. — Pán je svetlo národov,
Pán je sláva svojho ºudu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Moje oãi uvideli spásu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 22-40

Keì uplynuli podºa Mojžišovho zákona dni ich očisÈovania, prinies-
li Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané
v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky,
bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár
hrdličiek alebo dva holúbky.
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V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý
a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na Àom.
Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keì rodičia prinášali dieÈa
Ježiša, aby splnili, čo o Àom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svoj-
ho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podºa svojho slova,
lebo moje oči uvideli
tvoju spásu,
ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ºudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o Àom hovorilo. 
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustano-

vený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, kto-
rému budú odporovaÈ, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby
vyšlo najavo zmýšºanie mnohých s⁄dc.“

Žila vtedy aj prorokyÀa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeÀa.
Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom
sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku.
Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlit-
bami. Práve v tú chvíºu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o Àom
všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keì vykonali všetko podºa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley,
do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosÈ bola na Àom.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 22-32

Keì uplynuli podºa Mojžišovho zákona dni ich očisÈovania, prinies-
li Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané
v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky,
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bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár
hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý
a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na Àom.
Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keì rodičia prinášali dieÈa
Ježiša, aby splnili, čo o Àom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svoj-
ho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podºa svojho slova,
lebo moje oči uvideli
tvoju spásu,
ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ºudu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3. februára

SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Chválime sa aj súÏeniami

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 1-5

Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho
Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti,
v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. 

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veì vieme, že súženie prináša
trpezlivosÈ, trpezlivosÈ osvedčenú čnosÈ a osvedčená čnosÈ zasa nádej. 

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Počuli sme Božie slovo.

4693. FEBRUÁRA



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.            XX
Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;
ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,
bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene
budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú
braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých
budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Keì im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici
Boha. 

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzo-
val znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

3. februára

SV. OSKÁRA, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 52, 7-10; s. 732, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.
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ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 747, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 1, 14-20; s. 747, ã. 5.

5. februára

SV. AGATY, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo panien, s. 766.

PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych
podºa tela ani veºa mocných, ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláz-
nivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvo-
lil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da,
to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred
Bohom nik nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od
Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-
né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha.                          VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *
opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *
pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.
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4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *
lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *
a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,
lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 23-26

Ježiš povedal všetkým: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deÀ svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mÀa, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by
stratil alebo poškodil?!

Lebo kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová, za toho sa bude
hanbiÈ Syn človeka, keì príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anje-
lov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6. februára

SV. PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

UÏ neÏijem ja, ale vo mne Ïije Kristus

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 2, 19-21

Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu.
S Kristom som pribitý na kríž. 
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Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. 
Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,

ktorý ma miluje a vydal seba samého za mÀa.
Nepoh⁄dam Božou milosÈou. Lebo ak je spravodlivosÈ skrze zákon,

potom Kristus nadarmo zomrel.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,
s jasotom budú ÏaÈ.         XVI

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *
s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;
ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —
R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Choìte a uãte v‰etky národy

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Matúša 28, 16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Keì ho uvideli, klaÀali sa mu, no niektorí pochybovali. 

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choìte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávaÈ všetko, čo som vám
prikázal. 

A hºa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

8. februára

SV. HIERONYMA EMILIANIHO

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Tob 12, 6-13; s. 779, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 103; s. 779.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 813, ã. 17.

EVANJELIUM, Mk 10, 17-30; s. 813, ã. 17.

10. februára

SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 722.

PRVÉ âÍTANIE, Pies 8, 6-7; s. 766, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 14, 23; s. 770, ã. 3.

EVANJELIUM, Lk 10, 38-42; s. 771, ã. 3.
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11. februára

PANNY MÁRIE LURDSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 66, 10-14c

Tešte sa s Jeruzalemom,
jasajte v Àom všetci, čo ho milujete,
radujte sa s ním všetci, 
čo ste nad ním trúchlili.
Sajte dosýta z p⁄s jeho útechy
a pite s rozkošou z p⁄s jeho slávy.

Lebo takto hovorí Pán:
„Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku,
ako rozvodnený potok slávu národov.
Budete saÈ, v náručí vás budú nosiÈ
a na kolenách láskaÈ.
Ako keì niekoho utešuje matka,
tak vás ja poteším;
v Jeruzaleme nájdete útechu.

Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce
a vaše kosti oživnú ako svieža tráva.
Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jdt 13, 18b-e. 19

R. (porov. 18): PoÏehnaná si, Panna Mária,
nad v‰etky Ïeny na svete. XX

1. PoÏehnaná si, dcéra, od Boha najvy‰‰ieho *
nad v‰etky Ïeny na svete.

2. A zvelebený je Pán, Boh ná‰, *
ktorý stvoril nebo i zem. —
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3. Preto nevymizne tvoja chvála zo s⁄dc ºudí,
ktorí si budú naveky pripomínaÈ *
Pánovu silu. — R.

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Bola tam aj JeÏi‰ova matka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 1-11

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na
svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.  Keì sa minulo víno, pove-
dala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 

Ježiš jej odpovedal: „Čo mÀa a teba do toho, žena? Ešte neprišla
moja hodina.“ 

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
Stálo tam šesÈ kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisÈova-

nie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 
Ježiš im povedal: „NaplÀte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po

okraj. 
Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni

zaniesli.
Keì starejší ochutnal vodu premenenú na víno — on nevedel, skade

je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli —, zavolal si ženícha
a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až
potom, keì si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil
svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.
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14. februára

SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, 
PATRÓNOV EURÓPY

Spomienka

V Európe sviatok

U nás dnes moÏno sláviÈ túto om‰u ako votívnu s Glóriou.

PRVÉ âÍTANIE

V‰etky konãiny zeme uvidia spásu ná‰ho Boha

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                             52, 7-10

Aké krásne sú na horách
nohy posla, ktorý hlása pokoj,
posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu,
ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraºuje.“

Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas
a jasajú všetci,
lebo na vlastné oči vidia
návrat Pána na Sion.
Radujte sa a vedno plesajte,
rozvaliny Jeruzalema,
lebo Pán potešil svoj ºud,
vykúpil Jeruzalem.

Obnažil si Pán svoje sväté rameno
pred očami všetkých národov
a všetky končiny zeme uvidia
spásu nášho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 2b): Pán zvestoval svoju spásu. VI

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —
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2. Zvestujte jeho spásu deÀ, ão deÀ.
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 17, 21

R. Aleluja. — BoÏie kráºovstvo je medzi vami, hovorí Pán; 
priná‰ajte posolstvo pokoja v‰etkým ºuìom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

@ Zakončenie svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,
bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene
budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú
braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých
budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Keì im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici
Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzo-
val znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.
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17. februára

SIEDMICH SVÄTÝCH ZAKLADATEªOV 
REHOLE SLUŽOBNÍKOV PANNY MÁRIE

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 8, 26-30; s. 792, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 791.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 806, ã. 9.

EVANJELIUM, Mt 19, 27-29; s. 806, ã. 9.

21. februára

SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753, alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Tim 4, 1-5; s. 744, ã. 12.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 16; s. 772.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

22. februára

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Spolustar‰í a svedok Kristových utrpení

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 5, 1-4

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-
dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má
v budúcnosti zjaviÈ: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oÀ nie
z prinútenia, ale dobrovoºne, podºa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale
ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 

A keì sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

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

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou,
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev 
a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter; tebe dám kºúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-
kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“
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„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovo-
rím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány
ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na
zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané
v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Tieto perikopy sa ãítajú aj pri votívnej om‰i o svätom apo‰tolovi Petrovi.

23. februára

SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Poznám tvoje súÏenie aj tvoju chudobu

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 2, 8-11

Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný,
ten, čo bol m⁄tvy a ožil: Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu — ale
si bohatý —, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú,
ale sú synagógou satana.

Neboj sa toho, čo máš trpieÈ. Hºa, diabol niektorých z vás má uvrh-
núÈ do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desaÈ dní v súžení. Buì
verný až do smrti a dám ti veniec života.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíÈazí, tomu
druhá smrÈ neublíži.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *
opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *
pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *
lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *
a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, chváli vzne‰ený zástup muãeníkov. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že
mÀa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo
je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta,
svet vás nenávidí.

SpomeÀte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako
jeho pán. Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás; ak
zachovávali moje slovo, budú zachovávaÈ aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiÈ pre moje meno, lebo nepoznajú toho,
ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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MAREC

4. marca

SV. KAZIMÍRA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 15; s. 773.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 820, ã. 25.

EVANJELIUM, Jn 15, 9-17: s. 820, ã. 25.

7. marca

SV. PERPETUY A FELICITY, MUČENÍC

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 8, 31b-39; s. 718, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 724, ã. 3. 

EVANJELIUM, Mt 10, 34-39; s. 724, ã. 3.

8. marca

SV. JÁNA Z BOHA, REHOªNÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov alebo tých, ão konali
skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 3,14-18; s. 800, ã. 16.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 810, ã. 13.

EVANJELIUM, Mt 25, 31-40; s. 811, ã. 13.
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9. marca

SV. FRANTIŠKY RÍMSKEJ, REHOªNÍČKY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31; s. 782, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 782.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40; s. 807, ã. 10.

MÁJ

12. mája

SV. NEREA A ACHILA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 5, 1-5; s. 718, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 723, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 10, 17-22; s. 723, ã. 1.

12. mája

SV. PANKRÁCA, MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 8, 31b-39; s. 718, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 718.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4.
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14. mája

SV. MATEJA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Lós padol na Mateja. I pripoãítali ho k jedenástim apo‰tolom

Čítanie zo Skutkov apoštolov                                       1, 15-17. 20-26

V tých dÀoch vstal Peter uprostred bratov — bolo tam zhromažde-
ných asi stodvadsaÈ ºudí — a povedal: „Bratia, muselo sa splniÈ Písmo,
kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vod-
com tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej
istej službe.

Lebo v knihe Žalmov je napísané:

,Jeho príbytok nech spustne
a nech niet nikoho, kto by v Àom býval,‘
a: ,Jeho úrad nech prevezme iný.‘

Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keì medzi
nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dÀa, keì bol od nás
vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zm⁄tvychvstania.“

A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením
Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ºudí;
ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto služ-
be a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje mies-
to.“

Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenás-
tim apoštolom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 7): Pán si ma vybral spomedzi chudobných. XIX
Alebo: Aleluja.

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.
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2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *
ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *
na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *
a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *
vedºa knieÏat svojho ºudu. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie 
a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-
jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-
nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca
a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosÈ a aby vaša ra-
dosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja
miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-
jich priateºov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.
Nazval som vás priateºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som
počul od svojho Otca.
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Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám
Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

16. mája

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, K≈AZA A MUČENÍKA

Spomienka

V RoÏÀavskej diecéze sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,
ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Keì on vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých,
akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?
Boh, ktorý ospravedlÀuje?
A kto ich odsúdi?
Kristus Ježiš,
ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený,
je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,
hlad alebo nahota,
nebezpečenstvo alebo meč?
Ako je napísané:
„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,
pokladajú nás za ovce na zabitie.“
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Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,
ktorý nás miluje.
A som si istý, že ani smrÈ ani život
ani anjeli ani kniežatstvá
ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ
ani mocnosti
ani výška ani hæbka
ani nijaké iné stvorenie
nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 69, 5a-c. 8+10. 14ab+15bc

R. (porov. 14c): Vo svojej veºkej láske vysly‰ ma, Pane. VI
Alebo: Aleluja.

1. Viac neÏ mám vlasov na hlave, *
je tých, ão ma bez príãiny nenávidia.

2. Mocnej‰í sú tí, *
ão ma prenasledujú. —

3. Pre teba zná‰am potupu *
a hanba mi pokrýva tvár.

4. Stravuje ma horlivosÈ za tvoj dom, *
padajú na mÀa uráÏky tých, ão Èa uráÏajú. —

5. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe *
v tomto ãase milosti.

6. A budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov *
i z hlbokých vôd. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Pre mÀa vás budú vláãiÈ pred vladárov a kráºov,
aby ste vydali svedectvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 17-22

Ježiš povedal svojim učeníkom: „ChráÀte sa ºudí, lebo vás vydajú
súdom, budú vás bičovaÈ vo svojich synagógach a pre mÀa vás budú
vláčiÈ pred vladárov a kráºov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 

Ale keì vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriÈ, lebo v tú
hodinu vám bude dané, čo máte povedaÈ. Veì to už nie vy budete ho-
voriÈ, ale Duch vášho Otca bude hovoriÈ vo vás.

Brat vydá na smrÈ brata a otec dieÈa. Deti povstanú proti rodičom
a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca,
bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

18. mája

SV. JÁNA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Budem s ním veãeraÈ a on so mnou

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 3, 14b. 20-22

Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvo-
renia: „Hºa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večeraÈ a on so mnou.

Toho, kto zvíÈazí, posadím vedºa seba na mojom tróne, ako som aj ja
zvíÈazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

R. (1): Pán je môj pastier, niã mi nechýba. XX
A l e b o: Aleluja.

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou,
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom 
mnoho a mnoho dní. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 15b; s. 750, ã. 9.

EVANJELIUM, Lk 22, 24-30; s. 750, ã. 9.
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20. mája

SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

V nikom inom niet spásy

Čítanie zo Skutkov apoštolov 4, 8-12

Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ºudu a starší!
Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom člove-
kovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému
izraelskému ºudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste
vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z m⁄tvych, stojí tento človek pred
vami zdravý! On je 

kameÀ, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, 
a on sa stal kameÀom uholným.

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného
ºuìom, v ktorom by sme mali byÈ spasení.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (8a+9b): Hºa, prichádzam, Pane,
chcem plniÈ tvoju vôºu. XIV

1. âakal som, ãakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *
chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *
leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.
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6. A to chcem, BoÏe môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *
vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *
Pane, ty to vie‰. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako šli Ježiš a jeho učeníci po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za
tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“
On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“
Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“
Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

25. mája

SV. BÉDU CTIHODNÉHO, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753.
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 2, 10b-16; s. 758, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.
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ALELUJOVÝ VER·, porov. Jn 6, 63c. 68c; s. 761, ã. 2. 

EVANJELIUM, Mt 7, 21-29; s. 761, ã. 2.

25. mája

SV. GREGORA VII., PÁPEŽA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás
Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli BoÏiu Cirkev

Čítanie zo Skutkov apoštolov 20, 17-18a. 28-32. 36

Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. 
Keì k nemu prišli, povedal im: „Dávajte pozor na seba a na celé

stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli
Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebu-
dú šetriÈ stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevráte-
ne hovoriÈ, aby strhli učeníkov za sebou.

Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával
so slzami napomínaÈ každého z vás.

A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budo-
vaÈ a daÈ dedičstvo medzi všetkými posvätenými.“

Keì to povedal, kºakol si a modlil sa s nimi všetkými.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 110, 1. 2. 3. 4

R. (porov. 4bc): Kriste, ty si kÀaz naveky
podºa radu Melchizedechovho. XX

A l e b o: Aleluja.

1. Pán povedal môjmu Pánovi: *
„Seì po mojej pravici,

2. kým nepoloÏím tvojich nepriateºov *
za podnoÏku tvojim nohám.“ —
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3. Moc tvojho Ïezla roz‰íri Pán zo Siona: *
panuj uprostred svojich nepriateºov. —

4. Odo dÀa tvojho narodenia patrí ti vláda
v posvätnej nádhere. *
Splodil som Èa ako rosu pred východom zornice. —

5. Pán prisahal a nebude ºutovaÈ: *
„Ty si kÀaz naveky podºa radu Melchizedechovho.“ —

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17, s. 745, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 16, 13-19; s. 745, ã. 2.

25. mája

SV. MÁRIE MAGDALÉNY DE’ PAZZI, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766.
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 7, 25-35; s. 768, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 31b-32a; s. 812, ã. 14.

EVANJELIUM, Mk 3, 31-35; s. 812, ã. 14.

26. mája

SV. FILIPA NERIHO, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Myslite na v‰etko, ão je mravne ãisté

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša
miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko.
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O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so
vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý
prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristo-
vi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je
spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je
čnostné a chválitebné!

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh
pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vyly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —
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ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán; 
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Aby v‰etci boli jedno

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 20-26

Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za
nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mÀa, aby všetci boli
jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby
svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme
my jedno — ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby
svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mÀa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som
ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvo-
rením sveta.

Spravodlivý Otče, svet Èa nepozná, ale ja Èa poznám. I oni spoznali,
že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska,
ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Počuli sme slovo Pánovo.

27. mája

SV. AUGUSTÍNA Z CANTERBURY, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Sol 2, 2b-8; s. 743, ã. 10.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 745, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 9, 35-38; s. 745, ã. 1.
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V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého

NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.
Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

RadosÈou jasám v Pánovi

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61, 9-11

Ich rod bude známy medzi pohanmi
a ich potomstvo medzi národmi.
Všetci, čo ich uvidia, poznajú,
že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

RadosÈou jasám v Pánovi,
duša mi plesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
zahalil ma plášÈom spravodlivosti
ako ženícha zdobeného vencom,
ako nevestu okrášlenú šperkami.
Lebo ako zem vydá rastliny
a ako záhrada dá vyklíčiÈ semenu,
tak Pán, Boh, dá vyklíčiÈ spravodlivosti
a chvále pred všetkými národmi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu. XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *
v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *
lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *
slabí sa opásali silou.

497NEPO·KVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE



4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *
no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *
a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *
uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *
poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *
a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *
a dáva mu trón slávy. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 19

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária 
zachovávala BoÏie slovo vo svojom srdci

a premý‰ºala o Àom. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veºkonočné
sviatky. 

Keì mal dvanásÈ rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.
A keì sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec
Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deÀ cesty a hºadali ho medzi
príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema
a tam ho hºadali.

Po troch dÀoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteºmi, počúval ich
a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosÈou
a odpoveìami.

Keì ho zazreli, st⁄pli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo
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si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali!“
On im odpovedal: „Prečo ste ma hºadali? Nevedeli ste, že mám byÈ

tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obºube u Boha i u ºudí.

Počuli sme slovo Pánovo.

JÚN

1. júna

SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Bohu sa zapáãilo spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-25

Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale
pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veì je
napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím
a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?
Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? 

Lebo keì svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha,
zapáčilo sa Bohu spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však
ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov
bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista —
Božiu moc a Božiu múdrosÈ.

Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha
slabé, je silnejšie ako ºudia.
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Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy.                                      XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1. 

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19; s. 761, ã. 1.

2. júna

SV. MARCELÍNA A PETRA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 6, 4-10; s. 720, ã. 4.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714. 

ALELUJOVÝ VER· 2 Kor 1, 3b-4a

R. Aleluja. — Nech je zvelebený Otec milosrdenstva
a Boh v‰etkej útechy.

On nás pote‰uje v kaÏdom súÏení. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM, Jn 17, 11b-19; s. 727, ã. 7.
3. júna

SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Mach 7, 1-2. 9-14; s. 713, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714. 

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýte-

ní.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.
Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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5. júna

SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Mesiá‰ zvestuje svetlo ºudu i pohanom

Čítanie zo Skutkov apoštolov 26, 19-23

Pavol povedal: „Kráº Agrippa, nemohol som odporovaÈ nebeskému
videniu, ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Je-
ruzaleme a po celej judejskej krajine aj pohanom, aby robili pokánie
a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodny pokánia. Pre toto ma Židia
chytili, keì som bol v chráme, a chceli ma zabiÈ.

Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dÀa a svedčím
malému i veºkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali
do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieÈ a že ako prvý
vstane z m⁄tvych a zvestuje svetlo ºudu i pohanom.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.           XV
A l e b o: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;
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poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.
EVANJELIUM

Dobrý pastier poloÏí svoj Ïivot za ovce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 10, 11-16

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život
za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšÈa
ovce a uteká, keì vidí prichádzaÈ vlka, a vlk ich trhá a rozháÀa. Veì je
nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mÀa, ako mÀa
pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. 

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím pri-
viesÈ a budú počuÈ môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Počuli sme slovo Pánovo.

6. júna

SV. NORBERTA, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Ez 34, 11-16; s. 737, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 23; s. 737. 

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto
prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,
bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom.
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A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ
a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:
,Tento človek začal stavaÈ, a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-
ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,
ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,
kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ
mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9. júna

SV. EFRÉMA, DIAKONA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Kol 3, 12-17; s. 797, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 37; s. 756. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 5; s. 765, ã. 6.

EVANJELIUM, Lk 6, 43-45; s. 765, ã. 6.

11. júna

SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

Spomienka

* Prvé ãí tanie  te j to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

On bol muÏ dobrý, plný Ducha Svätého a viery

Čítanie zo Skutkov apoštolov 11, 21b-26; 13, 1-3

Veºa ºudí uverilo a obrátilo sa k Pánovi. ZvesÈ o tom sa dostala aj do
uší jeruzalemskej cirkvi; a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keì ta
prišiel a videl Božiu milosÈ, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby
vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý,
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plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veºký zástup.
Preto odišiel do Tarzu vyhºadaÈ Šavla. Keì ho našiel, priviedol ho do

Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup.
V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresÈanmi.
V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteºmi Barnabáš, Simeon,

ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný
s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeºte mi
Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Oni sa postili
a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (porov. 2b): Pred oãami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.               IX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *
lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *
pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *
spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. —

7. Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *
jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán; 
ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —
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R. Aleluja.
EVANJELIUM

Choìte a hlásajte: PriblíÏilo sa nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 7-13

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choìte a hlásajte: ,Priblížilo sa
nebeské kráºovstvo.‘ Chorých uzdravujte, m⁄tvych krieste, malomoc-
ných očisÈujte, zlých duchov vyháÀajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte.

Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu
na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si
zaslúži svoj pokrm.

Keì prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je
vás tam hoden. Tam potom ostaÀte, kým nepôjdete ìalej. Keì vojdete
do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naÀ zostú-
pi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti
k vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

13. júna

SV. ANTONA PADUÁNSKEHO, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 61, 1-3; s. 733, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 89; s. 734.

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným, 
oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choìte! Hºa, posie-
lam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv
a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto
domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si
zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého
mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo
sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

16. júna

SV. NEITA, MUČENÍKA

Spomienka

Len v roÏÀavskej katedrále

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Krn 24, 18-22; s. 711, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 31; s. 711.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.
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19. júna

SV. ROMUALDA, OPÁTA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 131; s. 781. 

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 818, ã. 23.

EVANJELIUM, Lk 14, 25-33; s. 818, ã. 23.

21. júna

SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOªNÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

VíÈazstvom, ktoré premohlo svet, je na‰a viera

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-5

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.
A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho naro-
dil.

Podºa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keì milujeme Boha
a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zacho-
vávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú Èažké.

Veì všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víÈazstvom,
ktoré premohlo svet, je naša viera. Veì kto iný premáha svet, ak nie
ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?!

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *



Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“
2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40, s. 807, ã. 10.

22. júna

SV. PAVLÍNA Z NOLY, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

On, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 8, 9-15

Bratia, poznáte milosÈ nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý,
stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 

A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoh, vám, čo ste už minu-
lého roku začali nielen konaÈ, ale aj chcieÈ. Teraz to teda aj uskutočni-
te, aby ako bol duch ochotný chcieÈ, tak bol ochotný aj vykonaÈ z toho,
čo máte.

Lebo ak je ochotná vôºa, cení sa podºa toho, čo kto má, a nie podºa
toho, čo nemá. Veì nejde o to, aby sa iným poºahčilo a vám priÈažilo,
ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby
zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako
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je napísané: 
„Kto mal mnoho, nemal prebytok, 
a kto málo, nemal nedostatok.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,
chcem plniÈ tvoju vôºu. XIV

1. âakal som, ãakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *
chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *
leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

6. A to chcem, BoÏe môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *
vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *
Pane, ty to vie‰. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 817, ã. 21.

EVANJELIUM, Lk 12, 32-34; s. 817, ã. 21.

22. júna

SV. JÁNA FIŠERA, BISKUPA, 
A TOMÁŠA MORUSA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 12-19; s. 722, ã. 9.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 724, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 10, 34-39; s. 724, ã. 3.

24. júna

NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEªA

SlávnosÈ

Na omšu na vigí l iu

PRVÉ âÍTANIE

Poznal som Èa skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 1, 4-10

Za dní kráºa Joziáša Pán prehovoril ku mne takto: 

„Skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone, poznal som Èa; 
a skôr, ako si vyšiel z neho, som Èa posvätil;
ustanovil som Èa za proroka národom.“

I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veì ja neviem hovoriÈ, lebo som
ešte dieÈa.“

Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ,Som dieÈa,’

lebo pôjdeš, kamkoºvek Èa pošlem,
a budeš hovoriÈ všetko, čo ti prikážem.
Neboj sa ich,
veì ja som s tebou a budem Èa chrániÈ,“
hovorí Pán.

Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi:

„Hºa, svoje slová vkladám do tvojich úst;
pozri, dnes ti dávam moc nad národmi a kráºovstvami,
aby si vytrhával a rúcal,
ničil a pustošil,
budoval a sadil.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R. (6b): Od Ïivota matky si mojím ochrancom. XV

1. V teba, Pane, som dúfal; *
nebudem zahanbený naveky.

2. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboì a zachráÀ, *
nakloÀ ku mne svoj sluch a pomôÏ mi. —

3. Buì mi ochrannou skalou a opevneným hradom *
na moju záchranu;

4. veì ty si moja opora a moje útoãi‰te. *
BoÏe môj, vytrhni ma z ruky hrie‰nika. —

5. Lebo ja, Pane, túÏim za tebou, *
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6. Od matkinho lona mám v tebe oporu, *
od Ïivota matky si mojím ochrancom. —

7. Moje ústa budú hlásaÈ tvoju spravodlivosÈ *
a tvoju spásu deÀ ão deÀ.

8. BoÏe, ty si ma poúãal od mojej mladosti *
a ja aÏ doteraz ohlasujem tvoje diela zázraãné. —

DRUHÉ âÍTANIE

Túto spásu hºadali a skúmali proroci

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 1, 8-12

Milovaní, Ježiša Krista milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho
nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosÈou, plnou slávy, že do-
sahujete cieº svojej viery — spásu duší.

Túto spásu hºadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti,
pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje
Kristov Duch, ktorý bol v nich, keì vopred svedčil o Kristových utr-
peniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. 

A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz
zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo
túžia hºadieÈ aj anjeli.
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Počuli sme Božie slovo.
ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 1, 7; Lk 1, 17

R. Aleluja. — Ján pri‰iel ako svedok vydaÈ svedectvo o svetle 
a pripraviÈ Pánovi dokonalý ºud. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Porodí syna a dá‰ mu meno Ján

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 5-17

Za čias judejského kráºa Herodesa žil istý kÀaz menom Zachariáš
z Abiášovej kÀazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových
dcér a volala sa Alžbeta. 

Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky
Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola
neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keì raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kÀazskú službu pred
Bohom, podºa zvyku kÀazského úradu lósom mu pripadlo vojsÈ do
Pánovho chrámu a priniesÈ kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety
sa vonku modlilo množstvo ºudu.

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltá-
ra. Keì ho Zachariáš zbadal, zºakol sa a zmocÀovala sa ho hrôza.

Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja
modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
Budeš sa radovaÈ a plesaÈ a jeho narodenie poteší mnohých. 

Lebo on bude veºký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piÈ nebude
a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela
obráti k Pánovi, ich Bohu. 

Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srd-
cia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil
Pánovi dokonalý ºud.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na omšu v deÀ s lávnosti
PRVÉ âÍTANIE

Urobím Èa svetlom národov

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 49, 1-6

Počúvajte ma, ostrovy,
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dávajte pozor, národy v diaºavách:
Pán ma z matkinho lona povolal,
už v živote mojej matky myslel na moje meno,
ústa mi urobil sÈa ostrý meč,
ukryl ma v tôni svojej ruky.
Utvoril ma ako zaostrený šíp,
do svojho tulca ma uložil.
A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael,
na tebe ukážem svoju slávu.“

Ja som povedal:
„Nadarmo som sa namáhal,
márne a zbytočne som mrhal svoju silu.
Ale moje právo je isté u Pána
a moja odmena u môjho Boha.“

A teraz hovorí Pán,
ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone,
aby som priviedol k nemu Jakuba
a Izraela okolo neho zhromaždil;
tak som bol poctený v očiach Pána
a môj Boh sa mi stal silou.

Povedal: „To je málo, že si môj služobník,
aby si obnovil Jakubove kmene
a naspäÈ priviedol zvyšok Izraela.
Urobím Èa svetlom národov,
aby moja spása siahala až do končín zeme.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 139, 1-3. 13-14. 15

R.(14a): Chválim Èa, Pane, Ïe som vznikol tak zázraãne. XV

1. Pane, ty ma skúma‰ a vie‰ o mne v‰etko; *
ty vie‰, ãi sedím a ãi stojím.

2. UÏ zìaleka vníma‰ moje my‰lienky:
ãi kráãam a ãi odpoãívam, ty ma sleduje‰. *
A v‰etky moje cesty sú ti známe. —

3. Veì ty si stvoril moje útroby, *
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utkal si ma v Ïivote mojej matky.
4. Chválim Èa, Ïe si ma utvoril tak zázraãne;

v‰etky tvoje diela sú hodny obdivu *
a ja to veºmi dobre viem. —

5. Moje údy neboli utajené pred tebou,
keì som vznikal v skrytosti, *
utkávaný v hlbinách zeme. —

DRUHÉ âÍTANIE

Ján kázal pred Kristovým príchodom

Čítanie zo Skutkov apoštolov 13, 22-26

Pavol povedal: „Boh povolal otcom za kráºa Dávida a vydal mu sve-
dectvo: ,Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podºa môjho srdca,
ktorý bude plniÈ moju vôºu celú.’

Z jeho potomstva dal Boh podºa prisºúbenia Izraelu Spasiteºa,
Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ºudu
krst pokánia. 

Keì Ján končil svoj beh, hovoril: „Ja nie som ten, za koho ma pokla-
dáte. Ale, hºa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozvia-
zaÈ obuv na nohách.’

Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, nám
bolo poslané toto slovo spásy.“

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 76

R. Aleluja. — Ty, chlapãek, bude‰ sa volaÈ prorokom Najvy‰‰ieho: 
pôjde‰ pred tvárou Pána a pripraví‰ mu cestu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ján sa bude volaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 57-66. 80

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keì jej susedia a prí-
buzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veºké milosrdenstvo, radovali sa
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s Àou.
Na ôsmy deÀ prišli chlapca obrezaÈ a chceli mu daÈ meno Zachariáš

po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volaÈ Ján.“
Povedali jej: „Veì v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvaÈ on. Vypýtal si tabuºku a napí-

sal: „Ján sa bude volaÈ.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa
a jazyk i prehovoril a velebil Boha.

Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských
horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili
si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku
Pánova ruka bola s ním.

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dÀa, keì vystú-
pil pred Izrael.

Počuli sme slovo Pánovo.

27. júna

SV. LADISLAVA

V Trnavskej arcidiecéze 
a v Banskobystrickej, Nitrianskej a RoÏÀavskej diecéze

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Podºa toho, kto aký dar dostal, slúÏte si navzájom

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4, 7b-11

Milovaní, buìte rozumní a bdejte na modlitbách. 
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska

zakrýva množstvo hriechov. Buìte vospolne pohostinní bez šomrania.
Podºa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správco-
via mnohotvárnej Božej milosti.

Keì niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keì niekto slúži, tak len
z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze
Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
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Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (1b): Spravodlivý nájde odpoãinok
na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo, 
ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *
ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *
ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *
ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 
a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *
Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 817, ã. 21.

EVANJELIUM, Lk 12, 32-34; s. 817, ã. 21.

27. júna

SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, 
BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728, 
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý
bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov
podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy
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a obrátia sa k bájkam.
Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-

listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *

Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ — 

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19, s. 761, ã. 1.

28. júna

SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728,
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alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.
PRVÉ âÍTANIE

Pánov sluÏobník má byÈ ku kaÏdému prívetivý,
schopný uãiÈ a byÈ trpezlivý

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 2, 22b-26

Milovaný, usiluj sa o spravodlivosÈ, vieru, lásku a pokoj s tými, čo
z čistého srdca vzývajú Pána. Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhý-
baj, veì vieš, že vyvolávajú len zvady.

A Pánov služobník sa nemá vadiÈ, ale má byÈ ku každému prívetivý,
schopný učiÈ a byÈ trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne karhaÈ;
možno im raz Boh dá kajúcnosÈ, aby poznali pravdu a vymanili sa
z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *
a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *
a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *
a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *
a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *
a jeho kroky nezakolí‰u. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 820, ã. 26.

EVANJELIUM, Jn 17, 20-26; s. 820, ã. 26.

51928. JÚNA



29. júna

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

SlávnosÈ

Na omšu na vigí l iu

PRVÉ âÍTANIE

âo mám, to ti dám: V mene JeÏi‰a Krista Nazaretského vstaÀ a choì!

Čítanie zo Skutkov apoštolov 3, 1-10

Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludÀajšiu
modlitbu. 

Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne
ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almuž-
nu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keì videl vchádzaÈ do chrámu
Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.

Peter sa naÀ s Jánom zahºadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ On sa
na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane.

Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám:
V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaÀ a choì!“ Chytil ho za pravú
ruku a zodvihol ho.

Vtom mu spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel
s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.

Všetok ºud videl, ako chodí a chváli Boha, a poznali ho, že je to ten,
čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas
a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.                                         XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *
a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *
a noc noci to dáva na známosÈ. — R.

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *
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ktorá by sa nedala poãuÈ.
4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *

a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

DRUHÉ âÍTANIE

Boh si ma uÏ v Ïivote matky vybral

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 1, 11-20

Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal,
nemá ºudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od
človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.

Veì ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veºmi
prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil
mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje
svojich otcov.

Ale keì sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milos-
Èou povolal, zapáčilo zjaviÈ vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval
medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do
Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do
Arábie a opäÈ som sa vrátil do Damasku.

Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa,
a zostal som uÀho pätnásÈ dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba
Jakuba, Pánovho brata. 

A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Jn 21, 17d

R. Aleluja. — Pane, ty vie‰ v‰etko,
ty vie‰, Ïe Èa mám rád. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pas moje baránky, pas moje ovce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 21, 15-19

Keì sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimo-
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na Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ 
Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že Èa mám rád.“ 
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ 
On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že Èa mám rád.“ 
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ 
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal

mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že Èa mám rád.“ 
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! 
Veru, veru, hovorím ti: Keì si bol mladší, sám si sa opásal a chodil

si, kade si chcel. Ale keì zostarneš, vystrieš ruky, iný Èa opáše a pove-
die, kam nechceš.“ 

To povedal, aby naznačil akou smrÈou oslávi Boha.
Ako to povedal, vyzval ho: „Poì za mnou!“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na omšu v deÀ s lávnosti

PRVÉ âÍTANIE

Teraz naozaj viem, Ïe ma Pán vyslobodil z Herodesovej ruky

Čítanie zo Skutkov apoštolov 12, 1-11

V tom čase kráº Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov
Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keì videl, že
sa to Židom páči, rozkázal chytiÈ aj Petra. Boli práve dni Nekvasených
chlebov. Keì sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiÈ štyrom
strážam po štyroch vojakoch: po Veºkej noci ho chcel predviesÈ ºudu.

Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila
k Bohu za neho.

V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesÈ, Peter spal medzi
dvoma vojakmi spútaný dvoma reÈazami a strážnici predo dvermi
strážili väzenie.

Tu zastal pri Àom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel
Petra do boku, zobudil ho a povedal: „VstaÀ rýchlo!“ A reÈaze mu
spadli z rúk. 

Anjel mu povedal: „Opáš sa a obuj si sandále!“ Keì to urobil, pove-
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dal mu: „Prehoì si plášÈ a poì za mnou!“ Vyšiel von a šiel za ním; ani
nevedel, že je to skutočnosÈ, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má
videnie. 

Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do
mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli Àou, a keì prešli jednou ulicou,
anjel mu zmizol.

Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz naozaj viem, že Pán
poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého,
čo očakával židovský ºud.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

DRUHÉ âÍTANIE

UÏ mám pripravený veniec spravodlivosti

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 6-8. 17-18

Milovaný, ja mám vyliaÈ svoju krv na obetu, nastáva čas môjho
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odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deÀ dá Pán,
spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho prí-
chod.

Pán stál pri mne a posilÀoval ma, aby sa cezo mÀa naplnilo ohlaso-
vanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy
leva.

Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské
kráºovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev
a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter; tebe dám kºúãe od nebeského kráºovstva

@ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-
kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºov-
stva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Na votívnu om‰u o sv. Petrovi ãítania sa berú zo sviatku Katedry sv.
Petra, 22. februára.

Na votívnu om‰u o sv. Pavlovi ãítania sa berú zo sviatku Obrátenia sv.
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Pavla, 25. januára.
30. júna

PRVÝCH SVÄTÝCH MUČENÍKOV CIRKVI V RÍME

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,
ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Keì on vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých,
akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?
Boh, ktorý ospravedlÀuje?
A kto ich odsúdi?
Kristus Ježiš,
ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený,
je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,
hlad alebo nahota,
nebezpečenstvo alebo meč?
Ako je napísané:
„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,
pokladajú nás za ovce na zabitie.“

Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,
ktorý nás miluje.
A som si istý, že ani smrÈ ani život
ani anjeli ani kniežatstvá
ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ
ani mocnosti
ani výška ani hæbka
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ani nijaké iné stvorenie
nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                     VII
Alebo: Aleluja.

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *
keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *
keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *
a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli  prevalili cez nás *
rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *
a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, * 
ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V‰etky národy vás budú nenávidieÈ pre moje meno

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 24, 4-13

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor, aby vás niekto
nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriÈ: ,Ja som
Mesiáš.’ A mnohých zvedú. Budete počuÈ o vojnách a chýry o bojoch.
Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísÈ, ale ešte nebude koniec.

Lebo povstane národ proti národu a kráºovstvo proti kráºovstvu.
Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok
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útrap.
Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjaÈ, a všetky národy vás

budú nenávidieÈ pre moje meno.
Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávaÈ a nenávidieÈ.

Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa
rozmnoží neprávosÈ, v mnohých vychladne láska.

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

JÚL

2. júla

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Kráº Izraela, Pán, je s tebou

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša 3, 14-18

Jasaj, dcéra sionská,
plesaj, Izrael!
Raduj sa a veseº z plného srdca,
dcéra jeruzalemská!
Pán zrušil tvoj rozsudok,
odvrátil tvojich nepriateºov.
Kráº Izraela, Pán, je s tebou,
neboj sa nijakého zla!

V onen deÀ povedia Jeruzalemu:
„Neboj sa, Sion,
nech ti ruky nechabnú!
Pán, tvoj Boh, je s tebou,
on je mocný, on Èa zachráni.
Teší sa a plesá nad tebou,
obnovuje k tebe svoju lásku,
plesá nad tebou a jasá;
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ako v deÀ zhromaždenia.“
„Odstránim z teba nešÈastie
a už sa nebudeš zaÀ hanbiÈ.“

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:
Majte úãasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 9-16b

Bratia, láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru.
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úcti-
vosti, v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte
účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní.

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú — žehnajte a nepreklínajte!
Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako

zmýšºajte; a nezmýšºajte vysoko, ale prikláÀajte sa k nízkym.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R. (porov. 6): Plesajme a jasajme,
lebo uprostred nás je Svätý, Boh. III

1. „Hºa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.“

2. Budete ãerpaÈ vodu s radosÈou *
z prameÀov spásy. —

3. „Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, Ïe jeho meno je vzne‰ené. —

4. Spievajte Pánovi, lebo urobil veºké veci; *
nech je to známe po celej zemi.

5. Plesaj a jasaj, obyvateºka Siona, *
lebo veºký uprostred teba je Svätý Izraela.“ —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,
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lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.
EVANJELIUM

âím som si zaslúÏila, Ïe matka môjho Pána prichádza ku mne?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 39-56

V tých dÀoch sa Mária vydala na cestu a ponáhºala sa do istého
judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu
a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieÈa v jej lone sa zachvelo
a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veºkým hlasom:
„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím
som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo
zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosÈou sa zachvelo dieÈa
v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej
povedal Pán.“

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi,
lebo zhliadol na poníženosÈ svojej služobnice.
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú všetky pokolenia,
lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšºajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nak⁄mil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sºúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.
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Počuli sme slovo Pánovo.
3. júla

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Ste postavení na základe apo‰tolov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 2, 19-22

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých
a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a proro-
kov; hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. 

V Àom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,
v Àom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium. XV
Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 20, 29

R. Aleluja. — Tomá‰, uveril si, pretoÏe si ma videl.
Blahoslavení tí, ão nevideli, a uverili. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pán môj a Boh môj

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 20, 24-29

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keì
prišiel Ježiš.
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Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch

a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho
boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.
Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal:

„Pokoj vám!“
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri

ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuì neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo

nevideli, a uverili.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4. júla

SV. ALŽBETY PORTUGALSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 3, 14-18; s. 800, ã. 16.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 810, ã. 13.

EVANJELIUM, Mt 25, 31-46; s. 810, ã. 13.

5. júla

SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

SlávnosÈ
PRVÉ âÍTANIE

Ich meno Ïije z pokolenia na pokolenie

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 44, 1. 4-7. 11-15

ChváliÈ nám treba slávnych mužov,
našich otcov, ako nasledovali po sebe.

Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ºudu
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a pre svoju zbehlosÈ v písmach viedli národy.
V ich výrokoch sú slová múdrosti;
zostavovali piesne a nápevy,
písali a prednášali básne.
Boli bohatí a obdarení silou;
usilovali sa o krásny život
a pokojne žili vo svojich rodinách.
Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov,
už za ich života ich chválili.

Zostávajú vo svojom potomstve,
posvätné dedičstvo sú ich vnukovia;
lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve
a vìaka im — aj ich synovia.
Ich potomstvo zostane naveky
a ich sláva nezanikne nikdy.

Ich telá odpočívajú v pokoji
a ich meno žije z pokolenia na pokolenie.
O ich múdrosti rozprávajú národy
a zhromaždený ºud ich ospevuje.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium. XV

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; — 

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —

DRUHÉ âÍTANIE

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
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jednotu ducha vo zväzku pokoja. 
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-
kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval
Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov,
iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali
svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospeje-
me všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — To sú na‰i otcovia a praví pastieri,
ktorí nás sediacich v temnotách

priviedli k svetlu Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Choìte a uãte v‰etky národy

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Matúša 28, 16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Keì ho uvideli, klaÀali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choìte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávaÈ všetko, čo som vám
prikázal.

A hºa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6. júla

SV. MÁRIE GORETTI, PANNY A MUČENICE

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
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alebo panien, s. 766.
PRVÉ âÍTANIE

Va‰e telá sú Kristovými údmi

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 6, 13c-15a. 17-20

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj
Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?
Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.
Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je

mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás,

ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? 
Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *
opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *
pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *
lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *
a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Poì, nevesta Kristova, a prijmi veniec,
ktorý ti Pán pripravil pre veãný Ïivot. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM, Jn 12, 24-26; s. 726, ã. 5.
7. júla

SV. ANTONA MÁRIE ZACCARIU, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (vychovávateºov alebo rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Tim 1, 13-14; 2, 1-3; s. 743, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 813, ã. 16.

EVANJELIUM, Mk 10, 13-16; s. 813, ã. 16.

11. júla

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Sviatok

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

NakloÀ svoje srdce k poznaniu

Čítanie z Knihy Prísloví 2, 1-9

Syn môj, ak prijmeš moje slová
a vo svojom vnútri zachováš moje príkazy,
napneš svoj sluch za múdrosÈou
a svoje srdce nakloníš k poznaniu;
ak budeš vzývaÈ múdrosÈ
a dovolávaÈ sa rozumnosti,
ak sa budeš za Àou zháÀaÈ ako za peniazmi
a hºadaÈ ju ako poklady,
vtedy pochopíš bázeÀ Pánovu
a spoznáš Boha;
lebo Pán dáva múdrosÈ,
z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosÈ.

Statočným poskytuje ochranu,
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je štítom tým, čo žijú poctivo,
dáva pozor na chodníky spravodlivosti
a chráni cestu svätých.

Až vtedy pochopíš spravodlivosÈ a právo,
statočnosÈ a každú dobrú cestu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (2a): Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vy, ão ste opustili v‰etko a i‰li za mnou, dostanete stonásobne viac

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za
tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì Syn
človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad-
nete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.  A kaž-
dý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca
a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude
dedičom večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.

13. júla

SV. HENRICHA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Mich 6, 6-8; s. 790, ã. 17.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 14, 23; s. 802, ã. 3.

EVANJELIUM,  Mt 7, 21-27, s. 802, ã. 3.

14. júla

SV. KAMILA DE LELLIS, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 3, 14-18; s. 800, ã. 16.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 820, ã. 25. 
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EVANJELIUM, Jn 15, 9-17; s. 820, ã. 25.
15. júla

SV. BONAVENTÚRU, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

PoznaÈ Kristovu lásku, presahujúcu kaÏdé poznanie

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 14-19

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé
otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,
aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus
skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-
ní v láske mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,
výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-
nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. — R.

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. — R.

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. — R.

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. — R.

5. Svojimi perami vypoãítavam *
v‰etky výroky tvojich úst. — R.

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
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mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. — R.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 23, 9b. 10b; s. 746, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 23, 8-12; s. 746, ã. 3.

16. júla

PANNY MÁRIE KARMELSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Raduj sa, dcéra Siona, lebo ja prichádzam

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 14-17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,
lebo hºa, ja prichádzam
a budem bývaÈ uprostred teba, 
hovorí Pán.
V ten deÀ sa mnohé národy
pripoja k Pánovi
a budú jeho ºudom.
Budem bývaÈ uprostred teba
a budeš vedieÈ, že ma Pán zástupov
poslal k tebe.

Pán bude vlastniÈ Júdu
ako svoj podiel vo svätej zemi
a znovu si vyvolí Jeruzalem.
Nech mlčí pred Pánom každé telo,
lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si nosila Syna veãného Otca.                                                XX
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1. Velebí moja du‰a Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *
a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

EVANJELIUM

Vystrel ruku nad uãeníkov a povedal: Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-
li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka
a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú
moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka
a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-
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siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.
17. júla

SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA,
PUSTOVNÍKOV

Spomienka

V Nitrianskej diecéze sviatok

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Myslite na v‰etko, ão je mravne ãisté

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša
miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko.

O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so
vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý
prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je
spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je
čnostné a chválitebné!

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh
pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. VI

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
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v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
4. Pána mám vÏdy pred oãami; *

a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,
aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Aj vy buìte pripravení

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 35-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy
zažaté! Buìte podobní ºuìom, ktorí očakávajú svojho pána, keì sa má
vrátiÈ zo svadby, aby mu otvorili hneì, ako príde a zaklope.

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ.
Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluho-
vaÈ.

A keì príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieÈ,
budú blahoslavení.

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej,
nedovolil by mu vniknúÈ do svojho domu.

Aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa
nenazdáte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

21. júla

SV. VAVRINCA Z BRINDISI,
K≈AZA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 4, 1-2. 5-7; s. 741, ã. 6.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 40; s. 732.

ALELUJOVÝ VER·, Semeno je BoÏie slovo; s. 763, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 4, 1-10. 13-20; s. 763, ã. 5.
22. júla

SV. MÁRIE MAGDALÉNY

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Na‰la som toho, ktorého moja du‰a miluje

Čítanie z Knihy PieseÀ piesní 3, 1-4a

Snúbenica vraví:
Na svojom lôžku po nociach
hºadala som toho, ktorého moja duša miluje;
hºadala som ho, ale nenašla.
„Vstanem a mesto pochodím: 
po uliciach a námestiach
budem hºadaÈ toho, ktorého miluje moja duša.“

Hºadala som ho, ale nenašla. 
Stretli ma strážcovia, čo boli na obchôdzke po meste.
„Nevideli ste toho,  ktorého moja duša miluje?“

A keì som trochu od nich poodišla,
našla som, koho moja duša miluje.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:
Teraz uÏ Krista nepoznáme podºa tela

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 14-17

Bratia, ženie nás Kristova láska, keì si uvedomíme, že ak jeden
zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj
tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal
z m⁄tvych.

Preto odteraz nepoznáme nikoho podºa tela. A ak sme aj poznali
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Krista podºa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým
stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R. (2b): Za tebou prahne moja du‰a, Pane, BoÏe môj. XVI

1. BoÏe, ty si môj Boh, *
uÏ od úsvitu sa viniem k tebe.

2. Za tebou prahne moja du‰a, *
za tebou túÏi moje telo;

ako vyschnutá, pustá zem bez vody, —

3. tak Èa túÏim uzrieÈ vo svätyni *
a vidieÈ tvoju moc a slávu.

4. Veì tvoja milosÈ je lep‰ia neÏ Ïivot; *
moje pery budú Èa oslavovaÈ. —

5. Celý Ïivot Èa chcem velebiÈ *
a v tvojom mene dvíhaÈ svoje ruky k modlitbe.

6. SÈa na bohatej hostine sa nasýti moja du‰a *
a moje ústa Èa budú chváliÈ jasavými perami. —

7. Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesaÈ.

8. Moja du‰a sa vinie k tebe, *
ujíma‰ sa ma svojou pravicou. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — PovedzÏe nám, ó, Mária, ãos’ videla na ceste?
„Hrob som zrela oslávený, kameÀ nebol na mieste.“ —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îena, preão plaãe‰? Koho hºadá‰?

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 20, 1-2. 11-18

Ráno prvého dÀa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna
k hrobu a videla, že kameÀ je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla
k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád,
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a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do

hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieÈ tam, kde bolo predtým
uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Keì to povedala, obrátila sa a videla tam stáÈ Ježiša; no nevedela, že

je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hºadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty

odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“ 
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo zname-

ná Učiteº.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veì som ešte nevystúpil k Otcovi;

ale choì k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi
a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“
a že jej toto povedal.

Počuli sme slovo Pánovo.

23. júla

SV. BRIGITY, REHOªNÍČKY, SPOLUPATRÓNKY EURÓPY
Sviatok

PRVÉ âÍTANIE, Gal 2, 19-20; s. 795, ã. 5. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 34; s. 782. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24. 

25. júla

SV. JAKUBA, APOŠTOLA

Sviatok
PRVÉ âÍTANIE

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie
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Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-
nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,
ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú
nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na
našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa
aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje
smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril
som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì
vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás
a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých
rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,
s jasotom budú ÏaÈ. XVI

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *
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s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil zo sveta,
aby ste i‰li a priná‰ali ovocie

a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Môj kalich budete piÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 20, 20-28

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi,
poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“
Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom

kráºovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ºavici.“
Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piÈ kalich, ktorý mám

ja piÈ?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
On im povedal: „Môj kalich budete piÈ, ale daÈ niekomu sedieÈ po

mojej pravici alebo ºavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pri-
pravil môj Otec.“

Keì to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov

panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiÈ svoju moc. Medzi vami to
tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieÈ staÈ veºkým, bude
vaším služobníkom. A kto bude chcieÈ byÈ medzi vami prvý, bude
vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel daÈ sa obsluhovaÈ, ale slúžiÈ a položiÈ
svoj život ako výkupné za mnohých.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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26. júla

SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PANNY MÁRIE

Spomienka

PRVÉ âÍTANIE

Ich meno Ïije z pokolenia na pokolenie

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 44, 1. 10-15

ChváliÈ nám treba slávnych mužov,
našich otcov, ako nasledovali po sebe.

Oni boli milosrdní mužovia
a nikdy sa nezabudne na ich dobré skutky.

Zostávajú vo svojom potomstve,
posvätné dedičstvo sú ich vnukovia;
lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve
a vìaka im — aj ich synovia.
Ich potomstvo zostane naveky
a ich sláva nezanikne nikdy.

Ich telá odpočívajú v pokoji
a ich meno žije z pokolenia na pokolenie.
O ich múdrosti rozprávajú národy
a zhromaždený ºud ich ospevuje.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Len Ïena, ão sa bojí Pána, zaslúÏi si chválu
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Čítanie z Knihy Prísloví 31, 10-13. 19-20. 30-31

Kto nájde ženu statočnú?
Má väčšiu cenu nad perly.

Srdce jej muža má v nej oporu
a nemá núdzu o zisk.

Robí mu len dobre, nikdy nie škodu,
po všetky dni svojho života.

Vlnu a ºan zháÀa
a pracuje s chuÈou vlastnými rukami.

Svojimi rukami siaha po praslici,
jej prsty sa chápu vretena.

Bedárovi svoje dlane otvára
a k chudobnému ruky vystiera.

Klamlivý je pôvab a krása márna,
len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

Dajte jej z ovocia jej rúk
a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 132, 11. 13-14. 17-18

R. (porov. Lk 1, 32b): Pán, Boh, mu dal trón jeho otca Dávida. III

1. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; *
je pravdivá, nikdy ju neodvolá:

2. „Potomka z tvojho rodu *
posadím na tvoj trón.“ —

3. Lebo Pán si vyvolil Sion, *
Ïelal si maÈ ho za svoj príbytok:

4. „To je miesto môjho odpoãinku naveky; *
tu budem bývaÈ, lebo som túÏil za ním. —

5. Tu Dávidovej moci dám vypuãaÈ, *
svojmu pomazanému pripravím svetlo.

6. Jeho nepriateºov hanbou zakryjem, *

54926. JÚLA



no na jeho hlave zaÏiari diadém.“ —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 25c

R. Aleluja. — Oãakávali potechu Izraela
a Duch Svätý bol na nich. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Mnohí proroci a spravodliví túÏili vidieÈ, ão vidíte vy

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 16-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia,
aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravod-
liví túžili vidieÈ, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuÈ, čo vy počúvate, ale
nepočuli.“

Počuli sme slovo Pánovo.

27. júla

SV. GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý
bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov
podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy
a obrátia sa k bájkam.

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-
listu, plÀ svoju službu.
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                   VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *
keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *
keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *
a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *
rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *
a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení, 
a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasý-

tení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
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Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.
Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
29. júla

SV. MARTY

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-16

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto
miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,
lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jedno-
rodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás
a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keì nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovaÈ jeden
druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keì sa milujeme navzájom,
Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 

A že ostávame v Àom a on v nás, poznávame podºa toho, že nám dal
zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za
Spasiteºa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v Àom Boh a on v Bohu. A my,
čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v Àom.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. — R.

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ja som uverila, Ïe ty si Mesiá‰, BoÏí Syn 

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 11, 19-27

Veºa Židov prišlo k Marte a Márii potešiÈ ich v žiali za bratom.
Keì Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zosta-
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la doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj
brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoºvek poprosíš Boha,
Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z m⁄tvych.“
Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deÀ pri vzkriesení.“
Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mÀa, bude

žiÈ, aj keì umrie. A nik, kto žije a verí vo mÀa, neumrie naveky. Veríš
tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn,
ktorý mal prísÈ na svet.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo:

Marta, Marta, stará‰ sa a znepokojuje‰ pre mnohé veci

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,
menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi
k nohám a počúvala jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala:
„Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovaÈ? Povedz jej, nech
mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre
mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel,
ktorý sa jej neodníme.“

Počuli sme slovo Pánovo.

30. júla

SV. PETRA CHRYZOLÓGA, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Ef 3, 8-12; s. 759, ã. 4.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 5; s. 765, ã. 6.
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EVANJELIUM, Lk 6, 43-45; s. 765, ã. 6.

31. júla

SV. IGNÁCA Z LOYOLY, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.
PRVÉ âÍTANIE

V‰etko robte na BoÏiu slávu

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 31 — 11, 1

Bratia, či jete, či pijete, či čokoºvek iné robíte, všetko robte na Božiu
slávu.

Nebuìte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi, ako
sa aj ja chcem páčiÈ všetkým vo všetkom a nehºadám, čo mne vyhovu-
je, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

NapodobÀujte ma, ako aj ja napodobÀujem Krista.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —
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7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto
prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,
bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom.

A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ
a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:
,Tento človek začal stavaÈ a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-
ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,
ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,
kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ
mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

AUGUST
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1. augusta

SV. ALFONZA MÁRIE DE’ LIGUORI, 
BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.
PRVÉ âÍTANIE

Zákon Ducha, ktorý dáva Ïivot v Kristovi JeÏi‰ovi, 
oslobodil Èa od zákona hriechu a smrti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                       8, 1-4

Bratia, teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi;
veì zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil Èa od
zákona hriechu a smrti.
Čo bolo nemožné zákonu pre slabosÈ ºudskej prirodzenosti, to usku-

točnil Boh, keì pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hrieš-
nemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás,
čo nežijeme podºa tela, ale podºa Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. VI

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *
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v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 16; s. 761, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 5, 13-19; s. 761, ã. 1.

2. augusta

SV. EUZÉBIA VERCELLSKÉHO, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Jn 5, 1-5; s. 801, ã. 18.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 89; s. 730.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 801, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 5, 1-12a; s. 801, ã. 1.

2. augusta

SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728, 
alebo svätých (rehoºníkov) s. 772.

PRVÉ âITANIE

Jedno srdce a jedna du‰a

Čítanie zo Skutkov apoštolov 4, 32-35

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich
nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. 

Apoštoli veºkou silou vydávali svedectvo o zm⁄tvychvstaní Pána
Ježiša a na všetkých spočívala veºká milosÈ, veì medzi nimi nebolo
núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za
ne ut⁄žili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeºovalo sa kaž-
dému podºa toho, kto ako potreboval.
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 4a. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne, priná‰a veºa ovocia. — R. Aleluja.

EVANJELIUM,  Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

4. augusta

SV. JÁNA MÁRIE VIANNEYA, K≈AZA

Spomienka
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Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 703.

PRVÉ âÍTANIE

Urobil som Èa stráÏcom domu Izraela

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 3, 16b-21

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, urobil som Èa strážcom
domu Izraela. Keì počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom
mene. 

Keì poviem bezbožnému: Zomrieš, a ty ho neupozorníš a nepovieš
mu, aby sa odvrátil od svojej bezbožnosti a žil, bezbožný zomrie vo
svojej neprávosti, ale jeho krv budem požadovaÈ z tvojich rúk. 

No keì ty upozorníš bezbožného, a on sa neodvráti od svojej bez-
božnosti a od svojej bezbožnej cesty, zomrie vo svojej neprávosti, ale ty
si si život zachránil.

A keì sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha
neprávosÈ, položím pred neho prekážku; on zomrie, pretože si ho neva-
roval: zomrie vo svojom hriechu a nespomenie sa na jeho spravodli-
vosÈ, ktorú konal, ale za jeho krv sa mi budeš ty zodpovedaÈ.

No ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on nezhreší, bude
žiÈ, lebo si ho upozornil a ty si zachrániš život.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium.             XV
Alebo: Aleluja.

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným, 
oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Videl zástupy a zºutoval sa nad nimi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 35 — 10, 1

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach,
hlásal evanjelium o kráºovstve a uzdravoval každý neduh a každú cho-
robu.

Keì videl zástupy, zºutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skles-
nuté ako ovce bez pastiera. 

Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veºká, ale robotníkov
málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými
duchmi, aby ich vyháÀali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

Počuli sme slovo Pánovo.

5. augusta

VÝROČIE POSVIACKY
HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Videl som nový Jeruzalem, vystrojený ako nevestu,
ozdobenú pre svojho Ïenícha

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 21, 1-5a

Ja, Ján, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem
sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostu-
puje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená
pre svojho ženícha. 

A počul som mohutný hlas od trónu hovoriÈ: „Hºa, Boží stánok je
medzi ºuìmi! A bude medzi nimi prebývaÈ; oni budú jeho ºudom
a sám Boh — ich Boh — bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už
nebude smrti ani žiaºu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé
sa pominulo.“
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A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hºa, všetko robím nové.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jdt 13, 18b-e.19

R. (porov. 18): PoÏehnaná si, Panna Mária,
nad v‰etky Ïeny na svete. XX

1. PoÏehnaná si, dcéra, od Boha najvy‰‰ieho *
nad v‰etky Ïeny na svete.

2. A zvelebený je Pán, Boh ná‰, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

3. Preto nevymizne tvoja chvála zo s⁄dc ºudí,
ktorí si budú naveky pripomínaÈ *
Pánovu silu. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

EVANJELIUM

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril k zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj
hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré
si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6. augusta

PREMENENIE PÁNA

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-
padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno z prvých dvoch ãítaní
a evanjelium.
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PRVÉ âÍTANIE

Jeho rúcho bolo biele ako sneh

Čítanie z Knihy proroka Daniela 7, 9-10. 13-14

Díval som sa, kým postavili tróny,
a Starec si sadol.
Jeho rúcho bolo biele ako sneh
a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna.
Jeho trónom boli ohnivé plamene,
kolesá jeho trónu blčiaci oheÀ.
Od neho vyvierala
a prúdila ohnivá rieka;
tisíce tisícov mu slúžili
a desaÈtisíce státisícov stáli okolo neho:
zasadol k súdu
a knihy sa otvorili.

Videl som v nočnom videní:
V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka
a došiel až k Starcovi.

Priviedli ho pred neho,
dostal moc a slávu i kráºovstvo
a budú mu slúžiÈ všetky národy, kmene a jazyky.
Jeho vláda je večná,
nikdy nezanikne
a jeho kráºovstvo nebude nikdy zničené.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 97, 1-2. 5-6. 9

R. (6b): Pánovu slávu uvidia v‰etky národy. III

1. Pán kraºuje, jasaj, zem; *
radujte sa, v‰etky ostrovy.

2. Vôkol neho oblaky a mrákavy, *
spravodlivosÈ a právo sú základom jeho trónu. —

3. Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *
pred Pánom celej zeme.
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4. Jeho spravodlivosÈ ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia v‰etky národy. —

5. Lebo ty, Pane, si Najvy‰‰í na celej zemi, *
nesmierne prevy‰uje‰ v‰etky boÏstvá. —

DRUHÉ âÍTANIE

Tento hlas sme my poãuli prichádzaÈ z neba

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Petra 1, 16-19

Milovaní, nesledovali sme vymyslené bájky, keì sme vás oboznámi-
li s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli
očitými svedkami jeho veleby.

On dostal od Boha Otca česÈ a slávu, keì mu z velebnej slávy zaznel
hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaºúbenie.“
A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keì sme boli s ním na svä-
tom vrchu.

Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hºa-
díte naÀ ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deÀ
a nevzíde vo vašich srdciach zornica.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Mt 17, 5c

R. Aleluja. — Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaºúbenie; poãúvajte ho. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

V roku A

Tvár mu zaÏiarila sÈa slnko

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 17, 1-9

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na
vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila
sÈa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 
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Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, uro-

bím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas:

„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaºúbenie; počúvajte ho.“ 
Keì to učeníci počuli, padli na tvár a veºmi sa báli. 
No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „VstaÀte

a nebojte sa!“ A keì zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.
Keì zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte

o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z m⁄tvych.“

Počuli sme slovo Pánovo.

V roku B

Toto je môj milovaný Syn

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 2-10

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vyso-
ký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol
taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im
Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri
stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo
povedaÈ; takí boli preºaknutí.

Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj
milovaný Syn, počúvajte ho.“

A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša.
Keì zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovo-

rili nikomu, kým Syn človeka nevstane z m⁄tvych.
Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo zna-

mená „vstaÈ z m⁄tvych“.

Počuli sme slovo Pánovo.

V roku C

Ako sa modlil, zmenil sa vzhºad jeho tváre
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✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 28b-36

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliÈ
sa. 

Ako sa modlil, zmenil sa vzhºad jeho tváre a jeho odev zažiaril belo-
bou. A hºa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia — boli to Mojžiš a Eliáš.
Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniÈ
v Jeruzaleme. 

Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keì sa prebudili,
videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keì od neho odchádzali povedal Peter Ježišovi: „Učiteº, dobre je
nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden
Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. 

Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keì vstúpili do obla-
ku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“
A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.
Oni zmækli a v tých dÀoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Počuli sme slovo Pánovo.

7. augusta

SV. SIXTA II., PÁPEŽA,
A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.

7. augusta

SV. KAJETÁNA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.
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PRVÉ âÍTANIE, Sir 2, 7-13; s. 783, ã. 12. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 784.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 3; s. 817, ã. 21.

EVANJELIUM, Lk 12, 32-34; s. 817, ã. 21.

8. augusta

SV. DOMINIKA, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.
PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 2, 1-10a; s. 758, ã. 2. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96; s. 735.

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako šli Ježiš a jeho učeníci po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za
tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“
On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“
Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“
Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je
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súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9. augusta

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA (EDITY STEINOVEJ)
REHOªNÍČKY A MUČENICE, SPOLUPATRÓNKY EURÓPY

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19.

10. augusta

SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Veselého darcu Boh miluje

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 9, 6-10

Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žaÈ; kto seje štedro, štedro
bude aj žaÈ. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaºu ani z donú-
tenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

A Boh má moc rozhojniÈ vo vás každú milosÈ, aby ste mali vždy vo
všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
ako je napísané:

„Rozsýpal a dal chudobným;
jeho spravodlivosÈ trvá naveky.“
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Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží
vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R. (5a): V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha.                     XX

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, *
ão svoj majetok ãestne spravuje;

4. nikdy nezakolí‰e. *
Vo veãnej pamäti bude spravodlivý. —

5. Nebude sa báÈ zlej zvesti. *
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

6. bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateºov. —

7. Rozdeºuje a dáva chudobným;
jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12bc

R. Aleluja. — Kto mÀa nasleduje, nebude chodiÈ vo tmách,
ale bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto bude mne slúÏiÈ, toho poctí Otec

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 12, 24-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pše-
ničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odu-
mrie, prinesie veºkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj
život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.
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Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj
môj služobník. Kto bude mne slúžiÈ, toho poctí Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11. augusta

SV. KLÁRY, PANNY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vy, ão ste opustili v‰etko a i‰li za mnou, dostanete stonásobne viac
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✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za
tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì Syn
človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad-
nete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.
A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo
otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude
dedičom večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.

13. augusta

SV. PONCIÁNA, PÁPEŽA,
A HYPOLITA, K≈AZA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 12-19; s. 722, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 718.

ALELUJOVÝ VER·, Teba, BoÏe, chválime; s. 726, ã. 6

EVANJELIUM, Jn 15, 18-21; s. 726, ã. 6.

14. augusta

SV. MAXIMILIÁNA MÁRIE KOLBEHO,
K≈AZA A MUČENÍKA

Spomienka

PRVÉ âÍTANIE

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9
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Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;
za nešÈastie pokladali ich smrÈ
a ich odchod od nás za záhubu.
Ale oni sú v pokoji.
A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,
ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,
lebo ich Boh skúšal
a zistil, že sú ho hodni.
Vyskúšal ich ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú žertvu.
V deÀ ich súdu zažiaria,
prebehnú sÈa iskry cez trstinu,
súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ
a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu
a verní zotrvajú v láske pri Àom,
lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie
a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Aj my sme povinní dávaÈ Ïivot za bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 13-18

Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo
smrti do života, lebo milujeme bratov. 

Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je
vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 
Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život.

Aj my sme povinní dávaÈ život za bratov.
Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred

ním zatvorí, ako v Àom môže ostávaÈ Božia láska?
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 116, 10-11. 12-13. 16-17

R. (15): V Pánových oãiach má veºkú cenu 
smrÈ jeho svätých.           III

1. Dôveroval som, aj keì som povedal: *
„Som veºmi pokorený.“

2. V rozru‰ení som vyriekol: *
„V‰etci ºudia klamú.“ —

3. âím sa odvìaãím Pánovi *
za v‰etko, ão mi dal?

4. Vezmem kalich spásy *
a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

5. Pane, som tvoj sluha, *
som tvoj sluha a syn tvojej sluÏobnice.

6. Ty si mi putá rozviazal:
obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývaÈ meno Pánovo. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 12, 25b

R. Aleluja. — Kto svoj Ïivot nenávidí na tomto svete,
zachráni si ho pre veãný Ïivot. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nik nemá väã‰iu lásku ako ten, kto poloÏí svoj Ïivot za svojich priateºov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 12-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa
milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí svoj život za svojich priateºov. Vy ste moji priatelia, ak
robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.
Nazval som vás priateºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som
počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám
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Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.“

Počuli sme slovo Pánovo.

15. augusta

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
SlávnosÈ

Na omšu na vigí l iu
PRVÉ âÍTANIE

Priniesli BoÏiu archu a postavili ju uprostred stanu,
ktorý pre Àu postavil Dávid

Čítanie z Prvej knihy Kroník 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova
archa na miesto, ktoré pre Àu pripravil.

Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli
Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podºa Pánovho slova
prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustano-
vili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi
tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre
Àu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné
obety.

Keì Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požeh-
nal ºud v mene Pánovom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 132, 6-7. 9-10. 13-14

R. (porov. 8): VstaÀ, Pane, zaujmi svoje miesto,
ty a tvoja vzne‰ená archa. XX

1. Poãuli sme, Ïe archa je v Efrate, *
a na‰li sme ju na jaarských nivách.

2. Vstúpme teda do Pánovho príbytku *
a padnime k podnoÏke jeho nôh. —

3. Tvoji kÀazi nech sa odejú do spravodlivosti *
a tvoji svätí nech plesajú.
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4. Pre svojho sluÏobníka Dávida *
neodmietaj tvár svojho pomazaného. —

5. Lebo Pán si vyvolil Sion, *
Ïelal si maÈ ho za svoj príbytok:

6. „To je miesto môjho odpoãinku naveky; *
tu budem bývaÈ, lebo som túÏil za ním.“ —

DRUHÉ âÍTANIE

Dal nám víÈazstvo skrze JeÏi‰a Krista

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 54-57

Bratia, keì si toto porušiteºné oblečie neporušiteºnosÈ a toto smrteº-
né si oblečie nesmrteºnosÈ, vtedy sa splní, čo je napísané:

„SmrÈ pohltilo víÈazstvo.
SmrÈ, kde je tvoje víÈazstvo?
SmrÈ, kdeže je tvoj osteÀ?“

OstÀom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vìaka Bohu,
ktorý nám dal víÈazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

EVANJELIUM

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj
hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré
si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.“

57515. AUGUSTA



Počuli sme slovo Pánovo.

Na omšu v deÀ s lávnosti

PRVÉ âÍTANIE

Îena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac

Čítanie z Knihy zjavenia
svätého apoštola Jána 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieÈ archu jeho zmlu-
vy.

Potom sa na nebi ukázalo veºké znamenie: Žena odetá slnkom, pod
jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola Èar-
chavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiÈ.

A bolo vidieÈ aj iné znamenie na nebi: Veºký ohnivý drak; mal sedem
hláv a desaÈ rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol
tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. 

A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiÈ, aby zhltol jej dieÈa,
len čo ho porodí.

I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovaÈ nad
všetkými národmi. A jej dieÈa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.
Žena potom utiekla na púšÈ, kde jej Boh pripravil miesto.

A počul som mohutný hlas volaÈ v nebi:

„Teraz nastala spása, moc a kráºovstvo nášho Boha 
a vláda jeho Pomazaného.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 10. 11-12. 15-16

R. (porov. 10b): Po tvojej pravici, Pane,
stojí kráºovná ozdobená zlatom. XX

1. Dcéry kráºovské sú medzi tvojimi vyvolenými; *
po tvojej pravici stojí kráºovná ozdobená zlatom z Ofíru. —

2. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

3. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
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on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice.

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca. —

DRUHÉ âÍTANIE

Prvotinou je Kristus; potom tí, ão patria Kristovi

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 15, 20-27a

Bratia, Kristus vstal z m⁄tvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je
skrze človeka smrÈ, tak je skrze človeka aj zm⁄tvychvstanie: Veì ako
všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 

Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri
jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keì odo-
vzdá Bohu a Otcovi kráºovstvo, keì zruší každé kniežatstvo, každú
mocnosÈ a silu.

Lebo on musí kraºovaÈ, kým mu nepoloží všetkých nepriateºov pod
nohy. Ako posledný nepriateº bude zničená smrÈ, lebo mu všetko polo-
žil pod nohy.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Mária bola vzatá do neba;
plesajú zástupy anjelov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný; pový‰il poníÏených

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 39-56

V tých dÀoch sa Mária vydala na cestu a ponáhºala sa do istého
judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu
a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieÈa v jej lone sa zachvelo
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a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veºkým hlasom: „Požeh-
naná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si
zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel
tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosÈou sa zachvelo dieÈa v mojom
lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal
Pán.“

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi,
lebo zhliadol na poníženosÈ svojej služobnice.

Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú všetky pokolenia,
lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšºajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nak⁄mil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sºúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počuli sme slovo Pánovo.

16. augusta 

SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Dt 6, 3-9; s. 773, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 774. 
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ALELUJOVÝ VER·, Jn 14, 23; s. 808, ã. 12.

EVANJELIUM, Mt 25, 14-30; alebo krat‰ie Mt 25, 14-23; s. 808, ã. 12.

19. augusta

SV. JÁNA EUDES, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Ef 3, 14-19; s. 795, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4.

20. augusta

SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 15, 1-6; s. 755, ã. 3.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Chcem, aby aj oni boli so mnou tam, kde som ja

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 20-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Svätý Otče, neprosím len za
nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mÀa, aby všetci boli
jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby
svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme
my jedno — ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby
svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mÀa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som
ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvo-
rením sveta.

Spravodlivý Otče, svet Èa nepozná, ale ja Èa poznám. I oni spoznali,
že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska,
ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Počuli sme slovo Pánovo.

21. augusta

SV. PIA X., PÁPEŽA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Boli by sme vám odovzdali nielen BoÏie evanjelium, ale aj vlastný Ïivot

Čítanie z Prvého listu
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svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 2b-8

Bratia, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásaÈ vám Božie evanje-
lium uprostred mnohých Èažkostí. 

Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých
pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno
zveriÈ evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ºuìom páčili, ale
Bohu, ktorý skúma naše srdcia.

Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakom-
stvo, Boh je svedok, ani sme nehºadali slávu u ºudí, ani u vás ani
u iných. 

Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiÈ, boli sme medzi vami
malí, ako keì matka k⁄mi a láska svoje deti.

Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen
Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“  *
Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia.“ —

5. „Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —
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ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 752, ã. 12.

EVANJELIUM, Jn 21, 15-17; s. 752, ã. 12.

22. augusta

PANNY MÁRIE KRÁªOVNEJ

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Daný nám je syn

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 9, 1-3. 5-6

ªud, čo kráča vo tmách,
uzrie veºké svetlo;
nad tými, čo bývajú v krajine temnôt,
zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie,
zväčšuješ radosÈ.
Jasajú pred tebou,
ako sa jasá pri žatve,
ako plesajú tí, čo sa delia o korisÈ.

Pretože lámeš jeho Èažké jarmo,
brvno na jeho pleciach
a palicu jeho utláčateºa
ako v deÀ porážky Madiánčanov.

Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn;
na jeho pleciach spočíva vláda 
a volajú ho: 
obdivuhodný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja.

Jeho moc vzrastie 
a pokoj nebude maÈ konca
na Dávidovom tróne a v jeho kráºovstve.
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On ho upevní a posilní právom a spravodlivosÈou
odteraz až naveky.
To všetko vykoná horlivosÈ Pána zástupov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov.2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme. XIX
Alebo: Aleluja.

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *
ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *
na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *
a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *
vedºa knieÏat svojho ºudu. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 28b. 42b

R. Aleluja. — Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;
poÏehnaná si medzi Ïenami. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poãne‰ a porodí‰ syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38
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Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá
Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom
Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 
On bude veºký a bude sa volaÈ Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá

trón jeho otca Dávida, naveky bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom
a jeho kráºovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. 
Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom

mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemož-
né.“

Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-
ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

23. augusta

SV. RUŽENY LIMSKEJ, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE  2 Kor 10, 17 —11, 2; s. 768, ã. 2. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 148; s. 766. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 804, ã. 5.

EVANJELIUM, Mt 13, 44-46; s. 804, ã. 5. 

24. augusta

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Sviatok
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PRVÉ âÍTANIE

Na základných kameÀoch bolo dvanásÈ mien 
dvanástich Baránkových apo‰tolov

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 21, 9b-14

Jeden zo siedmich anjelov mi povedal: „Poì, ukážem ti nevestu,
Baránkovu manželku!“

A v duchu ma preniesol na veºký a vysoký vrch a ukázal mi sväté
mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slá-
vou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameÀu, akoby krištáºovo
čistému kameÀu jaspisu. 

Malo veºké a vysoké hradby. Malo dvanásÈ brán a na bránach dva-
násÈ anjelov a napísané mená dvanástich kmeÀov synov Izraela. 

Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu
a tri brány od západu. Hradby mesta mali dvanásÈ základných kame-
nov a na nich dvanásÈ mien dvanástich Baránkových apoštolov.

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R. (porov. 12): Tvoji svätí, Pane,
oznamujú slávu tvojho kráºovstva. XX

1. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *
a tvoji svätí nech Èa velebia.

2. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *
a o tvojej moci nech hovoria; —

3. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *
i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

4. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *
a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

5. Spravodlivý je Pán na v‰etkých svojich cestách *
a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

6. Blízky je Pán v‰etkým, ão ho vzývajú, *
v‰etkým, ão ho vzývajú úprimne. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 1, 49b
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R. Aleluja. — Rabbi, ty si BoÏí Syn,
ty si kráº Izraela! — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 1, 45-51

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o kto-
rom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazare-
ta.“

Natanael mu vravel: „Môže byÈ z Nazareta niečo dobré?!“
Filip mu odpovedal: „Poì a uvidíš!“
Keì Ježiš videl prichádzaÈ Natanaela, povedal o Àom: „Toto je

pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaº ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som Èa prv, ako Èa Filip zavolal, keì si bol

pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráº Izraela.“
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som Èa pod

figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené

nebo a Božích anjelov vystupovaÈ a zostupovaÈ na Syna človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

25. augusta

SV. ªUDOVÍTA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 788.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40; s. 807, ã. 10.

25. augusta
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SV. JOZEFA DE CALASANZ, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (vychovávateºov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Láska nikdy nezanikne

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 12, 31 — 13, 13

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu
vám ukážem.

Keby som hovoril ºudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som
nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obe-
toval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to
neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevy-
statuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa, nemyslí na
zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-
znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,
rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som detské
spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do
tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak, ako
som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je
láska.

Počuli sme Božie slovo.
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Alebo krat‰ ie : 13, 4-13; s. 794, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 804, ã. 5.

EVANJELIUM, Mt 18, 1-5; s. 805, ã. 7.

27. augusta

SV. MONIKY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.
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PRVÉ âÍTANIE

Ako ranné slnko, tak je krása dobrej Ïeny ozdobou jej domu

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 26, 1-4. 16-21

Muž dobrej ženy je blažený:
počet dní jeho života sa zdvojnásobí.

Statočná žena oblažuje muža
a on v pokoji prežíva roky svojho života.

Dobrá žena je dobrý dedičný podiel,
muž ju dostane za dobré skutky
ako podiel tých, čo sa boja Boha.

Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce;
ich pohºad je vždy radostný.

Pôvab úprimnej ženy potešuje muža
a jej rozvaha ho posilÀuje.

Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha;
nič nevyváži dobre vychovanú ženu.
Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,
neoceniteºná je jemná duša.

Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe,
tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
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odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Nosila ma vo svojich my‰lienkach ako na márach, aby si povedal 
ako synovi vdovy: Mládenec, hovorím ti, vstaÀ! (Sv. Augustín, Vyznania, 6, 2)

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 7, 11-17

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci
a veºký zástup ºudu. Keì sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali
m⁄tveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veºký
zástup z mesta.

Keì ju Pán uvidel, bolo mu jej ºúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom
pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovo-
rím ti, vstaÀ!“ M⁄tvy sa posadil a začal hovoriÈ. A Ježiš ho vrátil jeho
matke.

Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veºký pro-
rok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ºud.“

A táto zvesÈ o Àom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Počuli sme slovo Pánovo.

28. augusta

SV. AUGUSTÍNA, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-16
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Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto
miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,
lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jedno-
rodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás
a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keì nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovaÈ jeden
druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keì sa milujeme navzájom,
Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 

A že ostávame v Àom a on v nás, poznávame podºa toho, že nám dal
zo svojho Ducha. 

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteºa sveta.
Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v Àom Boh a on v Bohu. A my,

čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 
Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v Àom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *
v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER·, Mt 23, 9b. 10b; s. 746, ã. 3.
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EVANJELIUM, Mt 23, 8-12; s. 746, ã. 3.

29. augusta

MUČENÍCKA SMRË SV. JÁNA KRSTITEªA

Spomienka

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Povedz im v‰etko, ão ti prikazujem; nezºakni sa ich

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 1, 17-19

Pán prehovoril ku mne takto:

„Prepáš si teda bedrá,
vstaÀ a povedz im všetko,
čo ti prikazujem!
Nezºakni sa ich,
aby som ti nenahnal strach pred nimi.

Ja Èa dnes urobím
opevneným mestom, železným stæpom
a bronzovým múrom proti celej krajine,
proti kráºom Judey a jej kniežatám,
proti kÀazom a ºudu krajiny.

Budú proti tebe bojovaÈ, no nepremôžu Èa,
lebo s tebou som ja,
hovorí Pán,
ja Èa zachránim.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R. (15ab): Moje ústa, Pane,
budú hlásaÈ tvoju spásu. XV
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1. V teba, Pane, som dúfal; *
nebudem zahanbený naveky.

2. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboì a zachráÀ, *
nakloÀ ku mne svoj sluch a pomôÏ mi. —

3. Buì mi ochrannou skalou a opevneným hradom *
na moju záchranu;

4. veì ty si moja opora a moje útoãi‰te. *
BoÏe môj, vytrhni ma z ruky hrie‰nika. —

5. Lebo ja, Pane, túÏim za tebou, *
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6. Od matkinho lona mám v tebe oporu, *
od Ïivota matky si mojím ochrancom. —

7. Moje ústa budú hlásaÈ tvoju spravodlivosÈ *
a tvoju spásu deÀ ão deÀ.

8. BoÏe, ty si ma poúãal od mojej mladosti *
a ja aÏ doteraz ohlasujem tvoje diela zázraãné. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Chcem, aby si mi hneì dal na mise hlavu Jána Krstiteºa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 6, 17-29

Herodes dal Jána chytiÈ a v putách vrhnúÈ do väzenia pre Herodia-
du, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.

A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiÈ s manželkou svojho brata!“
Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiÈ, ale nemohla, lebo
Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho
chránil. Keì ho počúval, býval vo veºkých rozpakoch, a predsa ho rád
počúval.

Vhodný deÀ nadišiel, keì Herodes na svoje narodeniny usporiadal
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hostinu pre svojich veºmožov, vysokých dôstojníkov a popredných
mužov Galiley. Keì potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala,
zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. 

Kráº povedal dievčine: „Žiadaj si odo mÀa, čo chceš, a dám ti.“
A veºmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovi-
cu svojho kráºovstva.“

Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadaÈ?“ 
A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteºa.“
Hneì utekala dnu ku kráºovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneì dal

na mise hlavu Jána Krstiteºa.“
Kráº sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel

sklamaÈ. Hneì poslal kata a rozkázal priniesÈ jeho hlavu. Ten odišiel,
vo väzení ho sÈal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaÈu
a dievča ju dalo svojej matke.

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

Počuli sme slovo Pánovo.

Bratislava-Trnava 30. augusta

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU
V TRNAVE

SlávnosÈ (v katedrále)
Sviatok (v arcidiecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.
(V katedrále sa berú tri ãítania, v arcidiecéze dve.)

SEPTEMBER

3. septembra

SV. GREGORA VEªKÉHO, PÁPEŽA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka
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Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Nie seba hlásame, ale JeÏi‰a Krista;
my sme len va‰i sluÏobníci pre JeÏi‰a

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-2. 5-7

Bratia, keì máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli,
neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si
úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa
pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ºudí.

Veì nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši slu-
žobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari
svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy
v tvári Ježiša Krista.

No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrcho-
vanú moc, a nie my.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove. III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; 
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ.
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, 
vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —
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4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“ 
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 15b; s. 750, ã. 9. 

EVANJELIUM, Lk 22, 24-30; s. 750, ã. 9.

Ko‰ice 6. septembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU
V KOŠICIACH

SlávnosÈ (v katedrále)
Sviatok (v arcidiecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.
(V katedrále sa berú tri ãítania, v arcidiecéze dve.)

7. septembra

SVÄTÝCH TROCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 35-39

Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,
hlad alebo nahota,
nebezpečenstvo alebo meč?
Ako je napísané:
„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,
pokladajú nás za ovce na zabitie.“
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Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,
ktorý nás miluje.

A som si istý, že ani smrÈ ani život
ani anjeli ani kniežatstvá
ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ
ani mocnosti
ani výška ani hæbka
ani nijaké iné stvorenie
nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                     VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *
keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *
keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *
a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás * 
rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *
a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Budú vás nenávidieÈ v‰etky národy pre moje meno
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✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 24, 4-13

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor, aby vás niekto
nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriÈ: ,Ja som
Mesiáš.’ A mnohých zvedú. Budete počuÈ o vojnách a chýry o bojoch.
Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísÈ, ale ešte nebude
koniec. 

Lebo povstane národ proti národu a kráºovstvo proti kráºovstvu.
Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok
útrap.

Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjaÈ, a všetky národy vás
budú nenávidieÈ pre moje meno.

Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávaÈ a nenávidieÈ.
Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa
rozmnoží neprávosÈ, v mnohých vychladne láska.

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

8. septembra

NARODENIE PANNY MÁRIE

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE
Kým rodiãka neporodí

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 5, 1-4a

Toto hovorí Pán:

„Betlehem Efratský,
najmenší medzi judejskými mestami,
z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.
Pôvod jeho je odpradávna,
od večnosti.
Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí.
Až potom sa zvyšok jeho bratov
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vráti k synom Izraela.

On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána,
velebou mena Pána, svojho Boha.
A budú žiÈ v istote, lebo bude veºký
až po končiny zeme.
On bude pokoj.“

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:
Ktorých predpoznal, tých aj predurãil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 28-30

Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo
sú povolaní podºa jeho rozhodnutia. 

Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými
obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj
ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 13, 6ab. 6cd

R. (Iz 61, 10): Du‰a mi jasá v mojom Bohu. XX

1. Ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, *
moje srdce sa te‰í z tvojej pomoci. —

2. Budem spievaÈ Pánovi, Ïe ma zah⁄Àa dobrodeniami, *
oslavovaÈ budem meno najvy‰‰ieho Pána. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,
a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti, 
Kristus, ná‰ Boh. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
âo sa v nej poãalo, je z Ducha Svätého
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✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 1-16. 18-23

RodokmeÀ Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,

Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,
Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho
a Jesse kráºa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna
Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama,
Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz
Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon
Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel
Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor
mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna
Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa,
manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola
zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývaÈ, ukáza-
lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-
pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ Máriu, svoju manželku, lebo to, čo
sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš;
lebo on vyslobodí svoj ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-
klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 18-23

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola
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zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývaÈ, ukáza-
lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-
pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ Máriu, svoju manželku, lebo to, čo
sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš;
lebo on vyslobodí svoj ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-
klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

9. septembra

SV. PETRA CLAVERA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,

alebo svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 810, ã. 13.

EVANJELIUM, Mt 25, 31-40; s. 811, ã. 13.

12. septembra

MENA PANNY MÁRIE

* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 7, 10-14; 8, 10c; s. 694, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, 1 Sam 2; s. 694.

ALELUJOVÝ VER· JKS 377, 1

R. Aleluja. — Slávne meno Márie v srdciach na‰ich nech Ïije, Mária.
Teba u‰i poãujú, tebe ústa volajú, Mária.
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Srdce plesá, raduje sa, Ïiada si Èa vÏdy chváliÈ,
celým srdcom osláviÈ, Mária. — R. Aleluja.

EVANJELIUM
A meno Panny bolo Mária

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá
Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom
Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veºký a bude sa volaÈ
Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky
bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom a jeho kráºovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. 
Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom me-

siaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-

ho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

13. septembra

SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE
Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13
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Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
jednotu ducha vo zväzku pokoja. 

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho
povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec
všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval Kristus.
On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných

za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-
tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (8a+9a): Hºa, prichádzam, Pane,
chcem plniÈ tvoju vôºu. I

1. âakal som, ãakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *
chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *
leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.

6. A to chcem, BoÏe môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *
vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *
Pane, ty to vie‰. —
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ALELUJOVÝ VER·, Semeno je BoÏie slovo; s. 763, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 4, 1-10. 13-20; alebo krat‰ie 4, 1-9; s. 763, ã. 5.

14. septembra

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-
padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno ãítanie z prvých dvoch
ãítaní a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE
Ak sa pohryzený pozrie naÀ, ostane naÏive

Čítanie z Knihy Numeri 21, 4c-9

ªud začal chabnúÈ na ceste.
Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby

sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa
nám už protiví.“

Preto Pán poslal na ºudí ohnivé hady. Ony hrýzli ºud a mnoho ºudí
z Izraela zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali: „Zhrešili sme, lebo
sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od
hadov.“

Mojžiš sa modlil za ºud a Pán mu povedal: „Urob ohnivého hada
a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naÀ, ostane nažive.“

Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie.
A keì naÀ pohryzení pozreli, ozdraveli.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R. Pane, ty buì na‰ou spásou. VI

1. Poãúvaj, ºud môj, moju náuku, *
nakloÀ sluch k slovám mojich úst.

2. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, *
vyrozprávam starodávne tajomstvá. —
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3. Keì na nich smrÈ zoslal, vtedy ho hºadali, *
obrátili sa a na úsvite prichádzali k nemu.

4. Rozpamätali sa, Ïe Boh je ich pomoc, *
Ïe Najvy‰‰í, Boh, je ich záchranca. —

5. No podvádzali ho svojimi ústami, *
svojím jazykom ho klamali.

6. Ich srdcia neboli k nemu úprimné, *
ani jeho zmluve neboli verní. —

7. On sa predsa zºutoval a odpustil im vinu *
a nezniãil ich.

8. âasto svoj hnev potlaãil *
a nedal celkom vzplanúÈ svojmu rozhorãeniu. —

DRUHÉ âÍTANIE

UponíÏil sa, preto ho Boh pový‰il

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 6-11

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosÈ,
neprid⁄žal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosÈ sluhu,
stal sa podobný ºuìom
a podºa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrÈ,
až na smrÈ na kríži.

Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno,
ktoré je nad každé iné meno,
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí
a aby každý jazyk vyznával:
„Ježiš Kristus je Pán!“
na slávu Boha Otca.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER·
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R. Aleluja. — Klaniame sa ti, Kriste, a dobroreãíme ti,
lebo si svojím kríÏom vykúpil svet. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Syn ãloveka musí byÈ vyzdvihnutý

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 3, 13-17

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo
zostúpil z neba, Syn človeka.

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byÈ vyzdvihnutý aj
Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v Àom večný život.“

Veì Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spa-
sil.

Počuli sme slovo Pánovo.

15. septembra

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA

SlávnosÈ

PRVÉ âÍTANIE

Zotrvávali na modlitbách spolu s JeÏi‰ovou matkou Máriou

Čítanie zo Skutkov apoštolov       1, 12-14

Keì bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory,
ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toºko, koºko je
dovolené prejsÈ v sobotu.

Keì ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján,
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Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov,
Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

Títo všetci jednomyseºne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami,
s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. (porov. Jdt 15, 9): Ty si sláva ná‰ho národa,
ty si radosÈ ná‰ho ºudu. XX

1. Velebí moja du‰a Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *
a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

DRUHÉ âÍTANIE

Máte úãasÈ na Kristových utrpeniach

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4, 13-16

Milovaní, radujte sa, keì máte účasÈ na Kristových utrpeniach, aby
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ste sa radovali a plesali aj vtedy, keì sa zjaví jeho sláva.
Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch

slávy a Boží na vás spočíva.
Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo

sliedič. Kto však trpí ako kresÈan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje
Boha týmto menom.

Počuli sme Božie slovo.

SEKVENCIA

Nie je záväzná. MoÏno ju predniesÈ celú alebo len od slov * Svätá
Matka, Krista rany.

Stála Matka bolestivá
vedºa kríÏa ºútostivá,

keì na Àom Syn milý pnel.

Ach, tej Matke preÏalostnej,
zarmútenej a bolestnej

sedmorý meã v du‰i tkvel.

Ó, jak smutná, doráÀaná
bola ona poÏehnaná

Matka Syna BoÏieho.
Jak plakala a trpela
svätá Matka, keì videla

muky Syna milého.
KtoÏe by z nás nezaplakal,
keby videl, bolesÈ aká

je v jej srdci nevinnom.
Kto by nebol rozÏialený,
pozorujúc bolesÈ Îeny,

ako trpí so Synom.
Pre hriech ºudu bezboÏného
vidí Syna muãeného,

jak ho ãlovek zbiãoval.
Vidí, ako Syn milený
dokonáva opustený;

du‰u Otcu odovzdal.
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Ó, ty, Matka, Ïriedlo lásky,
nech preÏívam bôº tvoj ÈaÏký

a nech s tebou nariekam!
Nech mi srdce láskou planie
ku Kristovi neprestajne,

veì on je môj Boh a Pán.
* Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráÀaný,

hlboko mi v srdce vtlaã.

Na bolestiach Syna tvojho,
za mÀa z lásky trpiaceho,

nech mám podiel, v srdci plaã.
Daj, nech s tebou plaãem, kvílim
a nech s Kristom spolucítim,

kým len tuná budem ÏiÈ.
Pod kríÏom stáÈ s tebou túÏim,
k tebe v Ïiali sa pridruÏím

a chcem s tebou ÏalostiÈ.
Panna panien prevzne‰ená,
aj pre mÀa si zúboÏená,

preto s tebou nariekam.
Daj, nech Kristovu smrÈ nosím
a na kríÏi úãasÈ prosím,

rany jeho uctievam.

RaÀ ma bôºmi Krista Pána,
svätým kríÏom opoj aj mÀa

aj krvou Nevinného.

A pred veãným ohÀom chráÀ ma,
pomáhaj mi, svätá Panna,

v deÀ súdu posledného.

Nech je mi kríÏ útoãi‰Èom,
Kristova smrÈ — Ïivot s Kristom;

vyprosuj mi milosti.

A keì moje telo skoná,
daj, nech moja du‰a spozná
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Ïivot rajskej radosti. Amen.

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná;
ty Matka milosti, ty nádej sveta,

ty patrónka na‰a, vysly‰ svoje deti,
ktoré volajú k tebe. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

JeÏi‰ povedal uãeníkovi: „Hºa, tvoja matka!“

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 19, 25-27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária
Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Keì Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal
matke: „Žena, hºa tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hºa, tvoja
matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo:

Tvoju vlastnú du‰u prenikne meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 33-35

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o Àom hovorilo. 
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustano-

vený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, kto-
rému budú odporovaÈ — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby
vyšlo najavo zmýšºanie mnohých s⁄dc.“

Počuli sme slovo Pánovo.

16. septembra

SV. KORNÉLIA, PÁPEŽA, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČENÍKOV
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Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-
nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,
ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú
nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na
našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa
aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje
smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril
som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì
vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás
a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých
rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,
s jasotom budú ÏaÈ. II

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. —

3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veºké veci urobil s nimi Pán.“
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4. Veºké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *
s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 17, 19; s. 727, ã. 7.

EVANJELIUM, Jn 17, 11b-19; s. 727, ã. 7.

17. septembra

SV. RÓBERTA BELLARMÍNA,
BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 7, 7-10. 15-16; s. 754, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 19; s. 754.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Jn 6, 63c. 68c; s. 761, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 7, 21-29; s. 761, ã. 2.

19. septembra

SV. JANUÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, Hebr 10, 32-36; s. 721, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 725, ã. 5.
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EVANJELIUM, Jn 12, 24-26; s. 726, ã. 5.

20. septembra

SV. ONDREJA KIMA TAEGONA, K≈AZA, 
PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;
za nešÈastie pokladali ich smrÈ
a ich odchod od nás za záhubu.
Ale oni sú v pokoji.
A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,
ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,
lebo ich Boh skúšal
a zistil, že sú ho hodni.
Vyskúšal ich ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ ich súdu zažiaria,
prebehnú sÈa iskry cez trstinu,
súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ
a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu
a verní zotrvajú v láske pri Àom,
lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie
a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

61320. SEPTEMBRA



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                     VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *
keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *
keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *
a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *
rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *
a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

ALELUJOVÝ VER·, 1 Pt 4, 14; s. 725,  ã. 4.

EVANJELIUM, Lk 9, 23-26; s. 725, ã. 4.

21. septembra

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

On ustanovil niektorých za apo‰tolov, iných za evanjelistov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
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jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-
kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval
Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-
tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *
a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *
a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *
ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *
a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apo‰tolov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poì za mnou! On vstal a i‰iel za ním

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 9-13

Ježiš videl na mýtnici sedieÈ človeka menom Matúša a povedal mu:
„Poì za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keì potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici
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a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 
Keì to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteº jedá-

va s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choì-

te a naučte sa, čo to znamená: ,Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.’
Neprišiel som volaÈ spravodlivých, ale hriešnikov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

22. septembra

SV. EMERÁMA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka
Len v Nitrianskej diecéze

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Nech nás kaÏdý pokladá za Kristových sluÏobníkov
a správcov BoÏích tajomstiev

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-5

Bratia, nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov
a správcov Božích tajomstiev.

A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.
No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ºudský

súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma
neospravedlÀuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúìte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skry-
té v tme, a vyjaví úmysly s⁄dc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
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Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“
2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;
poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto sa medzi vami bude chcieÈ staÈ veºkým, bude va‰ím sluÏobníkom 

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 20, 25-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že vládcovia národov panu-
jú nad nimi a mocnári im dávajú cítiÈ svoju moc. Medzi vami to tak
nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieÈ staÈ veºkým, bude vaším
služobníkom. A kto bude chcieÈ byÈ medzi vami prvý, bude vaším slu-
hom.

Ako ani Syn človeka neprišiel daÈ sa obsluhovaÈ, ale slúžiÈ a položiÈ
svoj život ako výkupné za mnohých.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Banská Bystrica 24. septembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU
V BANSKEJ BYSTRICI

SlávnosÈ (v katedrále)
Sv i a t o k (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677. 
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(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

26. septembra

SV. KOZMU A DAMIÁNA, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 724, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 10, 28-33; s. 724, ã. 2.

27. septembra

SV. VINCENTA DE PAUL, K≈AZA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,
alebo svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych podºa
tela ani veºa mocných ani veºa urodzených; ale čo je svetu bláznivé, to si
vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh,
aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da, to si vyvo-
lil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik
nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od
Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-
né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9
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R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX
Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 
ão svoj majetok ãestne spravuje; *
nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *
nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 
bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 
jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 745, ã. 1.

EVANJELIUM, Mt 9, 35-38; s. 745, ã. 1. 
28. septembra

SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 3,14-17; s. 722, ã. 8.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 10; s. 724, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 10, 34-39; s. 724, ã. 3.
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28. septembra

SV. VAVRINCA RUIZA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Rim 5, 1-5; s. 718, ã. 1.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 124; s. 714.

ALELUJOVÝ VER·, 1 Pt 4, 14; s. 725, ã. 4.

EVANJELIUM, Lk 9, 23-26; s. 725, ã. 4.

29. septembra

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Tisíce tisícov mu slúÏili

Čítanie z Knihy proroka Daniela 7, 9-10. 13-14

Díval som sa, kým postavili tróny,
a Starec si sadol.
Jeho rúcho bolo biele ako sneh
a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna.
Jeho trónom boli ohnivé plamene,
kolesá jeho trónu blčiaci oheÀ.
Od neho vyvierala
a prúdila ohnivá rieka;
tisíce tisícov mu slúžili
a desaÈtisíce státisícov stáli okolo neho:
zasadol k súdu
a knihy sa otvorili.

Videl som v nočnom videní:
V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka
a došiel až k Starcovi.

Priviedli ho pred neho,
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dostal moc a slávu i kráºovstvo
a budú mu slúžiÈ všetky národy, kmene a jazyky.
Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne
a jeho kráºovstvo nebude nikdy zničené.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo:

Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 12, 7-12a

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi.
Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto
v nebi.

A veºký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal
celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho
anjeli.

A počul som mohutný hlas volaÈ v nebi:

„Teraz nastala spása, moc a kráºovstvo nášho Boha
a vláda jeho Pomazaného,
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,
ktorý na nich dÀom i nocou žaloval pred naším Bohom.

Ale oni nad ním zvíÈazili pre Baránkovu krv
a pre slovo svojho svedectva;
a nemilovali svoj život
až na smrÈ.
Preto radujte sa, nebesia,
aj vy, čo v nich bývate.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 138, 1-2a. 2b-3. 4-5

R. (porov. 1c): Pred tvárou anjelov budem hraÈ
a spievaÈ tebe, Pane. XV

1. Chcem Èa, Pane, oslavovaÈ celým srdcom, *
Ïe si vypoãul slová mojich úst.

2. Budem ti hraÈ pred tvárou anjelov, *
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vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. —

3. Tvoje meno budem oslavovaÈ,
pretoÏe si milosrdný a verný *
a nadov‰etko si zvelebil svoje meno a svoje prisºúbenia.

4. VÏdy si ma vysly‰al, keì som Èa vzýval, *
a rozmnoÏil si vo mne odvahu. —

5. OslavovaÈ Èa budú, Pane, v‰etci králi zeme, *
lebo poãuli slová tvojich úst.

6. Budú ospevovaÈ Pánove cesty, *
lebo veºká je Pánova sláva. —

ALELUJOVÝ VER· Î 103, 21

R. Aleluja. — Dobroreãte Pánovi, v‰etky jeho zástupy,
jeho sluÏobníci, ão jeho vôºu plníte. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Uvidíte otvorené nebo a BoÏích anjelov vystupovaÈ
a zostupovaÈ na Syna ãloveka

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 1, 47-51

Keì Ježiš videl prichádzaÈ Natanaela, povedal o Àom: „Toto je
pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaº ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som Èa prv, ako Èa Filip zavolal, keì si bol

pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráº Izraela!“
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som Èa pod

figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené

nebo a Božích anjelov vystupovaÈ a zostupovaÈ na Syna človeka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

30. septembra

SV. HIERONYMA, K≈AZA A UČITEªA CIRKVI
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Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a uÏitoãné na poúãanie

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 3, 14-17

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veì vieš,
od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti
môžu daÈ poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčo-
vanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek
dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *
v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

ALELUJOVÝ VER·, porov. Sk 16, 14b; s. 762, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 13, 47-52; s. 762, ã. 3.
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OKTÓBER

1. októbra

SV. TERÉZIE Z LISIEUX, PANNY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 66, 10-14c

Tešte sa s Jeruzalemom,
jasajte v Àom všetci, čo ho milujete,
radujte sa s ním všetci, 
čo ste nad ním trúchlili.
Sajte dosýta z p⁄s jeho útechy
a pite s rozkošou z p⁄s jeho slávy.

Lebo takto hovorí Pán:
„Hºa, obrátim k nemu pokoj ako rieku,
ako rozvodnený potok slávu národov.

Budete saÈ, v náručí vás budú nosiÈ
a na kolenách láskaÈ.
Ako keì niekoho utešuje matka,
tak vás ja poteším;
v Jeruzaleme nájdete útechu.

Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce
a vaše kosti oživnú ako svieža tráva.
Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3
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R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
odteraz aÏ naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa
teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“ 

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráºovstva. 

Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší v nebeskom kráºov-
stve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2. októbra

SV. ANJELOV STRÁŽCOV

Spomienka
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* Evanjel ium tej to  spomienky je  vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Môj anjel pôjde pred tebou

Čítanie z Knihy Exodus 23, 20-23a

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby Èa chránil na ceste
a priviedol Èa na miesto, ktoré som pripravil. 

Váž si ho a počúvaj jeho hlas; nepoh⁄daj ním, lebo by vám neodpus-
til vaše previnenie, pretože je v Àom moje meno.

Ak počúvneš jeho hlas a urobíš všetko, čo hovorím, budem nepria-
teºom tvojich nepriateºov a budem sužovaÈ tých, čo teba sužujú.

Môj anjel pôjde pred tebou.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

R. (11): Svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby Èa stráÏili na tvojich cestách. XV

1. Kto pod ochranou Najvy‰‰ieho prebýva *
a v tôni V‰emohúceho sa zdrÏiava,

2. povie Pánovi: „Ty si moje útoãi‰te a pevnosÈ moja; *
v tebe mám dôveru, BoÏe môj.“ —

3. Veì on sám Èa vyslobodí z osídel lovcov *
a zo zhubného moru.

4. Svojimi krídlami Èa zacloní *
a uchýli‰ sa pod jeho perute. —

5. Jeho pravda je ‰títom a pancierom, *
nebude‰ sa báÈ noãnej hrôzy,

6. ani ‰ípu letiaceho vo dne, 
ani moru, ão sa tmou zakráda, *
ani nákazy, ão pusto‰í na poludnie. —

7. Nestihne Èa nijaké ne‰Èastie *
a k tvojmu stanu sa nepriblíÏi pohroma,

8. lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
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aby Èa stráÏili na v‰etkých tvojich cestách. —

ALELUJOVÝ VER· Î 103, 21

R. Aleluja. — Dobroreãte Pánovi, v‰etky jeho zástupy,
jeho sluÏobníci, ão jeho vôºu plníte. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ich anjeli ustaviãne hºadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5. 10

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa
teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší
v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom
mene, mÀa prijíma.

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.
Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hºadia na tvár môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4. októbra

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE
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Cez ktorý je svet ukriÏovaný pre mÀa a ja pre svet

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 6, 14-18

Bratia, ja sa nechcem chváliÈ ničím iným, iba krížom nášho Pána
Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mÀa a ja pre svet. 

Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
A nad všetkými, čo sa budú riadiÈ týmto pravidlom, pokoj a milosr-

denstvo, aj nad Božím Izraelom.
A odteraz nech ma už nik neobÈažuje, lebo ja nosím na svojom tele

Ježišove znaky.
MilosÈ nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia.

Amen.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4. 

6. októbra

SV. BRUNA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.
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PRVÉ âÍTANIE, Flp 3, 8-14; s. 796, ã. 9.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19. 

7. októbra

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Zotrvávali na modlitbách spolu s JeÏi‰ovou matkou Máriou

Čítanie zo Skutkov apoštolov 1, 12-14

Keì bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory,
ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toºko, koºko je
dovolené prejsÈ v sobotu.

Keì ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján,
Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov,
Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 

Títo všetci jednomyseºne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami,
s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si nosila Syna veãného Otca. XX

Alebo: Aleluja.

1. Velebí moja du‰a Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *
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Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,
3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *
a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 28b. 42b

R. Aleluja. — Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;
poÏehnaná si medzi Ïenami. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Poãne‰ a porodí‰ syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá
Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom
Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veºký a bude sa volaÈ
Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky
bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom a jeho kráºovstvu nebude
konca.“

630 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. 
Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom

mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemož-
né.“

Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-
ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

9. októbra

SV. DIONÝZA, BISKUPA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 6, 4-10; s. 720, ã. 4.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 802, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 5, 13-16; s. 802, ã. 2.

9. októbra

SV. JÁNA LEONARDIHO, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (ão konali skutky milosrdenstva), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 4, 1-2. 5-7; s. 741, ã. 6.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 748, ã. 7.

EVANJELIUM, Lk 5, 1-11; s. 748, ã. 7.

14. októbra

SV. KALIXTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,

63114. OKTÓBRA



alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 5, 1-4; s. 744, ã. 13.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 40; s. 732.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 15b; s. 750, ã. 9.

EVANJELIUM, Lk 22, 24-30; s. 750, ã. 9.

15. októbra

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY A UČITEªKY CIRKVI

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Duch sa prihovára za nás nevysloviteºnými vzdychmi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                   8, 22-27

Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrod-
ných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme
prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame
adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. 

Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieÈ, nie je
nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevi-
díme, trpezlivo to očakávame.

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to,
za čo sa máme modliÈ, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteºnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom
Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 8. 9. 10. 11

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

1. Zákon Pánov je dokonalý, *
osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosÈ maliãkým. —
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3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *
pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *
a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *
neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *
neÏ medové kvapky z plástu. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

16. októbra

SV. HEDVIGY, REHOªNÍČKY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 26, 1-4. 16-21; s. 786, ã. 14.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 128; s. 786.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 31b-32a; s. 812, ã. 14.

EVANJELIUM, Mk 3, 31-35; s. 812, ã. 14.

16. októbra

SV. MARGITY MÁRIE ALACOQUE, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE
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PoznaÈ Kristovu lásku, presahujúcu kaÏdé poznanie

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 14-19

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé
otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,
aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus
skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-
ní v láske mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,
výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-
nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

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

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. —
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ALELUJOVÝ VER·, porov. Mt 11, 25; s. 803, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 11, 25-30; s. 803, ã. 4.

17. októbra

SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO,
BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Na‰a vlasÈ je v nebi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3, 17 — 4, 1

Bratia, spoločne ma napodobÀujte a všímajte si tých, čo žijú podºa
vzoru, aký máte v nás! 

Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom
hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba,
ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšºajú pozemsky.

Veì naša vlasÈ je v nebi. Odtiaº očakávame aj Spasiteºa Pána Ježiša
Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniÈ všetko, pretvorí naše
úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosÈ a moja koru-
na, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —
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3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vyly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vyly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

ALELUJOVÝ VER·, Jak 1, 12; s. 725, ã. 5.

EVANJELIUM, Jn 12, 24-26; s. 726, ã. 5.

18. októbra

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Sviatok

PRVÉ âÍTANIE

Jediný Luká‰ je so mnou

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 10-17b

Milovaný, Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna,
Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi
Marka a priveì ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. Tychika som
poslal do Efezu. Keì prídeš, prines plášÈ, čo som si nechal v Troade
u Karpa, aj knihy a najmä pergameny.

Kováč Alexander mi spôsobil veºa zlého. Pán mu odplatí podºa jeho
skutkov. Aj ty sa ho chráÀ, lebo veºmi odporoval našim slovám.

Keì som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili.
Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilÀoval ma, aby sa
cezo mÀa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy.
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R. (porov. 12): Tvoji svätí, Pane,
oznamujú slávu tvojho kráºovstva. XX

1. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *
a tvoji svätí nech Èa velebia.

2. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *
a o tvojej moci nech hovoria; —

3. nech ºuìom oznamujú tvoje zázraky *
i slávu a velebu tvojho kráºovstva.

4. Tvoje kráºovstvo je kráºovstvo pre v‰etky veky *
a tvoja vláda sa rozprestiera na v‰etky pokolenia. —

5. Spravodlivý je Pán na v‰etkých svojich cestách *
a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

6. Blízky je Pán v‰etkým, ão ho vzývajú, *
v‰etkým, ão ho vzývajú úprimne. —

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 16

R. Aleluja. — Ja som si vás vyvolil, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie 
a aby va‰e ovocie zostalo, hovorí Pán. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 

Choìte! Hºa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste
mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto
domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám.

63719. OKTÓBRA



V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si
zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého
mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo
sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

19. októbra

SV. JÁNA DE BRÉBEUF A IZÁKA JOGUES, K≈AZOV,
A ICH SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 4, 7-15; s. 719, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM,  Î 126; s. 716.

ALELUJOVÝ VER·, Mt 28, 19a. 20b; s. 746, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 28, 16-20; s. 747, ã. 4.

19. októbra

SV. PAVLA Z KRÍŽA, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Kor 1, 18-25; s. 739, ã. 2.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 117; s. 560. 

ALELUJOVÝ VER·, Mt 5, 6; s. 804, ã. 6.

EVANJELIUM, Mt 16, 24-27; s. 804, ã. 6.
23. októbra

SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, K≈AZA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE, 2 Kor 5, 14-20; s. 741, ã. 7.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 16; s. 772.

ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19.

24. októbra

SV. ANTONA MÁRIE CLARETA, BISKUPA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misonárov), s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 52, 7-10; s. 732, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733.

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 747, ã. 5.

EVANJELIUM, Mk 1, 14-20; s. 747, ã. 5.

Spi‰ 25. októbra

VÝROČIE POSVIACKY 
KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V SPIŠSKOM PODHRADÍ

SlávnosÈ (v katedrále)
Sviatok (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.
(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

26. októbra

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMOV,
KTORÝCH DE≈ POSVIACKY JE NEZNÁMY

SlávnosÈ

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.
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(Berú sa tri ãítania.)

RoÏÀava 27. októbra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU 
V ROŽ≈AVE

SlávnosÈ  (v katedrále)
Sviatok (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.
(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

28. októbra

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Sviatok

Kde je titul kostola, prvé ãítanie je: Ez 34, 11-16, s. 737.

PRVÉ âÍTANIE

Ste postavení na základe apo‰tolov

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                    2, 19-22

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých
a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a proro-
kov; hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. 

V Àom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,
v Àom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *
a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *
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a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *
ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *
a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apo‰tolov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Vyvolil si z nich Dvanástich a nazval ich apo‰tolmi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 12-19

V tých dÀoch Ježiš vyšiel na vrch modliÈ sa a strávil celú noc v mod-
litbe s Bohom.

Keì sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich,
ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho
brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša,
Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho
a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veºký zástup jeho učeníkov
a veºké množstvo ºudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho
a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvaÈ a daÈ sa uzdraviÈ zo svojich
neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúÈ sa ho, lebo vychádzala z neho
sila a uzdravovala všetkých.

Počuli sme slovo Pánovo.

Tieto ãítania sa berú aj na votívnu om‰u o apo‰toloch alebo o jednom
apo‰tolovi.

NOVEMBER

1. novembra

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
SlávnosÈ
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PRVÉ âÍTANIE

Hºa, veºký zástup, ktorý nik nemohol spoãítaÈ, 
zo v‰etkých národov, kmeÀov, plemien a jazykov

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána 7, 2-4. 9-14

Ja, Ján, videl som vystupovaÈ od východu slnka iného anjela, ktorý
mal pečaÈ živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov,
ktorí dostali moc škodiÈ zemi a moru: „Neškoìte zemi ani moru ani
stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ 

A počul som počet označených: stoštyridsaÈštyritisíc označených zo
všetkých kmeÀov synov Izraela.

Potom som videl; a hºa, veºký zástup, ktorý nik nemohol spočítaÈ, zo
všetkých národov, kmeÀov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom
a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy
a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne,
a Baránkovi!“

Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár
pred trónom, klaÀali sa Bohu a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva,
múdrosÈ a vìaka, česÈ a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do
bieleho rúcha a odkiaº prišli?“

Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“
A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veºkého súženia: opra-

li si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (Mt 5, 8): Blahoslavení ãistého srdca,
lebo oni uvidia Boha. XV

1. Pánova je zem i v‰etko, ão ju napæÀa, *
okruh zeme aj tí, ão bývajú na Àom.

2. Veì on sám poloÏil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. —

3. Kto smie vystúpiÈ na vrch Pánov, *
kto smie stáÈ na jeho mieste posvätnom?

4. Ten, ão má ruky nevinné a srdce ãisté, *

642 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



ão nedvíha svoju du‰u k márnosti. —

5. Taký dostane poÏehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteºa.

6. To je pokolenie tých, ão ho hºadajú, *
ão hºadajú tvár Boha Jakubovho. —

DRUHÉ âÍTANIE

Budeme vidieÈ Boha takého, aký je

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 1-3

Milovaní, pozrite, akú veºkú lásku nám daroval Otec: voláme sa
Božími deÈmi a nimi aj sme.

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
Milovaní, teraz sme Božími deÈmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme.

Vieme však, že keì sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme
vidieÈ takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byÈ čistý, ako je on čistý.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Mt 11, 28

R. Aleluja. — Poìte ku mne v‰etci, ktorí sa namáhate a ste preÈaÏení,
a ja vás posilním. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýte-

ní.
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Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.
Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ

a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2. novembra

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

1

PRVÉ âÍTANIE

Viem, Ïe môj vykupiteº Ïije

Čítanie z Knihy Jób  19, 1. 23-27a

Jób prehovoril takto:

„Bár by moje slová boli napísané,
bár by ich zaznačili do knihy
železným rydlom a olovom,
aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteº žije
a ako posledný bude stáÈ nad prachom;
a hoc moja koža bude rozrušená,
zo svojho tela budem vidieÈ Boha.
Veru, ja sám ho uvidím.“

Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R. (1a): Pán je moje svetlo a moja spása. XIV
Alebo (13): Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove v krajine Ïijúcich.

1. Pán je moje svetlo a moja spása, *

644 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



koho sa mám báÈ?
2. Pán je ochranca môjho Ïivota, *

pred kým sa mám strachovaÈ? —

3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *
aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom

po v‰etky dni svojho Ïivota,
4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *

a obdivoval jeho chrám. —

5. âuj, Pane, hlas môjho volania, *
zºutuj sa nado mnou a vysly‰ ma.

6. Pane, ja hºadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mÀa. —

7. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine Ïijúcich.

8. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *
srdce maj silné a drÏ sa Pána. —

DRUHÉ âÍTANIE

Viditeºné je do ãasu, ale neviditeºné je naveky

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 14 — 5, 1

Bratia, vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj
nás a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých
rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnú-
torný sa zo dÀa na deÀ obnovuje. Veì naše terajšie ºahké súženie pri-
nesie nám nesmierne veºkú váhu večnej slávy, ak nehºadíme na to, čo
je viditeºné, ale na to, čo je neviditeºné; lebo viditeºné je do času, ale
neviditeºné je naveky.

Veì vieme, že keì sa tento stánok — náš pozemský dom rozpadne,
máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

Počuli sme Božie slovo.
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ALELUJOVÝ VER· Jn 6, 40

R. Aleluja. — Vôºa môjho Otca je,
aby kaÏdý, kto verí v Syna, mal veãný Ïivot;

a ja ho vzkriesim v posledný deÀ, hovorí Pán. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 14, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!
Veríte v Boha, verte aj vo mÀa. V dome môjho Otca je mnoho príbyt-
kov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pri-
praviÈ miesto?! 

Keì odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás
k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, pozná-
te.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme
poznaÈ cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde
k Otcovi, iba cezo mÀa.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

PRVÉ âÍTANIE

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;
za nešÈastie pokladali ich smrÈ
a ich odchod od nás za záhubu.
Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,
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ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,
lebo ich Boh skúšal
a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ súdu zažiaria,
prebehnú sÈa iskry cez trstinu,
súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ
a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu
a verní zotrvajú v láske pri Àom,
lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie
a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo krat‰ ie :

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-6. 9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;
za nešÈastie pokladali ich smrÈ
a ich odchod od nás za záhubu.
Ale oni sú v pokoji.

A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,
ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,
lebo ich Boh skúšal
a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú žertvu.
Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu
a verní zotrvajú v láske pri Àom,
lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie
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a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R. (9): Pred tvárou Pána budem kráãaÈ v krajine Ïijúcich.                   XVI
Alebo: Aleluja.

1. Milostivý a spravodlivý je Pán, *
ná‰ Boh sa zºutúva.

2. Pán ochraÀuje maliãkých; *
pomohol mi, keì som bol v biede. —

3. Dôveroval som, aj keì som povedal: *
„Som veºmi pokorený.“

4. V rozru‰ení som vyriekol: *
„V‰etci ºudia klamú.“ —

5. V Pánových oãiach má veºkú cenu *
smrÈ jeho svätých.

6. Pane, som tvoj sluha, *
ty si mi putá rozviazal. —

DRUHÉ âÍTANIE

Budeme navÏdy s Pánom

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla Solúnčanom 4, 13-18

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa
nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z m⁄tvych, tak Boh aj tých,
čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 

Toto vám hovoríme podºa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostane-
me až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na
povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poºnice sám Pán zostúpi
z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme
a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu
v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.
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Preto sa potešujte navzájom týmito slovami.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Jn 6, 51

R. Aleluja. — Ja som Ïivý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán;
kto bude jesÈ z tohoto chleba, bude ÏiÈ naveky. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto bude jesÈ z tohoto chleba, bude ÏiÈ naveky
a ja ho vzkriesim v posledný deÀ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 6, 51-58

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.
Kto bude jesÈ z tohoto chleba, bude žiÈ naveky. A chlieb, ktorý ja dám,
je moje telo za život sveta.“

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže daÈ
jesÈ svoje telo?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesÈ telo
Syna človeka a piÈ jeho krv, nebudete maÈ v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim
v posledný deÀ.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je
moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v Àom. Ako mÀa poslal
živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mÀa je, bude žiÈ zo mÀa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia
a pomreli.

Kto je tento chlieb, bude žiÈ naveky.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

PRVÉ âÍTANIE
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Tí, ão spia v prachu zeme, sa zobudia

Čítanie z Knihy proroka Daniela 12, 1-3

V tých dÀoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo:
„V tom čase povstane Michal, veºké knieža, čo chráni synov tvojho
ºudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po
ten čas.

V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného
v knihe.

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný
život, druhí na večnú potupu.

Múdri sa budú skvieÈ ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli
k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R. (Î 42, 3a): Po Bohu Ïízni moja du‰a, po Bohu Ïivom. XVI

1. Ako jeleÀ dychtí za vodou z prameÀa, *
tak moja du‰a, BoÏe, túÏi za tebou. —

2. Po Bohu Ïízni moja du‰a, po Bohu Ïivom; *
kedyÏe uÏ prídem k nemu a uzriem BoÏiu tvár? —

3. Veì som putoval ku vzne‰enému stánku
a vstupoval do domu BoÏieho *

s radostným plesaním a s piesÀou ìakovnou. —

4. Zo‰li svoje svetlo a svoju pravdu;
ony nech ma sprevádzajú *
a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. —

5. I pristúpim k BoÏiemu oltáru,
k Bohu, ktorý ma napæÀa radosÈou i plesaním, *
a citarou Èa, BoÏe, môj BoÏe, zvelebím. —

6. Preão si smutná, du‰a moja? 
A preão sa chveje‰? *
Dúfaj v Pána, lebo ho e‰te budem velebiÈ,

spásu mojej tváre a môjho Boha. —
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DRUHÉ âÍTANIE

Máme veãný dom v nebi

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 1. 6-10

Bratia, vieme, že keì sa tento stánok — náš pozemský dom rozpad-
ne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom
v nebi.

Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme
vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní
dôvery a radšej sa chceme vzdialiÈ z tela a bývaÈ u Pána.

A preto sa usilujeme páčiÈ sa mu, či sme doma alebo mimo domu.
Veì sa všetci musíme ukázaÈ pred Kristovou súdnou stolicou, aby
každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· Flp 3, 20

R. Aleluja. — Na‰a vlasÈ je v nebi.
Odtiaº oãakávame aj Spasiteºa Pána JeÏi‰a Krista. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

Îeních prichádza, vyjdite mu v ústrety!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-
stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali
s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.
O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!’
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné

panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy
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hasnú.’
Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!’
No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!’
Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’
Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3. novembra

SV. MARTINA DE PORRES, REHOªNÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Kol 3, 12-17; s. 797, ã. 11.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 181; s. 781. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 807, ã. 10.

EVANJELIUM, Mt 22, 34-40; s. 807, ã. 10.

4. novembra

SV. KAROLA BORROMEA, BISKUPA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Máme rozliãné dary podºa milosti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 3-13

Bratia, mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby
si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieÈ treba, ale zmýšºajte triezvo,
každý podºa stupÀa viery, aký mu udelil Boh.

Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú
tú istú činnosÈ, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo
sme si navzájom údmi.

Máme rozličné dary podºa milosti, ktorú sme dostali: či už dar pro-

652 VLASTNÁ âASË SVÄTÝCH



rokovaÈ v súlade s vierou, alebo dar slúžiÈ v službe, alebo učiÈ pri
vyučovaní, či povzbudzovaÈ pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech
dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje
milosrdenstvo, nech to robí radostne.

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru. Milujte
sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,
v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte
účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 10, 14; s. 750, ã. 10.

EVANJELIUM,  Jn 10, 11-16; s. 750, ã. 10.

5. novembra
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SV. IMRICHA

V Bratislavsko-Trnavskej a Ko‰ickej arcidiecéze 
a v Banskobystrickej, Nitrianskej a RoÏÀavskej diecéze

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätých, s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, 1 Pt 4, 7b-11; s. 799, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 1; s. 790. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 804, ã. 5.

EVANJELIUM, Mt 13, 44-46; s. 804, ã. 5.

9. novembra

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Sviatok

Ak tento sviatok pripadne na nedeºu, ãítajú sa v‰etky tri ãítania. Ak pri-
padne na niektorý deÀ v týÏdni, vyberie sa jedno ãítanie z prvých dvoch
ãítaní a evanjelium.

PRVÉ âÍTANIE

Videl som vodu vytekaÈ z chrámu;
a v‰etko, k ãomu sa táto voda dostala, ozdravelo

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela                                47, 1-2. 8-9. 12

Anjel ma obrátil k bráne chrámu, a hºa, spod prahu chrámu vyvie-
rala voda smerom na východ — na východ bolo totiž obrátené chrá-
mové priečelie — a tiekla z pravej strany chrámu, južne od oltára. 

Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom
k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hºa, voda vytekala z pravej
strany.

A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez
Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. A všade,
kam sa rieka dostane, bude žiÈ všetko, čo sa hýbe; bude veºmi mnoho
rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiÈ bude všetko,
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k čomu sa rieka dostane.
Pri rieke, na oboch jej brehoch, budú rásÈ rozličné ovocné stromy.

Lístie z nich neopadne a nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac pri-
nesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svätyne. Ich ovocie bude
pokrmom a ich lístie liekom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R. (5): Rieãne ramená obveseºujú BoÏie mesto,
posvätný stánok Najvy‰‰ieho. XV

1. Boh je na‰e útoãi‰te a sila *
aj najistej‰ia pomoc v súÏení.

2. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem *
a vrchy na dno morské padali. —

3. Rieãne ramená obveseºujú BoÏie mesto, *
posvätný stánok Najvy‰‰ieho.

4. Nezachveje sa, veì Boh je v jeho strede; *
uÏ od úsvitu mu Boh pomáha. —

5. S nami je Pán zástupov, *
na‰ím útoãi‰Èom je Boh Jakubov.

6. Poìte a pozrite na diela Pánove, *
aké úÏasné veci vykonal na zemi. —

DRUHÉ âÍTANIE

Ste BoÏí chrám

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 9c-11. 16-17

Bratia, vy ste Božia stavba. Podºa Božej milosti, ktorú som dostal,
položil som ako múdry staviteº základ a iný na Àom stavia. Ale každý
nech si dáva pozor, ako na Àom stavia. 

Lebo nik nemôže položiÈ iný základ okrem toho, čo je už položený,
a je ním Ježiš Kristus.

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by
teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý —
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a ním ste vy.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VER· 2 Krn 7, 16

R. Aleluja. — Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; 
aby tam bolo moje meno naveky. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Hovoril o chráme svojho tela

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 13-22

Blízko bola židovská Veºká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peÀazomencov,
čo tam sedeli. 

Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce
a dobytok. PeÀazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly
a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaºto! Nerobte z domu
môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosÈ za
tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto
robiÈ?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „ŠtyridsaÈšesÈ rokov stavali tento chrám a ty ho

postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keì potom vstal z m⁄tvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovo-

ril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Počuli sme slovo Pánovo.

10. novembra

SV. LEVA VEªKÉHO, PÁPEŽA A UČITEªA CIRKVI
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Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 39, 8-14; s. 756, ã. 4. 

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 37; s. 756.

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;
a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-
kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovo-
rím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány
ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na
zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané
v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11. novembra

SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA
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Spomienka

V Spi‰skej diecéze sviatok

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Pán ma pomazal a poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                              61, 1-3

Duch Pána, Boha, je nado mnou,
pretože ma Pán pomazal:
poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným,
uzdraviÈ skrúšených srdcom,
oznámiÈ zajatým slobodu,
väzneným prepustenie,
ohlásiÈ rok milosti Pána
a deÀ pomsty nášho Boha,
aby som potešil všetkých zarmútených
a tým, čo oplakávajú Sion,
dal veniec namiesto popola,
olej plesania namiesto smútku,
rúcho radosti namiesto ducha skleslého.

Budú sa volaÈ Dubmi spravodlivosti,
sadenicou Pána na jeho oslavu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —
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3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

EVANJELIUM

âokoºvek ste urobili mojim najmen‰ím bratom, mne ste urobili

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 31-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej
sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred
ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako
pastier oddeºuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zºava.

Potom Kráº povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poìte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráºovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-
renia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesÈ;
bol som smädný a dali ste mi piÈ;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma;
bol som chorý a navštívili ste ma;
bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’
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Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného
a nak⁄mili sme Èa, alebo smädného a dali sme ti piÈ? Kedy sme Èa vide-
li ako pocestného a pritúlili sme Èa, alebo nahého a priodeli sme Èa?
Kedy sme Èa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráº im odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste urobili jedné-
mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

12. novembra

SV. JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov, s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom             4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-
ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-
kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval
Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-
tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
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k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (porov. 1a+2a): BlaÏený ãlovek,
ão v zákone Pánovom má záºubu. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných
a nechodí cestou hrie‰nikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *
a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *
ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie; *
tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 820, ã. 26.

EVANJELIUM, Jn 17, 20-26; s. 820, ã. 26.

15. novembra

SV. ALBERTA VEªKÉHO, BISKUPA A UČITEªA CIRKVI

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov, s. 728,
alebo uãiteºov Cirkvi, s. 753.

PRVÉ âÍTANIE, Sir 15, 1-6; s. 755, ã. 3.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 119; s. 755.

ALELUJOVÝ VER·, porov. Sk 16, 14b; s. 762, ã. 3.

EVANJELIUM, Mt 13, 47-52; s. 762, ã. 3.
16. novembra
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SV. MARGITY ŠKÓTSKEJ

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (ão konali skutky milosrdenstva) s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 58, 6-11; s. 787, ã. 15.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 112; s. 788. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 820, ã. 25.

EVANJELIUM, Jn 15, 9-17; s. 820, ã. 25.

16. novembra

SV. GERTRÚDY, PANNY

Zo spoloãnej ãasti na sviatky panien, s. 766,
alebo svätíc (rehoºníãok), s. 772. 

PRVÉ âÍTANIE, Ef 3, 14-19; s. 795, ã. 7.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 23; s. 737. 

ALELUJOVÝ VER·, Jn 15, 9b. 5b; s. 819, ã. 24.

EVANJELIUM, Jn 15, 1-8; s. 819, ã. 24.

17. novembra

SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOªNÍČKY

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky svätíc (ão konali skutky milosrdenstva alebo
rehoºníãok), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE

Aj my sme povinní dávaÈ Ïivot za bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 14-18

Milovaní, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme
bratov. 

Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je
vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.
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Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život.
Aj my sme povinní dávaÈ život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred
ním zatvorí, ako v Àom môže ostávaÈ Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase.                           XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

ALELUJOVÝ VER·, Jn 13, 34; s. 815, ã. 18.

EVANJELIUM, Lk 6, 27-38; s. 815, ã. 18. 
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18. novembra

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK
SV. PETRA A SV. PAVLA, APOŠTOLOV

* âítania  te j to  spomienky sú vlastné.

PRVÉ âÍTANIE

Tak sme pri‰li do Ríma

Čítanie zo Skutkov apoštolov 28, 11-16. 30-31

Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexandrijskej lodi, čo zimova-
la na ostrove a mala v znaku Blížence. Prišli sme do Syrakúz a zostali
sme tam tri dni. Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. Na
druhý deÀ začal viaÈ južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol. Tam
sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme u nich zostali sedem dní.
A tak sme prišli do Ríma.

Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo
Fórum a k Trom Tabernám. Keì ich Pavol zazrel, vzdával Bohu vìaky
a nadobudol úfnosÈ.

Keì sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývaÈ oddelene len s voja-
kom, čo ho strážil.

Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal
všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráºovstvo a učil
o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.

Počuli sme Božie slovo.

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

R. (porov. 2b): Pred oãami pohanov
vyjavil Pán svoju spásu.                                               IX

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú, *
lebo vykonal veci zázraãné.

2. VíÈazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. —

3. Pán oznámil svoju spásu, *
pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.
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4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. —

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *
spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. —

7. Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *
jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. —

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apo‰tolov. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

RozkáÏ, aby som pri‰iel k tebe po vode

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 14, 22-33

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na
loìku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keì
rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliÈ sa. Zvečerilo sa a on tam
bol sám.

Loìka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali Àou vlny, lebo vietor
dul proti nim. 

Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. 
Keì ho učeníci videli kráčaÈ po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“

A od strachu vykríkli.
Ale Ježiš sa im hneì prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte

sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe

po vode.“
On povedal: „Poì!“
Peter vystúpil z loìky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keì

videl silný vietor, naºakal sa. Začal sa topiÈ a vykríkol: „Pane, zachráÀ
ma!“
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Ježiš hneì vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný,
prečo si pochyboval?“ A keì vstúpili do loìky, vietor utíchol. 

Tí, čo boli na loìke, klaÀali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Počuli sme slovo Pánovo.

Nitra 20. novembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V NITRE

SlávnosÈ (v katedrále) 
Sviatok (v diecéze)

Zo spoloãnej ãasti na Výroãný deÀ posviacky chrámu, s. 677.
(V katedrále sa berú tri ãítania, v diecéze dve.)

21. novembra

OBETOVANIE PANNY MÁRIE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky Panny Márie, s. 686.

PRVÉ âÍTANIE

Raduj sa, dcéra Siona, lebo ja prichádzam

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 14-17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,
lebo, hºa, ja prichádzam
a budem bývaÈ uprostred teba,
hovorí Pán.
V ten deÀ sa mnohé národy
pripoja k Pánovi
a budú jeho ºudom.
Budem bývaÈ uprostred teba
a budeš vedieÈ, že ma Pán zástupov
poslal k tebe.
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Pán bude vlastniÈ Júdu
ako svoj podiel vo svätej zemi
a znovu si vyvolí Jeruzalem.
Nech mlčí pred Pánom každé telo,
lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si nosila Syna veãného Otca.                                                XX

1. Velebí moja du‰a Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *
a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

R. Aleluja. — Blahoslavení sú tí, ão poãúvajú BoÏie slovo
a zachovávajú ho. — R. Aleluja.
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EVANJELIUM

Vystrel ruku nad uãeníkov a povedal: Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-
li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka
a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú
moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka
a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-
siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

22. novembra

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo panien, s. 766.

PRVÉ âÍTANIE

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Toto hovorí Pán:

„Zavediem ju na púšÈ
a prihovorím sa jej srdcu.
Tam bude poslúchaÈ
ako v dÀoch svojej mladosti,
ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,
zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,
v láske a milosrdenstve,
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zasnúbim si Èa vo vernosti
a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (porov. Mt 25, 6): Îeních prichádza,
vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!                        XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

ALELUJOVÝ VER·, Toto je múdra panna; s. 770, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 25, 1-13; s. 770, ã. 2.

23. novembra

SV. KLIMENTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo duchovných pastierov (pápeÏov), s. 728.

PRVÉ âÍTANIE

Paste BoÏie stádo, ktoré je u vás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 5, 1-4

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-
dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má
v budúcnosti zjaviÈ: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oÀ nie
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z prinútenia, ale dobrovoºne, podºa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale
ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

A keì sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

ALELUJOVÝ VER·, Mk 1, 17; s. 745, ã. 2.

EVANJELIUM, Mt 16, 13-19; s. 745, ã. 2.

23. novembra 

SV. KOLUMBÁNA, OPÁTA

Zo spoloãnej ãasti na sviatky duchovných pastierov (misionárov), s. 728,
alebo svätých (rehoºníkov), s. 772.

PRVÉ âÍTANIE, Iz 52, 7-10; s. 732, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 96; s. 733. 
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ALELUJOVÝ VER·, Jn 8, 12; s. 816, ã. 19.

EVANJELIUM, Lk 9, 57-62; s. 816, ã. 19. 

24. novembra

SV. ONDREJA DUNG-LACA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711.

PRVÉ âÍTANIE, Múd 3, 1-9; s. 715, ã. 5.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM, Î 126; s. 716. 

ALELUJOVÝ VER·, 1 Pt 4, 14; s. 725, ã. 4.

EVANJELIUM, Mt 10, 17-22; s. 723, ã. 1. 

25. novembra

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, PANNY A MUČENICE

Zo spoloãnej ãasti na sviatky muãeníkov, s. 711,
alebo panien, s. 766.

PRVÉ âÍTANIE

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Toto hovorí Pán:

„Zavediem ju na púšÈ
a prihovorím sa jej srdcu.
Tam bude poslúchaÈ
ako v dÀoch svojej mladosti,
ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,
zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,
v láske a milosrdenstve,
zasnúbim si Èa vo vernosti
a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (porov. Mt 25, 6): Îeních prichádza,
vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!                        XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, 
lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 23-26

Ježiš povedal všetkým: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deÀ svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mÀa, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by
stratil alebo poškodil?!

Lebo kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová, za toho sa bude
hanbiÈ Syn človeka, keì príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anje-
lov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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30. novembra

SVÄTÉHO ONDREJA, APOŠTOLA

Sviatok

Kde je titul kostola, prvé ãítanie je Iz 52, 7-10, s. 732, ã. 5.

PRVÉ âÍTANIE

Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 10, 9-18

Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci
uveríš, že Boh ho vzkriesil z m⁄tvych, budeš spasený. Lebo srdcom
veríme na spravodlivosÈ a ústami vyznávame na spásu. Veì Písmo
hovorí:

„Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých,
bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú:

Lebo každý, kto bude vzývaÈ Pánovo meno, bude spasený. 

Ale ako budú vzývaÈ toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho,
o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateºa? A ako budú kázaÈ, ak
nie sú poslaní? Ako je napísané:

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesÈ.“

Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí:

„Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno,

po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po hranice sveta.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 2-3. 4-5

R. (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. XV

1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha *
a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. DeÀ dÀu o tom podáva správu *
a noc noci to dáva na známosÈ. —

3. Nie sú to slová, nie je to reã, *
ktorá by sa nedala poãuÈ.

4. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *
a ich slová aÏ po konãiny sveta. —

ALELUJOVÝ VER· Mt 4, 19

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;
a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

EVANJELIUM

Oni hneì zanechali siete a i‰li za ním

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 4, 18-22

Keì raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov,
Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšÈajú sieÈ do
mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poìte za mnou a urobím z vás rybárov ºudí.“
Oni hneì zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaº ìalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho

a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú
siete; aj ich povolal.

Oni hneì zanechali loì i svojho otca a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.
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PRVÉ âÍTANIE

1

Nech sú tvoje oãi otvorené nad týmto domom

Čítanie z Prvej knihy Kráºov     8, 22-23. 27-30

Šalamún si pred očami celého izraelského spoločenstva stal pred
Pánov oltár, vystrel ruky k nebu a povedal: „Pane, Bože Izraela, tebe
niet podobného Boha ani hore na nebi ani dolu na zemi, lebo ty zacho-
vávaš zmluvu a milosrdenstvo so svojimi služobníkmi, ktorí celým svo-
jím srdcom kráčajú pred tebou.

Možno si vôbec pomyslieÈ, že Boh bude bývaÈ na zemi? Veì ak Èa
nebesia a nebesia nebies pojaÈ nemôžu, o koºko menej potom tento
dom, ktorý som postavil?!

Ale zhliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho prosby, Pane,
Bože môj; počuj volanie a modlitbu, ktorú ti dnes tvoj služobník pred-
náša, aby boli tvoje oči v noci i vo dne otvorené nad týmto domom, nad
miestom, o ktorom si povedal: ,Tam bude moje meno;’ aby si vypočul
modlitbu, keì sa bude tvoj služobník modliÈ na tomto mieste: aby si
vypočul prosbu svojho služobníka a svojho ºudu Izraela, kedykoºvek
sa budú modliÈ na tomto mieste. Ty vypočuješ vo svojom príbytku
v nebi; a keì vypočuješ, budeš milostivý.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5+10. 11

R. (porov. 2): Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. XIX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *
po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *
vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *
a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:
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4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *
a bez prestania Èa velebia.

6. BoÏe, ná‰ ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *
neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *
ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —

2

Ja som ti postavil dom za príbytok, aby si v Àom býval naveky

Čítanie z Druhej knihy Kroník 5, 6-10. 13 — 6, 2

Kráº Šalamún a celá izraelská pospolitosÈ, všetci, čo sa k nemu zhro-
maždili pred archu, obetovali nespočitateºné množstvo oviec a dobyt-
ka; nesmierne bolo množstvo obetí. 

KÀazi zaniesli archu Pánovej zmluvy na jej miesto v chráme, zvané
Dabir, do veºsvätyne, pod krídla cherubínov; cherubíni mali rozpre-
streté krídla nad miestom, kde položili archu, a tak zakrývali archu
a jej žrde. Žrde však, na ktorých sa nosievala archa, boli trochu dlhšie,
a preto ich konce bolo vidieÈ pred Dabirom; no ak bol niekto vonku,
vidieÈ ich nemohol. Archa tam ostala až po dnešný deÀ. V arche nebo-
lo nič iné, iba dve tabule, ktoré do nej vložil Mojžiš na Horebe, keì Pán
uzavrel so synmi Izraela zmluvu pri ich východe z egyptskej krajiny.

Keì začali hlasno spievaÈ a vyhrávaÈ na trúbach, cimbaloch, orga-
noch a na všelijakých iných hudobných nástrojoch a jedným hlasom
chváliÈ Pána: „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo
trvá naveky,“ Boží dom naplnil oblak; kÀazi nemohli pre oblak konaÈ
službu, lebo Boží dom naplnila Pánova sláva.

Vtedy povedal Šalamún: „Pán sºúbil, že bude bývaÈ v mrákave; a ja
som ti postavil dom za príbytok, aby si v Àom býval naveky.“

Počuli sme Božie slovo.

679PRVÉ âÍTANIE



RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R. (porov. 13b): Velebíme slávu tvojho mena, Pane, BoÏe ná‰. XX

1. Zvelebený buì, Pane, BoÏe ná‰ho otca Izraela, *
od vekov naveky. —

2. Tvoja je, Pane, vzne‰enosÈ i moc, *
sláva, jas a veleba,

3. lebo tvoje je v‰etko na nebi i na zemi. 
Tvoje je, Pane, kráºovstvo, *
ty si vyvý‰ený ako hlava nad v‰etkým. —

4. Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *
ty panuje‰ nad v‰etkými.  

5. V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí v‰etko veºkým a mocným. —

3

Môj dom sa bude volaÈ domom modlitby pre v‰etky národy

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 56, 1. 6-7

Toto hovorí Pán:

„Zachovajte právo, konajte spravodlivo,
lebo je blízko moja spása, už príde,
aj moja spravodlivosÈ, už sa zjaví.

A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi,
čo si ho ctia, čo milujú jeho meno 
a čo mu slúžia,
všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia
a prid⁄žajú sa mojej zmluvy,
privediem na svoj svätý vrch
a naplním ich radosÈou v mojom dome modlitby.
Ich žertvy a ich obety
mi budú potešením na mojom oltári;
veì môj dom sa bude volaÈ 
domom modlitby pre všetky národy.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 84, 3. 4. 5+10. 11

R. (Zjv 21, 3b): Hºa, BoÏí stánok je medzi ºuìmi.                             XIX

1. TúÏi a zmiera moja du‰a *
po nádvoriach Pánových.

2. Moje srdce i moje telo *
vzná‰ajú sa k Bohu Ïivému. —

3. Veì aj vrabec si nájde príbytok *
a lastoviãka hniezdo, kde vkladá svoje mláìatá:

4. tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráº a môj Boh. —

5. BlaÏení tí, ão bývajú v tvojom dome *
a bez prestania Èa velebia.

6. BoÏe, ná‰ ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. —

7. Jeden deÀ v tvojich nádvoriach je lep‰í *
neÏ iných tisíce.

8. Rad‰ej chcem stáÈ na prahu domu svojho Boha *
ako prebývaÈ v stanoch hrie‰nikov. —

4

Dom bol plný Pánovej veleby

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 43, 1-2. 4-7a

Anjel ma zaviedol k bráne obrátenej na východ. A hºa, od východu
prichádzala veleba Izraelovho Boha; jej šum bol ako šum veºkých vôd
a zem žiarila od jeho vznešenosti.

Pánova veleba vošla do chrámu cez bránu obrátenú na východ. Tu
ma duch zdvihol a voviedol do vnútorného nádvoria; a hºa, dom bol
plný Pánovej veleby.

A počul som, ako ktosi ku mne z domu hovorí — pri mne stál muž
a hovoril mi: „Syn človeka, tu je môj trón a miesto, kde stoja moje
nohy, tu budem bývaÈ uprostred synov Izraela naveky.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R. (porov. 13b): Velebíme slávu tvojho mena, Pane, BoÏe ná‰. XX

1. Zvelebený buì, Pane, BoÏe ná‰ho otca Izraela, *
od vekov naveky. —

2. Tvoja je, Pane, vzne‰enosÈ i moc, *
sláva, jas a veleba,

3. lebo tvoje je v‰etko na nebi i na zemi. 
Tvoje je, Pane, kráºovstvo, *
ty si vyvý‰ený ako hlava nad v‰etkým. —

4. Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *
ty panuje‰ nad v‰etkými.

5. V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí v‰etko veºkým a mocným. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Ste BoÏí chrám

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 9c-11. 16-17

Bratia, vy ste Božia stavba.
Podºa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry stavi-

teº základ a iný na Àom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na
Àom stavia. Lebo nik nemôže položiÈ iný základ okrem toho, čo je už
položený, a je ním Ježiš Kristus.

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by
teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý —
a ním ste vy.

Počuli sme Božie slovo.

2

Celá stavba rastie v svätý chrám v Pánovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                     2, 19-22

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých
a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov;
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hlavným uholným kameÀom je sám Kristus Ježiš. V Àom celá stavba
pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v Àom ste aj vy vbu-
dovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Počuli sme Božie slovo.

3

PriblíÏili ste sa k vrchu Sion a k mestu Ïivého Boha

Čítanie z Listu Hebrejom 12, 18-19. 22-24

Bratia, nepriblížili ste sa k hmatateºnému a plápolajúcemu ohÀu ani
k čierÀave, temnote a búrke ani k zvuku poºnice a hrmotu slov. Tí, čo
ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo.

No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebes-
kému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromažde-
niu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu,
sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokona-
losÈ, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou,
ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Počuli sme Božie slovo.

4

Dajte sa vbudovaÈ aj vy ako Ïivé kamene
do duchovného domu

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 2, 4-9

Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameÀu, ktorý ºudia síce
zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovaÈ aj
vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kÀazstva, aby ste
prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je
v Písme:

„Hºa, kladiem na Sione kameÀ uholný, vyvolený a vzácny;
kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Vám teda, ktorí veríte, je na česÈ; pre tých však, čo neveria:

„KameÀ, čo stavitelia zavrhli,
sa stal kameÀom uholným,“
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„kameÀom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naÀ narážajú, lebo neve-
ria slovu. A na to sú aj určení.

Ale vy ste vyvolený rod, kráºovské kÀazstvo, svätý národ, ºud urče-
ný na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy
povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 16, 18

R. Aleluja. — Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev 
a pekelné brány ju nepremôÏu. — R. Aleluja.

Ty si Peter; tebe dám kºúãe od nebeského kráºovstva

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-
kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovo-
rím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány
ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºovstva: čo zviažeš na
zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané
v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 7, 8

R. Aleluja. — V mojom dome kaÏdý, kto prosí, dostane, hovorí Pán; 
kto hºadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. — R. Aleluja.
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Dnes pri‰la spása do tohoto domu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeÀ. A tu muž, menom Zachej,
ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieÈ Ježiša, kto to
je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred
a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísÈ.

Keì Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej,
poì rýchlo dolu, lebo dnes musím zostaÈ v tvojom dome!“ On chytro
zišiel a prijal ho s radosÈou.

Keì to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku

dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veì aj on je

Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hºadaÈ a zachrániÈ, čo
sa stratilo.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· 2 Krn 7, 16

R. Aleluja. — Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán;
aby tam bolo moje meno naveky. — R. Aleluja.

Hovoril o chráme svojho tela

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 13-22

Blízko bola židovská Veºká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peÀazomencov,
čo tam sedeli. 

Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce
a dobytok. PeÀazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly
a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaºto! Nerobte z domu
môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosÈ za
tvoj dom.“
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Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto
robiÈ?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „ŠtyridsaÈšesÈ rokov stavali tento chrám a ty ho

postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keì potom vstal z m⁄tvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovo-

ril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Iz 66, 1a-d

R. Aleluja. — Nebo je mojím trónom
a zem podnoÏkou mojich nôh, hovorí Pán;

AkýÏe mi postavíte dom? — R. Aleluja.

Alebo: Ez 37, 27

R. Aleluja. — Uprostred nich bude navÏdy moja svätyÀa, hovorí Pán;
budem ich Bohom a oni budú mojím ºudom. — R. Aleluja.

Praví ctitelia sa budú klaÀaÈ Otcovi v Duchu a pravde

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána. 4, 19-24

Samaritánka vravela Ježišovi: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otco-
via sa klaÀali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je
miesto, kde sa treba klaÀaÈ.“

Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keì sa nebu-
dete klaÀaÈ Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klania-
te tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása
je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keì sa praví ctitelia
budú klaÀaÈ Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hºadá takých
ctiteºov.

Boh je duch a tí, čo sa mu klaÀajú, musia sa mu klaÀaÈ v Duchu
a pravde.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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NA SVIATKY PREBL. PANNY MÁRIE

PRVÉ âÍTANIE

1

Nepriateºstvo ustanovujem medzi tvojím potomstvom
a potomstvom Ïeny

Čítanie z Knihy Genezis 3, 9-15. 20

Keì Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu:
„Kde si?“

On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naºakal som sa, pre-
tože som nahý, a skryl som sa.“

Opýtal sa ho: „Kto Èa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu,
z ktorého som ti jesÈ zakázal?“

Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo
stromu a jedol som.“

Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“
Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“
Tu povedal Pán, Boh, hadovi:

„Pretože si to urobil, prekliaty budeš
medzi všetkými krotkými
a divými zvieratami.
Po bruchu sa budeš plaziÈ
a prach hltaÈ po všetky dni svojho života.
Nepriateºstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom;
ono ti rozšliape hlavu
a ty mu zraníš pätu.“

A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijú-
cich.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Jdt 13, 18b-d. 19

R. (porov. 18bc): PoÏehnaná si, Panna Mária,
nad v‰etky Ïeny na svete.                                        XX

1. PoÏehnaná si, dcéra, od Boha najvy‰‰ieho *
nad v‰etky Ïeny na svete.

2. A zvelebený je Pán, Boh ná‰, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

3. Preto nevymizne tvoja chvála zo s⁄dc ºudí,
ktorí si budú naveky pripomínaÈ *
Pánovu silu. —

2
Ako sºúbil na‰im otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky

Čítanie z Knihy Genezis 12, 1-7

Pán povedal Abramovi:

„Odíì zo svojej krajiny, od svojich príbuzných
a z domu svojho otca
do krajiny, ktorú ti ukážem.
Urobím z teba veºký národ
a požehnám Èa,
oslávim tvoje meno
a budeš požehnaním.
Požehnám tých, čo Èa budú žehnaÈ,
a prekºajem tých, čo Èa budú preklínaÈ.
V tebe budú požehnané
všetky pokolenia zeme.“

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.
Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäÈ rokov, keì odišiel

z Charranu. Vzal svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý maje-
tok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré získali v Charrane. Pohli sa
a išli do krajiny Kanaán.

Keì došli do krajiny Kanaán, Abram prešiel krajinou až k miestu
Sichem, až k dubu Moreho. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.

Abramovi sa zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu
potomstvu.“ A on tam Pánovi, ktorý sa mu zjavil, postavil oltár.
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Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. (49): Veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno. XX

1. Velebí moja du‰a Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *
a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

9. ako sºúbil na‰im otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

3

Boh mu dá trón Dávida, jeho otca

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej 7, 1-5. 8b-11. 16

Keì kráº Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj
od všetkých okolitých nepriateºov, povedal prorokovi Nátanovi:
„Pozri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi.“

Nátan odpovedal kráºovi: „Choì a rob všetko, čo ti vnuká srdce,
Pán je s tebou.“

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choì a povedz môjmu slu-
žobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviÈ dom, v kto-
rom mám bývaÈ? Ja som Èa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom
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môjho ºudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred
tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateºov a zaistil som ti
také meno, aké majú len najväčší na zemi.

Svojmu ºudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude
bývaÈ a nebude sa báÈ a ani zlosynovia ho už nebudú utláčaÈ ako kedy-
si, v dÀoch, keì som ustanovoval sudcov nad svojím ºudom, Izraelom.
Oslobodím Èa od všetkých tvojich nepriateºov a darujem ti pokoj. Pán
ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom.

Tvoj dom a tvoje kráºovstvo budú trvaÈ predo mnou naveky, tvoj
trón bude upevnený navždy.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu. XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *
v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *
lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *
slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *
no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *
a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *
uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *
poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *
a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *
a dáva mu trón slávy. —
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4

Priniesli BoÏiu archu a postavili ju uprostred stanu,
ktorý pre Àu postavil Dávid

Čítanie z Prvej knihy Kroník 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pá-
nova archa na miesto, ktoré pre Àu pripravil.

Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli
Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podºa Pánovho slova
prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustano-
vili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi
tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre
Àu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné
obety.

Keì Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požeh-
nal ºud v mene Pánovom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme. XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *
ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *
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na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *
a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *
vedºa knieÏat svojho ºudu. —

5

Mária, stolica Múdrosti

Čítanie z Knihy Prísloví 8, 22-31

Toto hovorí Božia MúdrosÈ:
„Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest,
od počiatku, skôr, ako urobil čokoºvek.

Od večnosti som ustanovená,
odpradávna, prv, ako povstal svet.

Neboli ešte morské priehlbne, a ja som sa už počala;
ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli.
Prv, než boli upevnené vrchy,
pred pahorkami som sa zrodila;
prv, než učinil zem a nivy
a prvé hrudy na pevnine.

Keì pripravoval nebesia, bola som pri tom.
Keì vymeriaval klenbu nad oceánmi,
keì upevÀoval mraky vo výšinách,
keì dával silu morským prameÀom,
keì moru vymedzoval hranice
a vodám, aby neprekročili svoj breh,
keì kládol základy zeme —
už vtedy som bola s ním ako staviteºka:
deÀ čo deÀ som bola jeho potešením
a hrala som sa pred ním v každý čas.
Hrala som sa na okruhu zeme
a mojou radosÈou je bývaÈ s ºuìmi.“

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (12): Kráº je tvoj pán,
vzdaj mu poklonu.                                                               XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.      

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

6

Mária, stolica Múdrosti

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 24, 1-2. 5-7. 12-16. 26-30

MúdrosÈ sa chváli sama, aj u Boha má česÈ
a uprostred svojho ºudu slávu.
V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa
a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi:
„Vyšla som z úst Najvyššieho,
prvorodená pred všetkým stvorením.
Chcela som, aby na nebi vyšlo nezapadajúce svetlo;
a ako hmla pokryla som celú zem.
Bývam na výsostiach
a svoj trón mám na oblačnom stæpe.

Stvoriteº vesmíru mi rozkázal,
ten, čo ma stvoril, daroval pokoj môjmu stánku
a povedal mi: ,V Jakubovi prebývaj,
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v Izraeli maj svoje dedičstvo
a medzi mojimi vyvolenými zapusÈ korene.’
Od počiatku, pred vekmi som stvorená
a budem trvaÈ naveky.
Pred ním som vo Svätom stánku konala službu
a na Sione som sa usadila.
V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie,
nad Jeruzalemom dal mi právomoc.

V slávnom národe som zapustila korene,
v podiele môjho Boha — v jeho dedičstve —
a v zástupoch svätých sa zdržiavam.

Poìte ku mne všetci, čo po mne túžite,
a nasýÈte sa mojím ovocím.
Lebo moja náuka je sladšia ako med
a mÀa maÈ je sladšie ako plást medu.

Spomienka na mÀa pretrvá večné pokolenia.

Kto sa mnou živí, bude stále lačnieÈ,
a kto mÀa pije, bude väčšmi smädiÈ.
Kto mÀa počúva, nebude zahanbený,
a kto koná moje skutky, nezhreší.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (12): Kráº je tvoj pán,
vzdaj mu poklonu. XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca.

694 SPOLOâNÁ âASË PANNY MÁRIE



6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

7

Hºa, panna poãne

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 7, 10-14; 8, 10c

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho
Boha. Žiadaj ho, či v hæbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“

Achaz však povedal: „Nebudem žiadaÈ, nebudem pokúšaÈ Pána.“
A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obÈažu-

jete ºudí, ešte aj môjho Boha obÈažujete? 
A preto vám Pán sám dá znamenie: Hºa, panna počne a porodí syna

a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM                        1 Sam 2, 1b-c. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu.                                           XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *
v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *
lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *
slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *
no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *
a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *
uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *
poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *
a zo smetiska povy‰uje chudobného.
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9. Usádza ho medzi knieÏatá *
a dáva mu trón slávy. —

8

Daný nám je syn

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 9, 1-3. 5-6

ªud, čo kráča vo tmách,
uzrie veºké svetlo;
nad tými, čo bývajú v krajine temnôt,
zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie,
zväčšuješ radosÈ.
Jasajú pred tebou,
ako sa jasá pri žatve,
ako plesajú tí, čo sa delia o korisÈ.
Pretože lámeš jeho Èažké jarmo,
brvno na jeho pleciach
a palicu jeho utláčateºa
ako v deÀ porážky Madiánčanov.

Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn;
na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho:
obdivuhodný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja.

Jeho moc vzrastie a pokoj nebude maÈ konca
na Dávidovom tróne a v jeho kráºovstve.
On ho upevní a posilní právom a spravodlivosÈou
odteraz až naveky.
To všetko vykoná horlivosÈ Pána zástupov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme.                            XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.
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2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ  *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *
ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *
na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *
a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *
vedºa knieÏat svojho ºudu. —

9

RadosÈou jasám v Pánovi

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61, 9-11

Ich rod bude známy medzi pohanmi
a ich potomstvo medzi národmi.
Všetci, čo ich uvidia, poznajú,
že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

RadosÈou jasám v Pánovi,
duša mi plesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
zahalil ma plášÈom spravodlivosti
ako ženícha zdobeného vencom,
ako nevestu okrášlenú šperkami.
Lebo ako zem vydá rastliny
a ako záhrada dá vyklíčiÈ semenu,
tak Pán, Boh, dá vyklíčiÈ spravodlivosti
a chvále pred všetkými národmi.

Počuli sme Božie slovo.
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RESPONZÓRIOVÝ ÎALM 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu.                                           XV

1. Srdce mi plesá v Pánovi, *
v mojom Bohu rastie moja sila.

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateºom, *
lebo sa radujem z tvojej pomoci. —

3. Luk silákov sa zlomil, *
slabí sa opásali silou.

4. Tí, ão boli sýti, dávajú sa prenajímaÈ za chlieb, *
no tí, ão hladovali, uÏ nepoznajú núdzu.

5. Neplodná rodí mnoho ráz *
a tá, ão má veºa detí, vädne. —

6. Pán dáva smrÈ i Ïivot, *
uvádza do rí‰e smrti a vyvádza naspäÈ.

7. Pán dáva schudobnieÈ, ale aj zbohatnúÈ, *
poniÏuje aj vyvy‰uje. —

8. Dvíha z prachu bedára *
a zo smetiska povy‰uje chudobného.

9. Usádza ho medzi knieÏatá *
a dáva mu trón slávy. —

10

Kým rodiãka neporodí

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 5, 1-4a

Toto hovorí Pán:
„Betlehem Efratský,
najmenší medzi judejskými mestami,
z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.
Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti.
Preto ich vydá
až do času, kým rodička neporodí.
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Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom  Izraela.

On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána,
velebou mena Pána, svojho Boha.
A budú žiÈ v istote,
lebo bude veºký až po končiny zeme.
On bude pokoj.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R. (porov. 2): Pánovo meno chváºme, zvelebujme. XIX

1. Chváºte, sluÏobníci Pánovi, *
chváºte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz aÏ naveky. —

3. Od východu slnka aÏ po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvý‰ený je Pán nad v‰etky národy *
a jeho sláva nad nebesia. —

5. Kto je ako Pán, ná‰ Boh, *
ão tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o v‰etko nepatrné *
na nebi i na zemi? —

7. Z prachu dvíha chudobného *
a zo smetiska povy‰uje bedára

8. a dáva mu sedieÈ vedºa knieÏat, *
vedºa knieÏat svojho ºudu. —

11

Raduj sa, dcéra Siona, lebo ja prichádzam

Čítanie z Knihy proroka Zachariáša 2, 14-17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona,
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lebo hºa, ja prichádzam
a budem bývaÈ uprostred teba,
hovorí Pán.
V ten deÀ sa mnohé národy
pripoja k Pánovi
a budú jeho ºudom.
Budem bývaÈ uprostred teba
a budeš vedieÈ, že ma Pán zástupov
poslal k tebe.

Pán bude vlastniÈ Júdu
ako svoj podiel vo svätej zemi
a znovu si vyvolí Jeruzalem.
Nech mlčí pred Pánom každé telo,
lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R. Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si nosila Syna veãného Otca. XX

1. Velebí moja du‰a Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, —

2. lebo zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice. *
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma budú v‰etky pokolenia,

3. lebo veºké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno —

4. a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, ão sa ho boja.

5. Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, ão v srdci py‰ne zmý‰ºajú. —

6. Mocnárov zosadil z trónov *
a pový‰il poníÏených.

7. Hladných nak⁄mil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. —

8. Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, *
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lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
9. ako sºúbil na‰im otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Kde sa rozmnoÏil hriech, tam sa e‰te väã‰mi rozhojnila milosÈ

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 12. 17-19

Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech
a skrze hriech smrÈ, tak aj smrÈ prešla na všetkých ºudí, lebo všetci
zhrešili.

Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrÈ, tým skôr
skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraºovaÈ tí, čo dostávajú
hojnosÈ milosti a darovanej spravodlivosti.

Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ºuìom,
tak spravodlivosÈ jedného priniesla všetkým ºuìom ospravedlnenie
a život. Lebo ako sa neposlušnosÈou jedného človeka mnohí stali hrieš-
nikmi, tak zasa poslušnosÈou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Počuli sme Božie slovo.

2

Ktorých Boh predpoznal, tých aj predurãil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 28-30

Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo
sú povolaní podºa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj
predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvo-
rodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj
ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.

3

Boh poslal svojho Syna, narodeného zo Ïeny
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Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 4, 4-7

Bratia, keì prišla plnosÈ času, Boh poslal svojho Syna, narodeného
zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod záko-
nom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich s⁄dc Ducha svojho Syna a on
volá: „Abba, Otče!“

A tak už nie si otrok, ale syn; a keì syn, tak skrze Boha aj dedič.

Počuli sme Božie slovo.

4

Boh si nás v Kristovi e‰te pred stvorením sveta vyvolil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 1, 3-6. 11-12

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal

všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Veì v Àom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;
on nás podºa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,
aby sme sa skrze Ježiša Krista
stali jeho adoptovanými synmi
na chválu a slávu jeho milosti,
ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

Veì v Àom sme sa stali dedičmi predurčenými podºa rozhodnutia
toho, ktorý všetko koná podºa rady svojej vôle, aby sme boli na chvá-
lu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista.

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM
1

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,
a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti,
Kristus, ná‰ Boh. — R. Aleluja.
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âo sa v nej poãalo, je z Ducha Svätého

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 1-16. 18-23

RodokmeÀ Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,

Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,
Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho
a Jesse kráºa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna
Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama,
Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz
Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon
Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel
Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor
mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna
Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa,
manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola
zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývaÈ, ukáza-
lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-
pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ Máriu, svoju manželku, lebo to, čo
sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš;
lebo on vyslobodí svoj ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-
klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 1, 18-23

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola
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zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývaÈ, ukáza-
lo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviÈ potu-
pe, preto ju zamýšºal potajomky prepustiÈ.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijaÈ Máriu, svoju manželku, lebo to, čo
sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš;
lebo on vyslobodí svoj ºud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
„Hºa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-
klade znamená: Boh s nami.

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

Vezmi so sebou dieÈa i jeho matku a ujdi do Egypta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 2, 13-15. 19-23

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal:
„VstaÀ, vezmi so sebou dieÈa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaÀ
tam, kým ti nedám vedieÈ, lebo Herodes bude hºadaÈ dieÈa, aby ho
zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieÈa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam
zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami
proroka:

„Z Egypta som povolal svojho syna.“

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte
a povedal mu: „VstaÀ, vezmi so sebou dieÈa i jeho matku a choì do
izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieÈaÈa, už pomreli.“ 

On vstal, vzal dieÈa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.
Ale keì sa dopočul, že v Judei kraºuje Archelaus namiesto svojho

otca Herodesa, bál sa ta ísÈ. Varovaný vo sne, odobral sa do galilej-
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ského kraja. Keì ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret,
aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volaÈ Nazaretský.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 28

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

Vystrel ruku nad uãeníkov a povedal: Hºa, moja matka a moji bratia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chce-
li sa s ním rozprávaÈ. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka
a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávaÈ.“

On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú
moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hºa, moja matka
a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôºu môjho Otca, ktorý je na nebe-
siach, je môj brat i sestra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Lk 1, 28b. 42b

R. Aleluja. — Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou;
poÏehnaná si medzi Ïenami. — R. Aleluja.

Poãne‰ a porodí‰ syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá
Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom
Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
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Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšºala, čo znamená takýto

pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosÈ u Boha. Počneš

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veºký a bude sa volaÈ
Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky
bude kraºovaÈ nad Jakubovým rodom a jeho kráºovstvu nebude
konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veì ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho

Èa zatieni. A preto aj dieÈa bude sa volaÈ svätým, bude to Boží Syn. Aj
Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesia-
ci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hºa, služobnica Pána, nech sa mi stane podºa tvoj-
ho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

Blahoslavená je tá, ktorá uverila

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 1, 39-47

V tých dÀoch sa Mária vydala na cestu a ponáhºala sa do istého
judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu
a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieÈa v jej lone sa zachvelo
a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veºkým hlasom:  „Požeh-
naná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo

len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosÈou sa zachvelo dieÈa
v mojom lone.

A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
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Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteºovi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,
a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti, 
Kristus, ná‰ Boh. — R. Aleluja.

Porodila svojho prvorodeného syna

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 1-14

V tých dÀoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonaÈ súpis ºudu po
celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keì Sýriu spravoval Kvirínius.
A všetci šli daÈ sa zapísaÈ, každý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, aby sa dal zapísaÈ s Máriou, svojou manželkou, ktorá
bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorode-
ného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieº, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veºký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa.
Zvestujem vám veºkú radosÈ, ktorá bude patriÈ všetkým ºuìom: Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteº, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieÈatko zavinuté do plienok a uložené v jas-
liach.“

A hneì sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvele-
bovali Boha a hovorili:

„Sláva Bohu na výsostiach
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a na zemi pokoj ºuìom dobrej vôle.“

Počuli sme slovo Pánovo.

7

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 19

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária 
zachovávala BoÏie slovo vo svojom srdci

a premý‰ºala o Àom. — R. Aleluja.

V‰etky tieto slová zachovávala vo svojom srdci a premý‰ºala o nich

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 15b-19

Pastieri si povedali: „Poìme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to
stalo, ako nám oznámil Pán.“

Poponáhºali sa a našli Máriu a Jozefa i dieÈa uložené v jasliach. Keì
ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieÈati. A všetci,
ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.

Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a pre-
mýšºala o nich.

Počuli sme slovo Pánovo.

8

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si naozaj, svätá Panna Mária,
a v‰etkej chvály najhodnej‰ia,

lebo z teba vy‰lo slnko spravodlivosti,
Kristus, ná‰ Boh.— R. Aleluja.

Tvoju vlastnú du‰u prenikne meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 27-35
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Simeon prišiel z vnuknutia Ducha do chrámu. A keì rodičia pri-
nášali dieÈa Ježiša, aby splnili, čo o Àom predpisoval zákon, vzal ho aj
on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podºa svojho slova,
lebo moje oči uvideli
tvoju spásu,
ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ºudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o Àom hovorilo. 
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustano-

vený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, kto-
rému budú odporovaÈ, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby
vyšlo najavo zmýšºanie mnohých s⁄dc.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 2, 19

R. Aleluja. — Blahoslavená Panna Mária 
zachovávala BoÏie slovo vo svojom srdci

a premý‰ºala o Àom. — R. Aleluja.

Tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veºkonočné
sviatky. Keì mal dvanásÈ rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvy-
kom. A keì sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chla-
pec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deÀ cesty a hºadali ho medzi
príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema
a tam ho hºadali.

Po troch dÀoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteºmi, počúval ich
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a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosÈou
a odpoveìami.

Keì ho zazreli, st⁄pli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo
si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme Èa s bolesÈou hºadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hºadali? Nevedeli ste, že mám byÈ
tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovo-
ril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obºube u Boha i u ºudí.

Počuli sme slovo Pánovo.

10

ALELUJOVÝ VER· Lk 11, 18

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

Blahoslavený Ïivot, ktorý Èa nosil

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 11, 27-28

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj
hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý Èa nosil, a prsia, ktoré
si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 1, 45

R. Aleluja. — Blahoslavená si, Panna Mária,
lebo si uverila, Ïe sa splní, ão ti povedal Pán. — R. Aleluja.

Bola tam aj JeÏi‰ova matka
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✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 2, 1-11

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na
svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keì sa minulo víno, poveda-
la Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 

Ježiš jej odpovedal: „Čo mÀa a teba do toho, žena? Ešte neprišla
moja hodina.“ 

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
Stálo tam šesÈ kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisÈova-

nie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 
Ježiš im povedal: „NaplÀte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po

okraj. 
Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni

zaniesli.
Keì starejší ochutnal vodu premenenú na víno — on nevedel, skade

je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli —, zavolal si ženícha
a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až
potom, keì si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil
svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.

12

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — ·Èastná si, blahoslavená Panna Mária;
nepodstúpila si smrÈ, a predsa si pod Pánovým kríÏom 

získala palmu muãeníctva. — R. Aleluja.

Hºa, tvoj syn! Hºa, tvoja matka!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 19, 25-27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária
Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Keì Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal
matke: „Žena, hºa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hºa, tvoja
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matka!“
A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Počuli sme slovo Pánovo.

NA SVIATKY MUČENÍKOV

PRVÉ âÍTANIE

1

Zachariá‰, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom

Čítanie z Druhej knihy Kroník 24, 18-22

Židovskí vodcovia opustili chrám Pána, Boha svojich otcov, a slúžili
posvätným kameÀom a modlám. Pre tento hriech doºahol hnev na
Júdu a Jeruzalem. Posielal k nim prorokov, aby sa vrátili k Pánovi, ale
nechceli počuÈ ich napomínanie.

Vtedy duch Boží zahalil Zachariáša, syna kÀaza Jojadu; on si stal
pred ºud a povedal mu: „Toto hovorí Boh: Prečo prestupujete Pánove
príkazy? To vám nemôže osožiÈ. Pretože ste opustili Pána, on opustil
vás.“

Oni sa proti nemu sprisahali a podºa kráºovho rozkazu ho uka-
meÀovali na nádvorí Pánovho domu. Kráº Joas si nespomenul na dob-
rodenie, ktoré mu preukázal Zachariášov otec Jojada, a zavraždil jeho
syna.

On umierajúc povedal: „Nech to Pán vidí a nech sa pomstí!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *
opevneným hradom mojej spásy.
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2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *
pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *
lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *
a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —

2

Vìaãne zná‰am muky z bázne voãi Bohu

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov                           6, 18. 21. 24-31

Istého Eleazara, jedného z popredných zákonníkov, muža v pokro-
čilom veku, a predsa krásneho výzoru, nútili jesÈ bravčové mäso,
pričom mu násilne otvárali ústa.

Tí, čo viedli nezákonnú obetnú hostinu, pre dávnu známosÈ odviedli
tohto muža bokom a potajomky ho nahovárali, aby si priniesol mäso,
aké smie jesÈ; môže si ho sám pripraviÈ a tváriÈ sa, že je obetné mäso
podºa kráºovho rozkazu.

Ale on odpovedal: „Nie je dôstojné pretvarovaÈ sa v našom veku,
lebo mnohí mladíci by si mohli myslieÈ, že deväÈdesiatročný Eleazar
prešiel k cudziemu náboženstvu a mohla by ich pomýliÈ moja pretvár-
ka pre kúsok nestáleho života. A tak by som zvolal na svoju starobu len
kliatbu a hanbu. Lebo keby som teraz aj unikol ºudským mukám,
rukám Všemohúceho neuniknem ani živý ani m⁄tvy.

Preto chcem teraz zomrieÈ ako muž a ukážem, že som hoden staro-
by, a mladíkom zanechám strhujúci príklad, aby ochotne a statočne
podstúpili hrdinskú smrÈ za posvätné a sväté zákony.“ Ako to povedal,
hneì šiel k mučidlu.

Tí, čo ho viedli, hoci krátko predtým boli k nemu milí, teraz zúrili,
lebo si mysleli, že hovoril ako šialený.

Keì už pod ranami skonával, uprostred stonov povedal: „Pán vo
svojej svätej múdrosti vie, že hoci som mohol uniknúÈ smrti, znášam
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na tele kruté muky bičovania, ale moja duša ich vìačne znáša z bázne
voči nemu.“

Tak dokonal a zanechal svoju smrÈ nielen mladíkom, ale väčšine
národa ako vzor zmužilosti a pamiatku statočnosti.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

R. (5b): Pán ma vyslobodil zo v‰etkej hrôzy. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

3

Hotoví sme rad‰ej zomrieÈ ako prestúpiÈ zákony otcov

Čítanie z Druhej knihy Machabejcov                                 7, 1-2. 9-14

Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráº ich dal trýzniÈ korbáčmi
a remeÀmi, a tak ich chcel donútiÈ jesÈ zakázané bravčové mäso.

Tu jeden z nich vstal a ako prvý v mene ostatných povedal: „Čo
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chceš zistiÈ a čo sa chceš od nás dozvedieÈ? Hotoví sme radšej zomrieÈ
ako prestúpiÈ zákony otcov.“

A druhý, keì už dodychoval, zvolal: „Ty zloduch, berieš nám tento
časný život, ale kráº sveta nás vzkriesi k večnému životu, lebo pre jeho
zákony umierame.“

Po Àom týrali tretieho. Keì mu kázali vyplaziÈ jazyk, hneì to uro-
bil. Potom smelo vystrel ruky a neohrozene povedal: „Z neba som ich
dostal a kvôli Božím zákonom nimi poh⁄dam, lebo dúfam, že ich od
Boha znova dostanem.“ Sám kráº a jeho družina žasli nad duchovnou
silou mladíka, ktorý ukrutné muky nepokladal za nič.

Keì dokonal, rovnako mučili a týrali štvrtého, ktorý krátko pred
smrÈou povedal: „ªahko je zomrieÈ pod ºudským násilím, keì môže-
me s nádejou očakávaÈ, že nás Boh znova vzkriesi; ale pre teba nebu-
de vzkriesenie k životu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov. VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *
keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *
keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *
a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *
rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *
a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

4

Obdivuhodná matka vyrovnane zná‰ala utrpenie
pre nádej, ktorú mala v Pánovi
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Čítanie z Druhej knihy Machabejcov 7, 1. 20-23. 27b-29

Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráº ich dal trýzniÈ korbáčmi
a remeÀmi, a tak ich chcel donútiÈ jesÈ zakázané bravčové mäso.

Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veì
videla za jediný deÀ zomieraÈ sedem svojich synov a znášala to vyrov-
nane pre nádej, ktorú mala v Pánovi. Každého osve povzbudzovala
v materinskej reči. Naplnená hrdinským zmýšºaním svoju ženskú
dušu upevÀovala mužskou odvahou a hovorila im: „Neviem, ako ste
sa zjavili v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych ani život, ani
vaše údy som neusporiadala ja, ale stvoriteº sveta; on stvárÀuje život
človeka a dáva pôvod všetkému; on vám vo svojom milosrdenstve dá
opäÈ dych a život, lebo vy teraz kvôli jeho zákonom nedbáte na seba.“

A najmladšiemu v materinskej reči vravela: „Syn môj, zmiluj sa
nado mnou; ja som Èa deväÈ mesiacov nosila v živote, tri roky pridája-
la, živila som Èa a starostlivo opatrovala až do tohto veku. Prosím Èa,
dieÈa moje, pozri na nebo a na zem a na všetko, čo je v nich, a poznáš,
že ich Boh stvoril z ničoho a že takisto povstalo ºudské pokolenie.
Neboj sa tohoto kata, ale buì hoden svojich bratov a prijmi smrÈ, aby
som Èa v deÀ onoho zmilovania opäÈ získala aj s tvojimi bratmi.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R. (6a): Do tvojich rúk, Pane, porúãam svojho ducha. VI

1. Buì mi skalou útoãi‰Èa, *
opevneným hradom mojej spásy.

2. Veì ty si moja sila a moje útoãi‰te, *
pre svoje meno bude‰ ma viesÈ a opatrovaÈ. —

3. Do tvojich rúk porúãam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, BoÏe verný.

4. Plesám a te‰ím sa, Ïe si milosrdný, *
lebo si zhliadol na moju poníÏenosÈ. —

5. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateºov *
a prenasledovateºov.

6. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráÀ ma vo svojom milosrdenstve. —
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5

Prijal ich ako celopalnú Ïertvu

Čítanie z Knihy Múdrosti 3, 1-9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú m⁄tvi;
za nešÈastie pokladali ich smrÈ
a ich odchod od nás za záhubu.
Ale oni sú v pokoji.
A hoci v očiach ºudí pretrpeli muky,
ich nádej je plná nesmrteºnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veºké dobrodenie,
lebo ich Boh skúšal
a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú žertvu.

V deÀ súdu zažiaria,
prebehnú sÈa iskry cez trstinu,
súdiÈ budú ºudstvo, nad národmi budú panovaÈ
a Pán bude nad nimi kraºovaÈ naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu
a verní zotrvajú v láske pri Àom,
lebo pre svätých je pripravená milosÈ a zºutovanie
a pre jeho vyvolených odmena.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R. (5): Pane, tí, ão sejú v slzách,
s jasotom budú ÏaÈ. XVI

1. Keì Pán privádzal späÈ sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.

2. Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. —
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3. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veºké veci urobil s nimi Pán.“

4. Veºké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosÈ. —

5. ZmeÀ, Pane, na‰e zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.

6. Tí, ão sejú v slzách, *
s jasotom budú ÏaÈ. —

7. Keì odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.

8. No keì sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. —

6

Vyslobodil si ma pre svoje veºké milosrdenstvo a pre svoje meno

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 51, 1-12

OslavovaÈ Èa budem, Pane, Kráº,
zvelebovaÈ Èa budem, Bože, moja spása.
OslavovaÈ budem tvoje meno,
lebo si moja pomoc a ochrana;
moje telo si vyslobodil zo záhuby,
z osídel zlostného jazyka
a od perí, čo falošne vedia hovoriÈ;
a pred protivníkmi si mi pomohol.

Pre svoje veºké milosrdenstvo a pre svoje meno
vyslobodil si ma
z osídel hotových ma pohltiÈ,
z rúk, ktoré mi číhali na život,
a z hrozného súženia, čo ma zvieralo;
od dusivého ohÀa, čo ma už obkºúčil,
a sprostred ohÀa, kde som nezhorel,
z hæbky útrob podsvetia,
od poškvrneného jazyka, od falošných rečí
a od šípov nespravodlivého jazyka.
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Moja duša sa priblížila až k smrti
a môj život bol veºmi blízko priepasti podsvetia.
Obkºúčili ma zovšadiaº a nebolo nikoho, kto by pomohol.
Ohliadal som sa po ºudskej pomoci, ale márne.

A spomenul som si na tvoje milosrdenstvo, Pane,
na všetko, čo si od večnosti spôsobil.
Lebo ty, Pane, zachraÀuješ tých, čo sa teba držia,
a vyslobodzuješ ich z rúk zločincov.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R. (7ab): Na‰a du‰a unikla ako vtáãa zo siete poºovníkov.                   VII

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, *
keì ºudia povstali proti nám,

2. vari by nás Ïivých boli prehltli, *
keì proti nám blãala ich zúrivosÈ. —

3. Vari by nás bola voda zaliala *
a riava sa prevalila cez nás.

4. Vari by sa boli prevalili cez nás *
rozbúrené vody. —

5. Sluãka sa roztrhla *
a my sme na slobode.

6. Na‰a pomoc v mene Pánovom, *
ktorý stvoril nebo i zem. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Chválime sa aj súÏeniami

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 5, 1-5

Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho
Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti,
v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veì vieme, že súženie prináša
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trpezlivosÈ, trpezlivosÈ osvedčenú čnosÈ a osvedčená čnosÈ zasa nádej.
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach

skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Počuli sme Božie slovo.

2
Ani smrÈ ani Ïivot nás nebude môcÈ odlúãiÈ od BoÏej lásky

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 31b-39

Bratia,
ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Keì on vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých,
akože by nám s ním nedaroval všetko!?

Kto obžaluje Božích vyvolencov?
Boh, ktorý ospravedlÀuje?
A kto ich odsúdi?
Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac — ktorý bol vzkriesený, 
je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Azda súženie, úzkosÈ alebo prenasledovanie,
hlad alebo nahota,
nebezpečenstvo alebo meč?
Ako je napísané:
„Pre teba nás usmrcujú deÀ čo deÀ,
pokladajú nás za ovce na zabitie.“

Ale v tomto všetkom slávne víÈazíme skrze toho,
ktorý nás miluje.
A som si istý, že ani smrÈ ani život
ani anjeli ani kniežatstvá
ani prítomnosÈ ani budúcnosÈ
ani mocnosti
ani výška ani hæbka
ani nijaké iné stvorenie
nás nebude môcÈ odlúčiÈ od Božej lásky,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
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Počuli sme Božie slovo.

3

Nosíme na tele JeÏi‰ovo umieranie

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 7-15

Bratia, máme poklad v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchova-
nú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,
ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú
nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na
našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrÈ pre Ježiša, aby sa
aj Ježišov život zjavil na našom smrteºnom tele. V nás teda účinkuje
smrÈ, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril
som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veì
vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás
a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosÈ milosti prostredníctvom mnohých
rozmnožila vzdávanie vìaky na Božiu slávu.

Počuli sme Božie slovo.

4

Akoby zomierajúci, a hºa, Ïijeme

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 6, 4-10

Bratia, vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veºkej
trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väze-
niach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; v čistote,
v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokrytec-
kej láske, v slove pravdy, v Božej moci; zbraÀami spravodlivosti v pra-
vej i ºavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesÈou; ako zvod-
covia, ale pravdiví, ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomie-
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rajúci, a hºa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no
vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme
nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

Počuli sme Božie slovo.

5

V‰etci, ão chcú ÏiÈ náboÏne v Kristovi JeÏi‰ovi, budú prenasledovaní

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 2, 8-13; 3, 10-12

Milovaný, pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol
vzkriesený z m⁄tvych podºa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy
až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! Preto
všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je
v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.

Spoºahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiÈ.
Ak vytrváme, s ním budeme aj kraºovaÈ. Ak ho zaprieme, aj on zaprie
nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieÈ
nemôže.

Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zho-
vievavosÈ, lásku, trpezlivosÈ, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma
stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som pod-
stúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veì všetci, čo chcú žiÈ ná-
božne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.

Počuli sme Božie slovo.

6

Prestáli ste veºký boj v utrpení

Čítanie z Listu Hebrejom 10, 32-36

Bratia, len sa rozpomeÀte na prvé dni, keì ste po osvietení prestáli
veºký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste
boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veì ste spolutrpeli
s väzÀami a s radosÈou ste znášali, keì vás olúpili o majetok; lebo ste
vedeli, že máte lepší a trvalý majetok.

Preto netraÈte dôveru, lebo ju čaká veºká odmena. Potrebujete vytr-
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valosÈ, aby ste plnením Božej vôle získali prisºúbenie.

Počuli sme Božie slovo.

7

Blahoslavený muÏ, ktorý vydrÏí skú‰ku

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 1, 2-4. 12

Bratia moji, pokladajte to len za radosÈ, keì podstúpite všelijaké
skúšky, veì viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosÈ.

A vytrvalosÈ sa má ukázaÈ v dokonalých skutkoch, aby ste boli doko-
nalí a neporušení a v ničom nezaostávali.

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keì sa osvedčí, dosta-
ne veniec života, ktorý Boh prisºúbil tým, čo ho milujú.

Počuli sme Božie slovo.

8

Neºakajte sa ich hrozieb a nepla‰te sa

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 3, 14-17

Milovaní, ak aj trpíte pre spravodlivosÈ, ste blahoslavení. Neºakajte
sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svo-
jich srdciach, stále pripravení obhájiÈ sa pred každým, kto vás vyzýva
zdôvodniÈ nádej, ktorá je vo vás.

Robte to však skromne, s bázÀou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo
tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás oso-
čujú.

Lebo je lepšie trpieÈ za dobré skutky, ak je to Božia vôºa, ako za zlé.

Počuli sme Božie slovo.

9

Radujte sa, keì máte úãasÈ na Kristových utrpeniach

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4, 12-19
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Milovaní, nečudujte sa, keì ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli,
akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keì máte účasÈ
na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keì sa
zjaví jeho sláva.

Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch
slávy a Boží na vás spočíva.

Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo
sliedič. Kto však trpí ako kresÈan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje
Boha týmto menom.

Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od
nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

„A ak sa spravodlivý Èažko zachráni,
kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“
Preto aj tí, čo trpia podºa Božej vôle, nech dobrými skutkami odpo-

rúčajú svoje duše vernému Stvoriteºovi.

Počuli sme Božie slovo.

10

VíÈazstvom, ktoré premohlo svet, je na‰a viera

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-5

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.
A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho naro-
dil.

Podºa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keì milujeme Boha
a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zacho-
vávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú Èažké.

Veì všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víÈazstvom,
ktoré premohlo svet, je naša viera. Veì kto iný premáha svet, ak nie
ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?!

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10
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R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Pre mÀa vás budú vláãiÈ pred vladárov a kráºov,
aby ste vydali svedectvo im aj pohanom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 17-22

Ježiš povedal svojim apoštolom: „ChráÀte sa ºudí, lebo vás vydajú
súdom, budú vás bičovaÈ vo svojich synagógach a pre mÀa vás budú
vláčiÈ pred vladárov a kráºov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keì vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriÈ, lebo v tú
hodinu vám bude dané, čo máte povedaÈ. Veì to už nie vy budete
hovoriÈ, ale Duch vášho Otca bude hovoriÈ vo vás.

Brat vydá na smrÈ brata a otec dieÈa. Deti povstanú proti rodičom
a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieÈ pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca,
bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Jak 1, 12

R. Aleluja. — Blahoslavený muÏ, ktorý vydrÏí skú‰ku,
lebo keì sa osvedãí, dostane veniec Ïivota. — R. Aleluja.

Nebojte sa tých, ão zabíjajú telo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 28-33

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo,
ale dušu zabiÈ nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo
zahubiÈ v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich
nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.

Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy
ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mÀa vyzná pred ºuìmi, aj ja vyznám pred svojím
Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mÀa zaprie pred ºuìmi, aj
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ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 10

R. Aleluja. — Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Nie pokoj som priniesol, ale meã

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 10, 34-39

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol
pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviÈ

syna proti jeho otcovi,
dcéru proti matke,
nevestu proti svokre.
A vlastní domáci budú človeku nepriateºmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mÀa, nie je ma hoden. A kto
miluje syna alebo dcéru viac ako mÀa, nie je ma hoden. Kto neberie
svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mÀa, nájde
ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· 1 Pt 4, 14

R. Aleluja. — Keì vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení,
lebo Duch BoÏí na vás spoãíva. — R. Aleluja.

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, zachráni si ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 23-26

Ježiš povedal všetkým: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deÀ svoj kríž a nasleduje ma.
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Lebo kto by si chcel život zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mÀa, zachráni si ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by
stratil alebo poškodil?!

Lebo kto sa bude hanbiÈ za mÀa a za moje slová, za toho sa bude
hanbiÈ Syn človeka, keì príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anje-
lov.“

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER· Jak 1, 12

R. Aleluja. — Blahoslavený muÏ, ktorý vydrÏí skú‰ku,
lebo keì sa osvedãí, dostane veniec Ïivota. — R. Aleluja.

Ak p‰eniãné zrno odumrie, prinesie veºkú úrodu

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 12, 24-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pše-
ničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odu-
mrie, prinesie veºkú úrodu. 

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto
svete, zachráni si ho pre večný život.

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj
môj služobník. Kto bude mne slúžiÈ, toho poctí Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Teba, BoÏe, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, chváli vzne‰ený zástup muãeníkov. —
R. Aleluja.

Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás

727EVANJELIUM



✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že
mÀa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo
je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta,
svet vás nenávidí.

SpomeÀte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako
jeho pán. Ak mÀa prenasledovali, budú prenasledovaÈ aj vás; ak
zachovávali moje slovo, budú zachovávaÈ aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiÈ pre moje meno, lebo nepoznajú toho,
ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

7

ALELUJOVÝ VER· Jn 17, 19

R. Aleluja. — Pre nich sa ja sám posväcujem, hovorí Pán;
aby boli aj oni posvätení v pravde. — R. Aleluja.

Svet ich znenávidel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 11b-19

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Svätý Otče, zachovaj ich vo
svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol
s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil
som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo
Písmo.

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju
radosÈ — a úplnú.

Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako
ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
PosväÈ ich pravdou; tvoje slovo je pravda. 
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Ako si ty mÀa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich
sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Počuli sme slovo Pánovo.

NA SVIATKY
DUCHOVNÝCH PASTIEROV

PRVÉ âÍTANIE

1

UÏ povedal, Ïe ich vyhubí, 
keby nebolo MojÏi‰a, jeho vyvoleného, ktorý odvrátil BoÏí hnev

Čítanie z Knihy Exodus 32, 7-14

Pán povedal Mojžišovi: „Choì, zostúp, lebo tvoj ºud, ktorý si vyvie-
dol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veºmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú
som im určil. Urobili si z kovu teºa a klaÀali sa mu, priniesli mu obetu
a povedali: ,Toto sú tvoji bohovia, Izrael, čo Èa vyviedli z egyptskej kra-
jiny.’“

Potom Pán povedal Mojžišovi: „Vidím, že tento ºud má nepoddajnú
šiju. Nechaj ma, nech vzplanie môj hnev proti nim, vyhubím ich
a z teba urobím veºký národ.“

Ale Mojžiš prosil Pána, svojho Boha, a hovoril: „Pane, prečo planie
tvoj hnev proti tvojmu ºudu, ktorý si veºkou silou a mocnou rukou
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vyviedol z egyptskej krajiny? Nech, prosím, nepovedia EgypÈania:
,Podvodne ich vyviedol, aby ich pozabíjal na horách a vyničil zo zem-
ského povrchu.’ Nech utíchne tvoj hnev a odpusÈ zločin svojho ºudu!

SpomeÀ si na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, kto-
rým si na seba samého prisahal a vyhlásil: ,Rozmnožím vaše potom-
stvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám
vášmu potomstvu a budete ju maÈ navždy.’“

A Pán sa zriekol svojho zámeru a nedopustil skazu, ktorú vyhlásil
svojmu ºudu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 106, 19-20. 21-22. 23

R. (porov. Ex 32, 12): OdpusÈ, Pane, vinu svojmu ºudu.                         V

1. Urobili si teºa na Horebe *
a klaÀali sa soche uliatej;

2. i zamenili svoju slávu *
za podobu býka, ktorý trávu poÏiera. —

3. Zabudli na Boha, svojho záchrancu, *
ktorý vykonal veºké divy v Egypte,

4. zázraky v Chámovej krajine, *
v âervenom mori skutky úÏasné. —

5. UÏ povedal, Ïe ich vyhubí, *
keby nebolo MojÏi‰a, jeho vyvoleného.

6. On si stal v prielome pred neho, *
aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezniãil. —

2

Pán je jeho dediãstvo

Čítanie z Knihy Deuteronomium 10, 8-9

Mojžiš povedal ºudu: „V tom čase si Pán vybral kmeÀ Léviho, aby
nosieval archu Pánovej zmluvy, aby stál v jeho službe a aby v jeho
mene žehnal. Tak to robí dodnes.

Preto kmeÀ Léviho nemal podiel ani dedičstvo so svojimi bratmi,
lebo sám Pán je jeho dedičstvo, ako mu bol prisºúbil Pán, tvoj Boh.“
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Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam.*
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

3

VstaÀ, pomaÏ ho, to je on

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej 16, 1b. 6-13

Pán povedal Samuelovi: „NaplÀ si roh olejom a choì! Posielam Èa do
Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráºa.“

Keì Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste
Pánov pomazaný.“

Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehºaì na jeho tvár ani na výšku
postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehºadím ako človek. Človek vidí
iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“

Izai zavolal Abinadaba a predviedol ho pred Samuela.
On povedal: „Ani tohoto si Pán nevyvolil.“
Izai predviedol Sammu. Samuel povedal: „Ani tohoto si Pán nevy-

volil.“
Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal:

„Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.“
A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?“
On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.“
Samuel povedal Izaimu: „Pošli poÀ a priveì ho; ani si nesadneme
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k stolu, kým nepríde.“
Poslal teda poÀ a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný

vzhºad.
A Pán povedal: „VstaÀ, pomaž ho, to je on.“
Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od

toho dÀa pôsobil na Dávida Pánov duch.
Samuel vstal a odišiel do Ramy.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovaÈ budem naveky. XX

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

4

Koho mám poslaÈ, kto nám pôjde?

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 6, 1-8

V tom roku, keì zomrel kráº Oziáš, videl som Pána sedieÈ na vyso-
kom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napæÀal svätyÀu.
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Vedºa neho stáli serafíni; aj jeden mal šesÈ krídel aj druhý mal šesÈ
krídel: dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal.
A jeden druhému volal:

„Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov,
celá zem je plná jeho slávy.“

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.
Tu som zvolal:

„Beda mi, som stratený!
Veì ja som muž s nečistými perami
a bývam medzi ºudom s nečistými perami
a na vlastné oči som videl kráºa, Pána zástupov.“

I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý
kliešÈami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal:

„Hºa, toto sa dotklo tvojich perí,
zmizla tvoja vina
a tvoj hriech je zmytý.“
Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslaÈ, kto nám

pôjde?“
I povedal som: „Hºa, tu som, mÀa pošli.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R. (porov. 8a. 9a): Hºa, prichádzam, Pane,
chcem plniÈ tvoju vôºu. I

1. âakal som, ãakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.

2. Do úst mi vloÏil pieseÀ novú, *
chválospev ná‰mu Bohu. —

3. Obety a dary si nepraje‰, *
leÏ u‰i si mi otvoril.

4. NeÏiada‰ Ïertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hºa, prichádzam. —

5. Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
Ïe mám plniÈ tvoju vôºu.
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6. A to chcem, BoÏe môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ —

7. Ohlasujem tvoju spravodlivosÈ *
vo veºkom zhromaÏdení;

8. svojim perám hovoriÈ nebránim, *
Pane, ty to vie‰. —

5

Na sviatky misionárov

V‰etky konãiny zeme uvidia spásu ná‰ho Boha

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 52, 7-10

Aké krásne sú na horách
nohy posla, ktorý hlása pokoj,
posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu,
ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraºuje.“
Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas
a jasajú všetci,
lebo na vlastné oči vidia
návrat Pána na Sion.

Radujte sa a vedno plesajte,
rozvaliny Jeruzalema,
lebo Pán potešil svoj ºud,
vykúpil Jeruzalem.

Obnažil si Pán svoje sväté rameno
pred očami všetkých národov
a všetky končiny zeme uvidia
spásu nášho Boha.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove.                    III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú;
spievaj Pánovi, celá zem! *
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Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ. 
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

6

Pán ma pomazal a poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61, 1-3

Duch Pána, Boha, je nado mnou,
pretože ma Pán pomazal:
poslal ma hlásaÈ radostnú zvesÈ chudobným,
uzdraviÈ skrúšených srdcom,
oznámiÈ zajatým slobodu,
väzneným prepustenie,
ohlásiÈ rok milosti Pána
a deÀ pomsty nášho Boha,
aby som potešil všetkých zarmútených
a tým, čo oplakávajú Sion,
dal veniec namiesto popola,
olej plesania namiesto smútku,
rúcho radosti namiesto ducha skleslého.

Budú sa volaÈ dubmi spravodlivosti,
sadenicou Pána na jeho oslavu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R. (porov. 2a): Tvoje milosrdenstvo, Pane,                                         XX
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ospevovaÈ budem naveky.

1. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovaÈ naveky; *
po v‰etky pokolenia hlásaÈ svojimi ústami tvoju vernosÈ.

2. Veì ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosÈ je upevnená v nebesiach. —

3. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu sluÏobníkovi Dávidovi som prisahal:

4. Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, ão pretrvá v‰etky pokolenia. —

5. Na‰iel som svojho sluÏobníka Dávida,*
pomazal som ho svojím svätým olejom.

6. Pevne ho bude drÏaÈ moja ruka *
a posilÀovaÈ moje rameno. —

7. S ním bude moja vernosÈ a milosÈ *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

8. On bude volaÈ ku mne: ,Ty si môj Otec, *
môj Boh a útoãi‰te mojej spásy.’“ —

7 

Pôjde‰, kamkoºvek Èa po‰lem

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 1, 4-9

Pán prehovoril ku mne takto:

„Skôr, ako som Èa utvoril v matkinom lone, poznal som Èa;
a skôr, ako si vyšiel z neho, som Èa posvätil;
ustanovil som Èa za proroka národom.“

I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veì ja neviem hovoriÈ, lebo som
ešte dieÈa.“

Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ,Som dieÈa,’

lebo pôjdeš, kamkoºvek Èa pošlem,
a budeš hovoriÈ všetko, čo ti prikážem.
Neboj sa ich,
veì ja som s tebou a budem Èa chrániÈ,“
hovorí Pán.

Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi:
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„Hºa, svoje slová vkladám do tvojich úst.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (porov. 3): Zvestujte v‰etkým národom zázraky Pánove. III

1. Spievajte Pánovi pieseÀ novú; 
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. —

2. Zvestujte jeho spásu deÀ ão deÀ. 
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky v‰etkým národom. —

3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, 
vzdávajte Pánovi slávu a ãesÈ, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. —

4. Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraºuje!“  
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. —

8

Urobil som Èa stráÏcom domu Izraela

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 3, 16b-21

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, urobil som Èa strážcom
domu Izraela. Keì počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom
mene. 

Keì poviem bezbožnému: Zomrieš a ty ho neupozorníš a nepovieš
mu, aby sa odvrátil od svojej bezbožnosti a žil, bezbožný zomrie vo
svojej neprávosti, ale jeho krv budem požadovaÈ z tvojich rúk. 

No keì ty upozorníš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbož-
nosti a od svojej bezbožnej cesty, zomrie vo svojej neprávosti, ale ty si
si život zachránil.

A keì sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha
neprávosÈ, položím pred neho prekážku; on zomrie, pretože si ho neva-
roval: zomrie vo svojom hriechu a nespomenie sa na jeho spravodli-
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vosÈ, ktorú konal, ale za jeho krv sa mi budeš ty zodpovedaÈ.
No ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil a on nezhreší, bude

žiÈ, lebo si ho upozornil a ty si zachrániš život.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 117, 1. 2

R. (Mk 16, 15): Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium.                                                XV

Alebo: Aleluja.                                                      Xb

1. Chváºte Pána, v‰etky národy, *
oslavujte ho, v‰etci ºudia; —

2. lebo je veºké jeho milosrdenstvo voãi nám *
a pravda Pánova trvá naveky. —

9

Ako sa pastier ujíma svojho stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela 34, 11-16

Toto hovorí Pán, Boh: „Hºa, ja sám vyhºadám svoje ovce a ujmem
sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keì príde medzi svoje roz-
ptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovša-
diaº, kam sa rozp⁄chli v oblačnom a hmlistom čase.

Vyvediem ich spomedzi národov, zhromaždím ich z krajín a prive-
diem ich do vlasti. A budem ich pásÈ na izraelských vrchoch, v doli-
nách a na lúčinách krajiny. Budem ich vodiÈ na bohatú pastvu a ich
ovčinec bude na vysokých vrchoch Izraela. Tam si odpočinú na zele-
nom trávniku, na izraelských vrchoch nájdu šÈavnatú pastvu.

Ja sám budem pásÈ svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán,
Boh. Stratené ovce vyhºadám, rozptýlené privediem naspäÈ, zranené
obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásÈ sve-
domito.“

738 SPOLOâNÁ âASË DUCHOVNÝCH PASTIEROV



Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 23, 1-3. 4. 5. 6

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

1. Pán je môj pastier, niã mi nechýba: *
pasie ma na zelených pa‰ienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, *
du‰u mi osvieÏuje.

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

4. I keby som mal ísÈ tmavou dolinou, 
nebudem sa báÈ zlého, *
lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. —

6. Prestiera‰ mi stôl *
pred oãami mojich protivníkov.

7. Leje‰ mi olej na hlavu *
a kalich mi napæÀa‰ aÏ po okraj. —

8. Dobrota a milosÈ budú ma sprevádzaÈ *
po v‰etky dni môjho Ïivota.

9. A budem bývaÈ v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Máme rozliãné dary podºa milosti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 12, 3-13

Bratia, mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás,
aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieÈ treba, ale zmýšºajte triez-
vo, každý podºa stupÀa viery, aký mu udelil Boh.
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Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú
tú istú činnosÈ, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo
sme si navzájom údmi.

Máme rozličné dary podºa milosti, ktorú sme dostali: či už dar pro-
rokovaÈ v súlade s vierou, alebo dar slúžiÈ v službe, alebo učiÈ pri
vyučovaní, či povzbudzovaÈ pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech
dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje
milosrdenstvo, nech to robí radostne.

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviìte zlo, lipnite k dobru. Milujte
sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,
v horlivosti neochabujte, buìte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
V nádeji sa radujte, v súžení buìte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte
účasÈ na potrebách svätých, buìte pohostinní.

Počuli sme Božie slovo.

2

N a  s v i a t k y  m i s i o n á r o v

Bohu sa zapáãilo spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-25

Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale
pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veì je
napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím
a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?
Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? 

Lebo keì svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha,
zapáčilo sa Bohu spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však
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ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov
bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista —
Božiu moc a Božiu múdrosÈ.

Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha
slabé, je silnejšie ako ºudia.

Počuli sme Božie slovo.

3

Nech nás kaÏdý pokladá za Kristových sluÏobníkov
a správcov BoÏích tajomstiev

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-5

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správ-
cov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý
verný. 

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ºudský
súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma
neospravedlÀuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúìte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je
skryté v tme, a vyjaví úmysly s⁄dc. Vtedy každý dostane pochvalu od
Boha.

Počuli sme Božie slovo.

4

Beda mi, keby som nehlásal evanjelium

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 9, 16-19. 22-23

Bratia, ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliÈ; to je moja
povinnosÈ a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.

Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie
z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená.

Aká je teda moja odmena? Že keì hlásam evanjelium, predkladám
ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu.
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Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých,
aby som čím viacerých získal.

Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých.
Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoÀ niekto-

rých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na Àom podiel.

Počuli sme Božie slovo.

5

Urobil nás súcich za sluÏobníkov Novej zmluvy

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 3, 1b-6a

Bratia, potrebujeme — ako niektorí — odporúčajúce listy k vám
alebo od vás? 

Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú
všetci ºudia. Veì je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovi-
li, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen-
ných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca.

Takto dôverujeme Bohu skrze Krista.
Nie že by sme boli schopní vymyslieÈ niečo sami od seba, akoby to

bolo z nás, ale naša schopnosÈ je z Boha. On nás urobil súcich za slu-
žobníkov Novej zmluvy.

Počuli sme Božie slovo.

6

Nie seba hlásame, ale JeÏi‰a Krista;
my sme len va‰i sluÏobníci pre JeÏi‰a

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 4, 1-2. 5-7

Bratia, keì máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli,
neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si
úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa
pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ºudí.

Veì nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši slu-
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žobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari
svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy
v tvári Ježiša Krista.

No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrcho-
vanú moc, a nie my.

Počuli sme Božie slovo.

7

Zveril nám sluÏbu zmierenia

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 5, 14-20

Bratia, ženie nás Kristova láska, keì si uvedomíme, že ak jeden
zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj
tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal
z m⁄tvych.

Preto odteraz nepoznáme nikoho podºa tela. A ak sme aj poznali
Krista podºa tela, teraz už nepoznáme. 

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo
a nastalo nové.

Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou
a zveril nám službu zmierenia. 

Veì v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ºuìom ich hrie-
chy. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás.
V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Počuli sme Božie slovo.

8

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
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jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-

ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-
kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval
Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-
tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

9

Stal som sa sluÏobníkom Cirkvi podºa BoÏieho daru

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 1, 24-29

Bratia, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele
dopæÀam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je
Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podºa Božieho daru, ktorý som
dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od
vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh
daÈ poznaÈ bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi, a ním je
Kristus vo vás, nádej slávy.

My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme
každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka pri-
viedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím, jeho mocou,
ktorá vo mne mohutne pôsobí.

Počuli sme Božie slovo.

10

Boli by sme vám odovzdali nielen BoÏie evanjelium, ale aj vlastný Ïivot

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla Solúnčanom 2, 2b-8
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Bratia, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásaÈ vám Božie evanje-
lium uprostred mnohých Èažkostí. Lebo naše povzbudzovanie nepo-
chádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako
nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriÈ evanjelium, tak hovoríme, nie
aby sme sa ºuìom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.

Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakom-
stvo, Boh je svedok, ani sme nehºadali slávu u ºudí, ani u vás ani u iných.

Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiÈ, boli sme medzi vami
malí, ako keì matka k⁄mi a láska svoje deti.

Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen
Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.

Počuli sme Božie slovo.

11

Zverený poklad chráÀ mocou Ducha Svätého

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 13-14; 2, 1-3

Milovaný, maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mÀa, vo viere
a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráÀ mocou
Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

Ty sa teda, syn môj, upevÀuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
A čo si počul odo mÀa pred mnohými svedkami, zveruj spoºahlivým
ºuìom, ktorí budú schopní učiÈ aj iných.

Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.

Počuli sme Božie slovo.

12

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý
bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:
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Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov
podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy
a obrátia sa k bájkam.

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-
listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.

13

Paste BoÏie stádo, ktoré je u vás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 5, 1-4

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a sve-
dok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má
v budúcnosti zjaviÈ: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oÀ nie
z prinútenia, ale dobrovoºne, podºa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale
ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

A keì sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Počuli sme Božie slovo.
EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;
poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 9, 35-38

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach,
hlásal evanjelium o kráºovstve a uzdravoval každý neduh a každú cho-
robu.

Keì videl zástupy, zºutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skles-
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nuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je
veºká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robot-
níkov na svoju žatvu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

Na sviatky pápežov

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;
a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 13-19

Keì Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení-
kov: „Za koho pokladajú ºudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteºa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to

nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev

a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kºúče od nebeského kráºov-
stva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 9b. 10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.
Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.
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Kto je medzi vami najväã‰í, bude va‰ím sluÏobníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo
len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste bratia. 

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten
nebeský.

Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš Učiteº,
Kristus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

Na sviatky misionárov

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;
ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —
R. Aleluja.

Choìte a uãte v‰etky národy

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Matúša 28, 16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Keì ho uvideli, klaÀali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choìte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávaÈ všetko, čo som vám
prikázal.

A hºa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

5
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ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;
a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

Urobím z vás rybárov ºudí

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

Keì Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráºovstvo. Kajajte sa
a verte evanjeliu.“

Keì raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimo-
novho brata, ako spúšÈajú sieÈ do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im
povedal: „Poìte za mnou a urobím z vás rybárov ºudí.“ Oni hneì
zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ìalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána
— aj oni boli na lodi a opravovali siete — a hneì ich povolal. Oni zane-
chali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

6

Na sviatky misionárov

ALELUJOVÝ VER· Mt 28, 19a. 20b

R. Aleluja. — Choìte a uãte v‰etky národy, hovorí Pán;
ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta. —
R. Aleluja.

Choìte do celého sveta a hlásajte evanjelium

✠ Zakončenie svätého evanjelia podºa Marka 16, 15-20

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choìte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiÈ,
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bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzaÈ tieto znamenia: v mojom mene

budú vyháÀaÈ zlých duchov, budú hovoriÈ novými jazykmi, hady budú
braÈ do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých
budú vkladaÈ ruky a tí ozdravejú.“

Keì im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici
Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzo-
val znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

7

Na sviatky misionárov

ALELUJOVÝ VER· Mk 1, 17

R. Aleluja. — Poìte za mnou, hovorí Pán;
a urobím z vás rybárov ºudí. — R. Aleluja.

Na tvoje slovo spustím siete

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 5, 1-11

Keì raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naÀ zástup,
lebo chcel počuÈ Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári
z nich vystúpili a prali si siete.

Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby
trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loìky učil zástupy.

Keì prestal hovoriÈ, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spus-
tite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteº, celú noc sme sa namáhali, a nič sme
nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.
Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli
pomôcÈ. Oni prišli a obidve loìky naplnili tak, že sa potápali. 

Keì to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane,
odíì odo mÀa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho
i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj
Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.
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Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviÈ už ºudí.“
A keì pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

8

ALELUJOVÝ VER· Porov. Lk 4, 18

R. Aleluja. — Pán ma poslal hlásaÈ evanjelium chudobným,
oznámiÈ zajatým, Ïe budú prepustení. — R. Aleluja.

Îatva je veºká, ale robotníkov málo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísÈ.

A povedal im: „Žatva je veºká, ale robotníkov málo. Preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choìte! Hºa, posie-
lam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv
a cestou nikoho nepozdravujte!

Keì vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto
domu!’ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na Àom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám.

V tom dome potom ostaÀte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si
zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keì prídete do niektorého
mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo
sú v Àom, a povedzte im: ,Priblížilo sa k vám Božie kráºovstvo.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

9

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 15b

R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;
pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

Dávam vám kráºovstvo, ako ho môj Otec dal mne
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✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 22, 24-30

Medzi apoštolmi vznikol spor, kto je z nich asi najväčší.
Ježiš im povedal: „Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad

nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami
najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veì kto je väčší?
Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom?
A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráºov-
stvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole
v mojom kráºovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásÈ kmeÀov
Izraela.

Počuli sme slovo Pánovo.

10

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;
poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

Dobrý pastier poloÏí svoj Ïivot za ovce

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 10, 11-16

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život
za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšÈa
ovce a uteká, keì vidí prichádzaÈ vlka, a vlk ich trhá a rozháÀa. Veì je
nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mÀa, ako mÀa
pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím pri-
viesÈ a budú počuÈ môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 15b
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R. Aleluja. — Nazval som vás priateºmi, hovorí Pán;
pretoÏe som vám oznámil v‰etko,

ão som poãul od svojho Otca. — R. Aleluja.

UÏ vás nenazývam sluhami; nazval som vás priateºmi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-
jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-
nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca
a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosÈ a aby vaša ra-
dosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja
miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-
jich priateºov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.
Nazval som vás priateºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som
počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám
Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

12

Na sviatky pápežov

ALELUJOVÝ VER· Jn 10, 14

R. Aleluja. — Ja som dobrý pastier, hovorí Pán;
poznám svoje a moje poznajú mÀa. — R. Aleluja.

Pas moje baránky! Pas moje ovce!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 21, 15-17
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Keì sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimo-
na Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že Èa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“
On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že Èa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal

mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že Èa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Počuli sme slovo Pánovo.

NA SVIATKY UČITEªOV CIRKVI

PRVÉ âÍTANIE

1

Dám ti srdce múdre a chápavé

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 3, 11-14

Boh povedal Šalamúnovi: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si
o dlhý vek ani o bohatstvo ani o život svojich nepriateºov, ale si si žia-
dal múdrosÈ, aby si rozlíšil právo, hºa, splním tvoju žiadosÈ: dám ti
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srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou
a ani po tebe nebude.

Ale dám ti aj to, čo si nežiadal. Bohatstvo a slávu, že sa ti nijaký kráº
nevyrovná po všetky dni tvojho života a ak budeš kráčaÈ po mojich
cestách a budeš zachovávaÈ moje príkazy a ustanovenia, ako kráčal
tvoj otec Dávid, dám ti aj dlhý život.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *
a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *
a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako  svetlo *
a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. —

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *
a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *
a jeho kroky nezakolí‰u. —

2

MúdrosÈ som miloval väã‰mi neÏ zdravie a krásu

Čítanie z Knihy Múdrosti 7, 7-10. 15-16

Modlil som sa a bol mi daný rozum,
prosil som a vošiel do mÀa duch múdrosti.
Jej som dal prednosÈ pred žezlami a trónmi
a bohatstvo v porovnaní s Àou som nepokladal za nič.
Ani drahokam som jej nestaval na roveÀ,
lebo všetko zlato vedºa nej je trochou piesku
a striebro popri nej za blato možno počítaÈ.
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Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu,
chcem ju maÈ radšej ako denné svetlo,
lebo jej svetlo nikdy nevyhasne.

Nech mi dá Boh hovoriÈ podºa presvedčenia
a myslieÈ tak, aby to bolo hodné darov, čo som dostal,
lebo on sám je vodcom múdrosti
a usmerÀovateºom mudrcov.

Veì sme v jeho ruke, my aj naše reči,
múdrosÈ i zručnosÈ v konaní.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 19, 8. 9. 10. 11

R. (10b): Výroky Pánove sú pravdivé
a v‰etky spravodlivé. XV

1. Zákon Pánov je dokonalý, *
osvieÏuje du‰u.

2. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosÈ maliãkým. —

3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *
pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oãi. —

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *
a v‰etky spravodlivé. —

7. Vzácnej‰ie sú neÏ zlato, *
neÏ veºký drahokam,

8. slad‰ie sú neÏ med, *
neÏ medové kvapky z plástu. —

3

Naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 15, 1-6
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Kto sa bojí Boha, bude konaÈ správne,
a kto žije podºa zákona, dosiahne múdrosÈ.
Ona mu vyjde v ústrety ako matka
a privinie ho ako mladá žena, panna.

Nak⁄mi ho chlebom života a rozumnosti
a vodou spasiteºnej múdrosti ho napojí.
Oprie sa o Àu a neskláti sa,
spoºahne sa na Àu a nebude sklamaný.
Ona ho povýši nad všetkých jeho druhov.

Uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa,
naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti
a do rúcha slávy ho odeje.
Zahrnie ho veselosÈou a plesaním
a zaistí mu meno slávne naveky.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R. (12b): Nauã ma, Pane, svoje ustanovenia. XX

1. Ako sa mladík na svojej ceste udrÏí ãistým? *
Tak, Ïe bude zachovávaÈ tvoje slová. —

2. Celým svojím srdcom Èa vyhºadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. —

3. V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhre‰il. —

4. Pane, ty si velebený; *
nauã ma svoje ustanovenia. —

5. Svojimi perami vypoãítavam *
v‰etky výroky tvojich úst. —

6. Keì idem cestou tvojich zákonov, *
mám väã‰iu radosÈ ako zo v‰etkého bohatstva. —

4

Naplní ho duchom rozumu
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Čítanie z Knihy Sirachovho syna 39, 8-14

Ak bude chcieÈ zvrchovaný Pán,
naplní ho duchom rozumu
a on bude ako lejak chrliÈ slová Božej múdrosti
a modlitbou bude zvelebovaÈ Pána.
Bude správne usudzovaÈ a žiÈ
a uvažovaÈ o jeho tajomstvách.

Bude zjavovaÈ výchovnú silu jeho náuky
a chváliÈ sa bude zákonom Pánovej zmluvy.
Mnohí budú chváliÈ jeho múdrosÈ
a nikdy sa na Àu nezabudne.
Spomienka na neho nezanikne
a jeho meno budú vyhºadávaÈ z pokolenia na pokolenie.

O jeho múdrosti budú rozprávaÈ národy
a jeho chválu bude hlásaÈ zhromaždený ºud.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 37, 3-4. 5-6. 30-31

R. (30a): Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ. XV

1. Spoºahni sa na Pána a dobre rob *
a bude‰ bývaÈ v svojej krajine a te‰iÈ sa z bezpeãia.

2. Hºadaj radosÈ v Pánovi *
a dá ti, za ãím túÏi tvoje srdce. —

3. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa uÏ postará.

4. Tvoju spravodlivosÈ vyvedie na povrch ako svetlo *
a tvoje právo ako poludÀaj‰í jas. — R.

5. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosÈ *
a jeho jazyk hovorí, ão je správne.

6. V jeho srdci je zákon BoÏí *
a jeho kroky nezakolí‰u. — R.

DRUHÉ âÍTANIE

1
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Bohu sa zapáãilo spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 18-25

Bratia, slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale
pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 

Veì je napísané:

„MúdrosÈ múdrych zmarím
a rozumnosÈ rozumných zavrhnem.“

Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku?
Neobrátil Boh múdrosÈ tohto sveta na bláznovstvo? 

Lebo keì svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosÈou Boha,
zapáčilo sa Bohu spasiÈ veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hºadajú múdrosÈ, my však
ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov
bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista —
Božiu moc a Božiu múdrosÈ.

Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ºudia, a čo je u Boha
slabé, je silnejšie ako ºudia.

Počuli sme Božie slovo.

2

Hovoríme tajomnú BoÏiu múdrosÈ, ktorá bola skrytá

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 2, 1-10a

Ani ja, keì som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovaÈ
Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosÈou. Rozhodol som sa, že
nechcem medzi vami vedieÈ nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižova-
ného.

A bol som u vás slabý, bojazlivý a veºmi prestrašený. Moja reč
a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale
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v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ºudskej
múdrosti, ale na Božej moci.

Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosÈ — no nie múdrosÈ tohoto
veku ani múdrosÈ kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovo-
ríme tajomnú Božiu múdrosÈ, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred
vekmi určil nám na slávu.

Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veì keby ju boli poznali,
nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy.

Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do
ºudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

3

My máme Kristovo zmý‰ºanie

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 2, 10b-16

Bratia, Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veì kto z ºudí vie, čo je
v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v Àom? Tak ani čo je v Bohu,
nepozná nik, iba Boží Duch.

A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme
vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými
od ºudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné
veci duchovne vysvetºujeme.

Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznov-
stvom a nemôže ich pochopiÈ, lebo ich treba duchovne posudzovaÈ. No
duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiÈ.

Veì kto poznal Pánovo zmýšºanie,
aby ho poúčal?

My však máme Kristovo zmýšºanie.

Počuli sme Božie slovo.

4

ZvestovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo
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Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 3, 8-12

Bratia, ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosÈ zves-
tovaÈ pohanom Kristovo nevyspytateºné bohatstvo a všetkým oznámiÈ,
aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala zná-
mou Božia mnohotvárna múdrosÈ, podºa odvekého rozhodnutia, ktoré
uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V Àom máme odvahu
a prístup v dôvere skrze vieru v neho.

Počuli sme Božie slovo.

5

Na dielo sluÏby, na budovanie Kristovho tela

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 4, 1-7. 11-13

Bratia, prosím vás ja, väzeÀ v Pánovi, aby ste žili dôstojne podºa
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosÈou
a zhovievavosÈou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovaÈ
jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svoj-
ho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všet-
kých.

Ale každý z nás dostal milosÈ podºa miery, akou nás obdaroval
Kristus.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteºov, aby pripravovali svä-
tých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme
všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža,
k miere plného Kristovho veku.

Počuli sme Božie slovo.

6

Zverený poklad chráÀ mocou Ducha Svätého

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 1, 13-14; 2, 1-3
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Milovaný, maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mÀa, vo viere
a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráÀ mocou
Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

Ty sa teda, syn môj, upevÀuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
A čo si počul odo mÀa pred mnohými svedkami, zveruj spoºahlivým
ºuìom, ktorí budú schopní učiÈ aj iných.

Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.

Počuli sme Božie slovo.

7

Konaj dielo evanjelistu, plÀ svoju sluÏbu

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 1-5

Milovaný, zaprisahávam Èa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý
bude súdiÈ živých i m⁄tvych, pre jeho príchod a jeho kráºovstvo:
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosÈou a múdrosÈou.

Lebo príde čas, keì neznesú zdravé učenie, ale nazháÀajú si učiteºov
podºa svojich chúÈok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy
a obrátia sa k bájkam.

Ty však buì vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanje-
listu, plÀ svoju službu.

Počuli sme Božie slovo.
EVANJELIUM

1

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 16

R. Aleluja. — Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,
aby videli va‰e dobré skutky a oslavovali vá‰ho Otca. —
R. Aleluja.

Vy ste svetlo sveta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 13-19
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soº zeme. Ak soº stratí chuÈ, čím
ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiÈ von, aby ju ºudia pošliapali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryÈ. Ani
lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila
všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ºuìmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Nemyslite si, že som prišiel zrušiÈ Zákon alebo Prorokov; neprišiel
som ich zrušiÈ, ale naplniÈ. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie
nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo
Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak
by učil ºudí, bude v nebeskom kráºovstve najmenší. Ale kto ich zacho-
vá a tak bude aj učiÈ, ten bude v nebeskom kráºovstve veºký.

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Porov. Jn 6, 63c. 68c

R. Aleluja. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a Ïivot.
Ty má‰ slová veãného Ïivota. — R. Aleluja.

JeÏi‰ ich uãil ako ten, ão má moc

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 21-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,
Pane,’ vojde do nebeského kráºovstva, ale iba ten, kto plní vôºu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deÀ povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali
v tvojom mene? NevyháÀali sme v tvojom mene zlých duchov a neuro-
bili sme v tvojom mene veºa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som
vás nepoznal; odíìte odo mÀa vy, čo páchate neprávosÈ!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočÀuje ich, podobá
sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážì,
privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa
nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočÀuje, podobá
sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážì,
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privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-
til; zostalo z neho veºké rumovisko.“

Keì Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich
učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Porov. Sk 16, 14b

R. Aleluja. — Pane, otvor na‰e srdce,
aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. — R. Aleluja.

Veci nové i staré

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 47-52

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá sieti, ktorú
spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keì je plná, vytiahnu
ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak
bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých
a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“
„Áno,“ odpovedali.
A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom

nebeského kráºovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej
pokladnice veci nové i staré.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 9b. 10b

R. Aleluja. — Len jeden je vá‰ Otec, ten nebeský.
Len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus. — R. Aleluja.

Ani sa nedávajte volaÈ Uãiteºmi, lebo len jediný je vá‰ Uãiteº, Kristus

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 23, 8-12
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy sa nedávajte volaÈ Rabbi, lebo
len jeden je váš Učiteº, vy všetci ste bratia.

Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten
nebeský.

Ani sa nedávajte volaÈ Učiteºmi, lebo len jediný je váš Učiteº, Kris-
tus.

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

5

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Semeno je BoÏie slovo, rozsievaã je Kristus.
KaÏdý, kto ho nájde, bude ÏiÈ naveky. — R. Aleluja.

Rozsievaã vy‰iel rozsievaÈ

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 1-10. 13-20

Ježiš začal opäÈ učiÈ pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veºký
zástup. Preto nastúpil na loì na mori a sadol si; a celý zástup bol na
brehu. Učil ich veºa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril:
„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako sial, jedno zrno padlo na
kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veºa zeme, a hneì vziš-
lo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahorelo, a pretože
nemalo koreÀa, uschlo.

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

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno
tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Keì bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho

na podobenstvá. 
On im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom

pochopíte ostatné podobenstvá?
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Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho
počúvajú, ale hneì prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.

Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneì ho
s radosÈou prijímajú, ale nemajú v sebe koreÀa, sú chvíºkoví. Keì
potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneì odpad-
nú.

A iné, zasiate do t⁄nia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlú-
dia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo
udusia a ostane bez úžitku.

A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho
a prinášajú úrodu: jedno tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú
a iné stonásobnú.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 4, 1-9

Ježiš začal opäÈ učiÈ pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veºký
zástup. Preto nastúpil na loì na mori a sadol si; a celý zástup bol na
brehu. Učil ich veºa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril:
„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievaÈ. Ako sial, jedno zrno padlo na
kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veºa zeme, a hneì vziš-
lo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keì vyšlo slnko, zahorelo, a pretože
nemalo koreÀa, uschlo.

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

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno
tridsaÈnásobnú, druhé šesÈdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

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

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 5
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R. Aleluja. — Ja som viniã, vy ste ratolesti, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

Z plnosti srdca hovoria ústa

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 43-45

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé
ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom
možno poznaÈ po ovocí. Z t⁄nia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín
neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý
človek zo zlého vynáša zlo. Veì z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

Počuli sme slovo Pánovo.

NA SVIATKY PANIEN

PRVÉ âÍTANIE

1

Láska je mocná ako smrÈ

Čítanie z Piesne piesní 8, 6-7

Pritisni si ma na srdce sÈa prsteÀ,
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ako pečaÈ na svoje rameno,
lebo láska je mocná ako smrÈ
a vášeÀ tvrdá ako podsvetie.
Jej páºa — to ohÀa plápoly
a božské plamene.

Ani veºké vody lásku neuhasia
a rieky ju neodplavia.
A keby niekto za lásku ponúkol všetko, čo má v dome,
len by sa opovrhlo ním.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 148, 1-2. 11-13a. 13c-14

R. (porov. 12a. 13a): Mládenci a panny, chváºte meno Pánovo. XX
Alebo: Aleluja. Xb

1. Chváºte Pána z nebies, *
chváºte ho na výsostiach.

2. Chváºte ho, v‰etci jeho anjeli; *
chváºte ho, v‰etky nebeské mocnosti. — R.

3. Králi zeme a v‰etky národy, *
knieÏatá a v‰etci zemskí sudcovia,

4. mládenci a panny, 
starci a junáci *
nech chvália meno Pánovo. — R.

5. Jeho veleba prevy‰uje zem i nebesia *
a svojmu ºudu dáva veºkú moc.

6. Je chválou v‰etkým svojim svätým, *
synom Izraela, ºudu, ktorý je mu blízky. — R.

2

NavÏdy si Èa zasnúbim

Čítanie z Knihy proroka Ozeáša 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Toto hovorí Pán:
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„Zavediem ju na púšÈ
a prihovorím sa jej srdcu.
Tam bude poslúchaÈ
ako v dÀoch svojej mladosti,
ako v dÀoch, keì vychádzala z egyptskej krajiny.

Vtedy si Èa navždy zasnúbim,
zasnúbim si Èa v spravodlivosti a práve,
v láske a milosrdenstve,
zasnúbim si Èa vo vernosti
a ty spoznáš Pána.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 45, 11-12. 14-15. 16-17

R. (porov. Mt 25, 6): Îeních prichádza,
vyjdite v ústrety Kristu Pánovi! XX

1. âuj, dcéra, a pozoruj, nakloÀ svoj sluch, *
zabudni na svoj ºud a na dom svojho otca.

2. Sám kráº zatúÏil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. —

3. Veºmi vzne‰ená je dcéra kráºovská vnútri, *
jej odevom sú zlaté tkanivá.

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráºovi; *
za Àou ti privádzajú panny, jej druÏice. —

5. Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráºovského paláca.

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; *
urobí‰ ich knieÏatami nad celou zemou. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Panna rozmý‰ºa o Pánových veciach

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 7, 25-35

Bratia, o pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký,
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ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný. Myslím teda,
že je to dobré — pre terajšie Èažkosti —, že je dobre, keì človek osta-
ne tak, ako je.

Si viazaný k žene? Nevyhºadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehºadaj si
ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale
takíto budú maÈ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriÈ.

A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú
ženy, boli akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa
radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí,
čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosÈ tohoto sveta sa
pomíÀa.

Chcem, aby ste vy boli bez starostí. 
Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiÈ Pánovi. Ale

ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiÈ manželke, a je rozdelený.
Aj nevydatá žena a panna rozmýšºajú o Pánových veciach, aby boli

sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiÈ
mužovi.

No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku,
ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

2

Zasnúbil som vás jednému muÏovi, 
aby som vás odovzdal Kristovi ako ãistú pannu

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 17 — 11, 2

Bratia, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osved-
čený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už strpte!
Veì horlím za vás Božou horlivosÈou. Zasnúbil som vás jednému
mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM
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1

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Poì, nevesta Kristova, a prijmi veniec, 
ktorý ti Pán pripravil pre veãný Ïivot. — R. Aleluja.

Pre nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiÈ
svoju manželku z akejkoºvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteº ich od počiatku ako muža
a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa
k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele’?

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 
Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal daÈ priepustný list

a prepustiÈ?“
Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosÈ vášho srdca dovolil prepus-

tiÈ vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám:
Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme
si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keì je to takto medzi mužom a ženou,
potom je lepšie neženiÈ sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to
dané. Lebo sú ºudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo
života matky, iných takými urobili ºudia a iní sa takými urobili sami
pre nebeské kráºovstvo. Kto to môže pochopiÈ, nech pochopí.“

Počuli sme slovo Pánovo.
2

ALELUJOVÝ VER·

R. Aleluja. — Toto je múdra panna, lebo ju Pán na‰iel bedliÈ;
keì pri‰iel Ïeních, vo‰la s ním na svadobnú hostinu. —
R. Aleluja.
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Îeních prichádza, vyjdite mu v ústrety!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-
stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali
s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.
O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!’
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja,

lebo naše lampy hasnú.’
Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-

te radšej k predavačom a kúpte si!’
No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli

s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!’
Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’
Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lep‰í podiel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,
menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi
k nohám a počúvala jeho slovo.
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Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala:
„Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovaÈ? Povedz jej, nech
mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre
mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel,
ktorý sa jej neodníme.“

Počuli sme slovo Pánovo.

NA SVIATKY SVÄTÝCH A SVÄTÍC

PRVÉ âÍTANIE

1

Odíì zo svojej krajiny a od svojich príbuzných

Čítanie z Knihy Genezis 12, 1-4a
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Pán povedal Abramovi:

„Odíì zo svojej krajiny, od svojich príbuzných
a z domu svojho otca
do krajiny, ktorú ti ukážem.
Urobím z teba veºký národ
a požehnám Èa,
oslávim tvoje meno
a budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo Èa budú žehnaÈ,
a prekºajem tých, čo Èa budú preklínaÈ.
V tebe budú požehnané
všetky pokolenia zeme.“

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

2

MilovaÈ bude‰ svojho blíÏneho ako seba samého

Čítanie z Knihy Levitikus 19, 1-2. 17-18

Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových
synov a povedz im: Buìte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.
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Nenos vo svojom srdci nenávisÈ voči svojmu bratovi; napomeÀ ho,
aby si sa neobÈažil jeho hriechom.

Nepomsti sa a neprechovávaj hnev k synom svojho ºudu. MilovaÈ
budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (porov. 1b): Spravodlivý nájde odpoãinok
na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo,
ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *
ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *
ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *
ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok
a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *
Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —

3

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, celým srdcom

Čítanie z Knihy Deuteronomium 6, 3-9

Mojžiš povedal ºudu: „Počúvaj, Izrael, a svedomite zachovávaj prí-
kazy, aby ti dobre bolo a aby si sa veºmi rozmnožil v krajine oplývajú-
cej mliekom a medom, ako to prisºúbil Pán, Boh tvojich otcov.

Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! MilovaÈ budeš Pána,
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou
silou. 

A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš
ich opakovaÈ svojim synom a hovoriÈ o nich, či budeš sedieÈ vo svojom
dome alebo cestovaÈ, či budeš líhaÈ alebo vstávaÈ; priviažeš si ich ako
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znamenie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš
ich na veraje svojho domu a na svoje brány.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX
Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 
ão svoj majetok ãestne spravuje; *
nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *
nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 
bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 
jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

4

Na sviatky rehoºníkov

Pán je jeho dediãstvo

Čítanie z Knihy Deuteronomium 10, 8-9
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Mojžiš povedal ºudu: „V tom čase si Pán vybral kmeÀ Léviho, aby
nosieval archu Pánovej zmluvy, aby stál v jeho službe a aby v jeho
mene žehnal. Tak to robí dodnes.

Preto kmeÀ Léviho nemal podiel ani dedičstvo so svojimi bratmi,
lebo sám Pán je jeho dedičstvo, ako mu bol prisºúbil Pán, tvoj Boh.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota. 
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

5

Na sviatky rehoºníkov

Postav sa na vrchu pred Pána

Čítanie z Prvej knihy Kráºov            19, 4-9a. 11-15a

Eliáš išiel deÀ cesty na púšÈ. Keì zastal, sadol si pod borievku a žia-
dal si umrieÈ. Hovoril: „Už nevládzem, Pane! Vezmi si môj život, veì
ja nie som lepší ako moji otcovia.“

Hodil sa na zem a usnul v tieni borievky.
Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: „VstaÀ a jedz!“ Pozrel sa

a hºa, pri hlave mal podpopolný chlieb a nádobu s vodou. Najedol sa,
napil sa a znova zaspal.

A Pánov anjel prišiel druhý raz, dotkol sa ho a povedal mu: „VstaÀ
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a jedz, lebo máš pred sebou ešte veºkú cestu.“ Vstal teda, najedol sa,
napil sa a posilnený týmto pokrmom šiel štyridsaÈ dní a štyridsaÈ nocí
až k Božiemu vrchu Horeb.

Keì ta prišiel, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu:
„Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“ Práve prechádzal Pán. 

Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán
nebol vo víchre.

Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. 
Po zemetrasení šºahal oheÀ. Ale Pán nebol v ohni.
A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keì ho Eliáš počul,

plášÈom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom
počul hlas: „Čo tu robíš, Eliáš?“

On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov; lebo
synovia Izraela porušili tvoju zmluvu: zborili tvoje oltáre a tvojich
prorokov pozabíjali mečom. Len ja som ostal. Ale aj po mojom živote
sliedia a chcú ma zabiÈ.“

A Pán mu povedal: „Choì, vráÈ sa tou istou cestou po púšti do
Damasku.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R. (porov. 1b): Spravodlivý nájde odpoãinok
na tvojom svätom vrchu, Pane. XV

1. Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo,
ão z úprimného srdca pravdu hovorí, *
ão nepodvádza svojím jazykom. —

2. âo nekrivdí svojmu blíÏnemu, *
ani ho nepotupuje.

3. âo niãomníka nemá za niã, *
ale ctí si ºudí bohabojných. —

4. âo nepoÏiãiava peniaze na úrok 
a proti nevinnému sa nedá podplácaÈ. *
Kto si tak poãína, ten sa nikdy neskláti. —
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6

Na sviatky rehoºníkov

Elizeus vstal a ‰iel za Eliá‰om

Čítanie z Prvej knihy Kráºov 19, 16b. 19-21

Pán povedal Eliášovi: „Elizea, Safatovho syna z Abelmehuly, poma-
žeš za proroka namiesto seba.“

Keì Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho syna, oraÈ na dva-
nástich záprahoch volov; sám bol pri dvanástom. Eliáš prišiel k nemu
a hodil naÀ svoj plášÈ. 

On hneì zanechal voly, bežal za Eliášom a povedal: „Dovoº mi, pro-
sím, pobozkaÈ svojho otca a matku, potom pôjdem za tebou.“

On mu odvetil: „Choì a vráÈ sa; lebo vieš, čo som ti urobil.“
Elizeus odišiel od neho, vzal záprah volov, zabil ich, na postroji uvaril

mäso a dal ºuìom jesÈ. Potom vstal, šiel za Eliášom a posluhoval mu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro.                                  XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —

7

Aby sme sa obidvaja v zdraví doÏili staroby
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Čítanie z Knihy Tobiáš 8, 4b-7

V svadobný večer povedal Tobiáš Sáre: „VstaÀ, sestra! Modlime sa
a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie.“

Ona vstala a začali sa modliÈ a prosiÈ Pána, aby im daroval zdravie:
„Zvelebený buì, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po
všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie
po všetky veky! Ty si utvoril Adama, dal si mu vernú pomocníčku Evu
a z oboch vzišlo celé ºudské pokolenie. Ty si povedal, že nie je dobre
človeku samému: ,Urobíme mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.’

A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale vedený ver-
nosÈou. Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad Àou, aby sme sa obi-
dvaja v zdraví dožili staroby.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána. III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *
a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *
bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *
vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *
ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona,
aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *
po v‰etky dni svojho Ïivota. —

8

Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva
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Dobrá je modlitba a pôst, almuÏna a spravodlivosÈ

Čítanie z Knihy Tobiáš               12, 6-13

Vtedy Rafael zavolal Tobiho a jeho syna nabok a povedal im:
„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá,
ktoré nám preukázal; dobrorečte mu a ospevujte ho. S úctou zjavujte
Božie slovo a neváhajte ho oslavovaÈ. Kráºovo tajomstvo je dobre
ukrývaÈ, ale Božie skutky je čestné zjavovaÈ a oslavovaÈ.

Robte dobre a nestihne vás zlo. Dobrá je modlitba a pôst, almužna
a spravodlivosÈ. Lepšie je maÈ trošku, ale spravodlivo, ako veºa, ale
hriešne. Lepšie je dávaÈ almužnu ako kopiÈ zlaté poklady. Almužna
vyslobodzuje zo smrti a očisÈuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú
almužnu, budú prekypovaÈ životom. Ale tí, čo páchajú hriech a neprá-
vosÈ, sú nepriateºmi vlastného života.

Poviem vám teda pravdu a nič pred vami nezamlčím. Už som vám
prezradil: Kráºovo tajomstvo je dobre ukrývaÈ, ale Božie skutky je
čestné zjavovaÈ. Keì si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomien-
ku vašej modlitby pred jasnosÈ Pánovej tváre. A keì si pochovával
m⁄tvych, takisto. A pretože si neváhal vstaÈ a zanechaÈ jedlo a šiel si
pochovaÈ m⁄tveho, bol som poslaný k tebe skúšaÈ Èa.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

R. (porov. 1a): Du‰a moja, dobroreã svojmu Bohu. XIX

1. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2. Dobroreã, du‰a moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. —

3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *
on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *
on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. —

5. Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. Nevyãíta nám ustaviãne na‰e chyby, *
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ani sa nehnevá naveky. —

7. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *
tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja.

8. Veì on dobre vie, z ãoho sme stvorení; *
pamätá, Ïe sme iba prach. —

9. No milosrdenstvo Pánovo je od veãnosti aÏ na veãnosÈ *
voãi tým, ão sa ho boja,

10. a jeho spravodlivosÈ chráni ich detné deti, *
tie, ão zachovávajú jeho zmluvu. —

9

Na sviatky vdov

Bola veºmi bohabojná

Čítanie z Knihy Judita 8, 2-8

Juditin manžel Manasses bol z toho istého kmeÀa a z toho istého
kraja. Zomrel, keì žali jačmeÀ. Dozeral totiž na ºudí, čo viazali snopy
na poli, dostal úpal na hlavu, ºahol si do postele a zomrel v svojom
meste Betulii. Pochovali ho k jeho otcom na poli medzi Dotainom
a Balamonom.

A Judita žila vo svojom dome ako vdova už tri roky a šesÈ mesiacov.
Na streche svojho domu si urobila stan, okolo bedier nosila kajúci pás,
obliekala si vdovské šaty a postievala sa celý čas svojho ovdovenia
okrem dní pred sobotou a sobôt, posledných a prvých dní v mesiaci
a okrem sviatkov a dní radosti Izraelovho domu. 

Mala peknú postavu a pôvabnú tvár, múdre srdce a ušºachtilý cit
a bola veºmi vážená, lebo jej manžel Manasses zanechal zlato a strieb-
ro, sluhov a slúžky, dobytok a polia a ona ich vlastnila. A nebolo člo-
veka, čo by jej povedal zlé slovo, lebo bola veºmi bohabojná.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI
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1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
odteraz aÏ naveky. —

10

Aby som ãlovekovi nevzdal väã‰iu poctu ako svojmu Bohu

Čítanie z Knihy Ester 4, 17b-g. l

Mardochej hovoril: 

„Zvelebený si, Bože Abraháma, Bože Izáka a Bože Jakuba,
Pane, Pane, všemohúci kráº.
Všetko podlieha tvojej moci
a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieÈ tvojej vôli,
ak sa rozhodneš zachrániÈ Izrael.

Veì ty si stvoril nebo a zem
i všetky tie zázraky, čo sú na nebesiach.
Ty si Pán všetkého,
niet nikoho, kto by odolal tvojej velebnosti.

Pane, ty vieš, že by som sa pre záchranu Izraela
s radosÈou poklonil až k šºapajam Amana.
No neurobil som to,
aby som človekovi nevzdal väčšiu poctu ako svojmu Bohu.
A nebudem sa klaÀaÈ nikomu inému okrem teba, Pane, môj Bože.

Vypočuj moju úpenlivú prosbu
a buì milostivý svojmu dedičnému podielu.
Náš zármutok obráÈ na radosÈ,
aby sme žili a chválili tvoje meno, Pane;
a nezatváraj ústa, ktoré ti spievajú na chválu.“

783PRVÉ âÍTANIE



Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (porov. 2a): VelebiÈ budem Pána v kaÏdom ãase. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

11

Len Ïena, ão sa bojí Pána, zaslúÏi si chválu

Čítanie z Knihy Prísloví 31, 10-13. 19-20. 30-31

Kto nájde ženu statočnú?
Má väčšiu cenu nad perly.

Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk.
Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života.
Vlnu a ºan zháÀa
a pracuje s chuÈou vlastnými rukami.
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Svojimi rukami siaha po praslici,
jej prsty sa chápu vretena.

Bedárovi svoje dlane otvára
a k chudobnému ruky vystiera.

Klamlivý je pôvab a krása márna,
len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

Dajte jej z ovocia jej rúk
a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
odteraz aÏ naveky. —

12

Vy, ão sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru, dúfajte a milujte ho

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 2, 7-13

Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo,
neodkláÀajte sa od neho, aby ste nepadli.

Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru
a neminie vás odmena.

Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro,
vo večnú radosÈ a zºutovanie.
Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho
a vaše srdcia svetlo prežiari.
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Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte:
Kto bol zahanbený, keì dúfal v Pána?

Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch?
A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc?

Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný
a odpúšÈa hriechy, keì nastane súženie,
ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hºadajú.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX
Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 
ão svoj majetok ãestne spravuje; *
nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *
nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným;
jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —

13
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Buì pokorný a nájde‰ milosÈ u Boha

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 3, 19-26b

Syn môj, v tichosti konaj svoje práce
a budú Èa milovaÈ viac ako človeka, čo dary rozdáva.

Čím si väčší, tým buì pokornejší
a nájdeš milosÈ u Boha.

Mnohí sú vznešení a slávni,
ale on tichým zjavuje svoje tajomstvá.

Lebo len Božia moc je veºká
a pokorní ho oslavujú.

Neskúmaj veci, čo Èa presahujú,
ani nebádaj, čo je nad tvoje sily.

Ale vždy mysli na to, čo ti prikázal Boh,
a nechci všetečne poznaÈ všetky jeho diela.

Nepotrebuješ vidieÈ na vlastné oči,
čo je ukryté.

Zbytočné veci neskúmaj neodbytne,
veì si videl mnoho vecí, čo presahujú rozum človeka.

Už mnohých zrazila ich samoºúbosÈ
a márnomyseºnosÈ podviedla ich rozvahu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 131, 1. 2. 3

R. Pane, zachovaj moju du‰u v tvojom pokoji. VI

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oãi nehºadia pový‰ene.

2. NeÏeniem sa za veºkými vecami *
ani za divmi pre mÀa nedosiahnuteºnými. —

3. Ale ja som svoju du‰u *
upokojil a utí‰il.

4. Ako nasýtené dieÈa v matkinom náruãí, *
ako nasýtené dieÈa, tak je moja du‰a vo mne. —

5. Dúfaj, Izrael, v Pána *
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odteraz aÏ naveky. —

14

Ako ranné slnko, tak je krása dobrej Ïeny ozdobou jej domu

Čítanie z Knihy Sirachovho syna 26, 1-4. 16-21

Muž dobrej ženy je blažený:
počet dní jeho života sa zdvojnásobí.

Statočná žena oblažuje muža
a on v pokoji prežíva roky svojho života.

Dobrá žena je dobrý dedičný podiel,
muž ju dostane za dobré skutky
ako podiel tých, čo sa boja Boha.

Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce;
ich pohºad je vždy radostný.

Pôvab úprimnej ženy potešuje muža
a jej rozvaha ho posilÀuje.

Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha;
nič nevyváži dobre vychovanú ženu.

Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,
neoceniteºná je jemná duša.

Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe,
tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 128, 1-2. 3. 4-5

R. (porov. 1a): BlaÏení sú v‰etci, ão sa boja Pána. III

1. BlaÏený kaÏdý, ão sa bojí Pána *
a kráãa po jeho cestách.

2. Bude‰ jesÈ z práce svojich rúk; *
bude‰ ‰Èastný a bude‰ sa maÈ dobre. —

3. Tvoja manÏelka je ako plodonosný viniã *
vnútri tvojho domu.

4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
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okolo tvojho stola. —

5. Veru, tak bude poÏehnaný muÏ, *
ktorý sa bojí Pána.

6. Nech Èa Ïehná Pán zo Siona,
aby si videl ‰Èastie Jeruzalema *
po v‰etky dni svojho Ïivota. —

15

Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

Lám hladnému svoj chlieb

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 58, 6-11

Toto hovorí Pán:
„Nie toto je pôst, aký som si vyvolil:
rozviazaÈ putá nespravodlivé,
uvoºniÈ povrazy otroctva,
zlomených prepustiÈ na slobodu
a rozlámaÈ všetky okovy?
Lám hladnému svoj chlieb,
bedárov bez prístrešia zaveì do svojho domu.
Ak uvidíš nahého, zaodej ho
a pred svojím blížnym sa neskrývaj.

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo
a rana sa ti rýchlo zahojí.
Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosÈ
a Pánova sláva za tebou.
Vtedy budeš volaÈ a Pán ti odpovie,
budeš kričaÈ o pomoc a on ti povie: ,Tu som.’

Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie
a prestaneš ukazovaÈ prstom
a hovoriÈ bezbožne,
ak dáš svoj chlieb hladnému
a nasýtiš dušu ubitú,
vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo
a tvoja temnota bude ako poludnie.

789PRVÉ âÍTANIE



Pán Èa bude neprestajne sprevádzaÈ,
i na miestach vyprahnutých Èa nasýti
a tvoje kosti upevní;
a budeš ako polievaná záhrada
a ako prameÀ,
ktorého voda nevysychá.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (1a): BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána. XIX
Alebo: Aleluja.

1. BlaÏený muÏ, ktorý sa bojí Pána *
a má veºkú záºubu v jeho príkazoch.

2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude poÏehnané. —

3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosÈ ostane naveky.

4. Spravodlivým Ïiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. —

5. V obºube je ãlovek, ão sa zºutúva a rád pomáha, 
ão svoj majetok ãestne spravuje; *
nikdy nezakolí‰e.

6. Vo veãnej pamäti bude spravodlivý, *
nebude sa báÈ zlej zvesti. —

7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 
bezpeãné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateºov. —

8. Rozdeºuje a dáva chudobným; 
jeho dobroãinnosÈ potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásÈ. —
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16

Bolo mi, akoby oheÀ blãal v mojom srdci

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 20, 7-9

Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesÈ;
bol si mocnejší ako ja a premohol si ma.
Celý deÀ som na posmech,
každý sa mi vysmieva.

Vždy, keì hovorím, musím kričaÈ,
musím ohlasovaÈ: ničomnosÈ a spustošenie.

Pánovo slovo mi prináša
len pohanu a posmech celý deÀ.

Povedal som si: „Nebudem naÀho myslieÈ,
ani už nebudem hovoriÈ v jeho mene.“

Ale tu mi bolo, akoby oheÀ blčal v mojom srdci,
uzavretý v mojich kostiach.
A poddal som sa, nevládal som mu odolaÈ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro. XIX

1. OchráÀ ma, BoÏe, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

2. Ty, Pane, si môj podiel na dediãstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. —

3. Velebím Pána, ão ma múdrosÈou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

4. Pána mám vÏdy pred oãami; *
a pretoÏe je po mojej pravici, nezakolí‰em sa. —

5. UkáÏe‰ mi cestu Ïivota.
U teba je plnosÈ radosti, *
po tvojej pravici veãná slasÈ. —
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17

âloveãe, veì ti povedali, ão Ïiada Pán od teba

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 6, 6-8

„Čo hodné obetujem Pánovi,
keì sa pôjdem pokloniÈ Bohu, Najvyššiemu?

Mám prísÈ pred neho so zápalnými obetami
a s jednoročnými teliatkami?

Či bude maÈ Pán záºubu v tisícoch baranov,
v mnohých tisícoch potokov oleja?
Alebo mám daÈ svojho prvorodeného za svoj zločin,
plod svojho lona za svoj hriech?“

Človeče, veì ti povedali, čo je dobré
a čo žiada Pán od teba:
konaÈ právo, milovaÈ zºutovanie
a pokorne kráčaÈ s tvojím Bohom.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 1, 1-2. 3. 4+6

R. (1a. 2a): BlaÏený ãlovek,
ão v zákone Pánovom má záºubu. XX

1. BlaÏený ãlovek, ão nekráãa podºa rady bezboÏných
a nechodí cestou hrie‰nikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhaãov,

2. ale v zákone Pánovom má záºubu *
a o jeho zákone rozjíma dÀom i nocou. —

3. Je ako strom zasadený pri vode, *
ão priná‰a ovocie v pravý ãas,

4. a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu v‰etko, ão podniká. —

5. No nie tak bezboÏní, veru nie; *
tí sú ako plevy, ão vietor Ïenie pred sebou.

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezboÏných vedie do záhuby. —
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18

Ponechám v tvojom strede ºud pokorný a chudobný

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša 2, 3; 3, 12-13

Hºadajte Pána, všetci pokorní zeme,
čo konáte podºa jeho práva;
hºadajte spravodlivosÈ, hºadajte pokoru,
možno sa schováte v deÀ Pánovho hnevu.

„Ponechám v tvojom strede
ºud pokorný a chudobný.“
Zvyšky Izraela
budú dôverovaÈ v Pánovo meno;
už nebudú páchaÈ neprávosÈ
a nebudú hovoriÈ lož,
v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde.
Nik ich nevystraší,
keì sa budú pásÈ a odpočívaÈ.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ÎALM Î 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R. (9a): Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiÈ v kaÏdom ãase, *
moje ústa budú ho vÏdy chváliÈ.

2. V Pánovi sa bude chváliÈ moja du‰a; *
nechÏe to poãujú pokorní a nech sa te‰ia. —

3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. —

5. Na neho hºaìte a budete ÏiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. —

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.
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8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. —

9. Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veì bohabojní núdzu nemajú.

10. Boháãi sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, ão hºadajú Pána, nijaké dobro chýbaÈ nebude. —

DRUHÉ âÍTANIE

1

Tých, ão ospravedlnil, aj oslávil

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 8, 26-30

Bratia, Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to,
za čo sa máme modliÈ, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteºnými vzdychmi.

A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za
svätých, ako sa páči Bohu.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú
povolaní podºa jeho rozhodnutia. 

Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými
obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj
ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Počuli sme Božie slovo.

2

Boh si vyvolil, ão je svetu slabé

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 1, 26-31

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veºa múdrych
podºa tela ani veºa mocných ani veºa urodzených; ale čo je svetu blázni-
vé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si
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Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím poh⁄da, to si
vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom
nik nevystatoval.

Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosÈou od
Boha i spravodlivosÈou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísa-
né: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

Počuli sme Božie slovo.

3

Láska nikdy nezanikne

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 12, 31 — 13, 13

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu
vám ukážem.

Keby som hovoril ºudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som
nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obe-
toval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to
neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevy-
statuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa, nemyslí na
zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-
znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,
rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som detské
spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do
tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak, ako
som aj ja poznaný.
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A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je
láska.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo krat‰ ie :

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 13, 4-13

Bratia, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa,
nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuºuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamæknu a po-
znanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keì príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keì som bol dieÈa, hovoril som ako dieÈa, poznával som ako dieÈa,
rozmýšºal som ako dieÈa. Keì som sa stal mužom, zanechal som detské
spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do
tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznaÈ tak, ako
som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je
láska.

Počuli sme Božie slovo.

4

Zasnúbil som vás jednému muÏovi, 
aby som vás odovzdal Kristovi ako ãistú pannu

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla KorinÈanom 10, 17 — 11, 2

Bratia, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osved-
čený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už strpte!
Veì horlím za vás Božou horlivosÈou. Zasnúbil som vás jednému
mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.

Počuli sme Božie slovo.
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5

UÏ neÏijem ja, ale vo mne Ïije Kristus

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 2, 19-20

Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu.
S Kristom som pribitý na kríž.

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,

ktorý ma miluje a vydal seba samého za mÀa.

Počuli sme Božie slovo.

6

Cez ktorý je svet ukriÏovaný pre mÀa a ja pre svet

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla GalaÈanom 6, 14-16

Bratia, ja sa nechcem chváliÈ ničím iným, iba krížom nášho Pána
Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mÀa a ja pre svet.

Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
A nad všetkými, čo sa budú riadiÈ týmto pravidlom, pokoj a milosr-

denstvo, aj nad Božím Izraelom.

Počuli sme Božie slovo.

7

PoznaÈ Kristovu lásku, presahujúcu kaÏdé poznanie

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom                    3, 14-19

Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé
otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podºa bohatstva svojej slávy,
aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus
skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevne-
ní v láske mohli so všetkými svätými pochopiÈ, aká je to šírka, dæžka,
výška a hæbka, a poznaÈ aj Kristovu lásku, presahujúcu každé pozna-
nie, aby vás naplnila Božia plnosÈ celá.

Počuli sme Božie slovo.
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8

Obleãte si BoÏiu výzbroj

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 6, 10-13. 18

Bratia, upevÀujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliÈ úkladom diabla. Lebo

nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosÈami,
s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deÀ zla odolaÈ, všet-
ko prekonaÈ a obstáÈ!

Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Du-
chu! A v Àom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

Počuli sme Božie slovo.

9

BeÏím k cieºu, za víÈaznou cenou BoÏieho povolania zhora
v Kristovi JeÏi‰ovi

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3, 8-14

Bratia, všetko pokladám za stratu pre vznešenosÈ poznania Krista
Ježiša, môjho Pána. PreÀ som všetko stratil a pokladám za odpadky,
aby som získal Krista a našiel sa v Àom bez vlastnej spravodlivosti,
ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista — spravod-
livosÈou z Boha, založenou na viere —, aby som poznal jeho, moc jeho
zm⁄tvychvstania a účasÈ na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním
v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z m⁄tvych. 

Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý,
ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš
zmocnil mÀa.

Bratia, ja si nenamýšºam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím:
zabúdam na to, čo je za mnou, a uháÀam za tým, čo je predo mnou.
Bežím k cieºu, za víÈaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi
Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.
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10

Myslite na v‰etko, ão je mravne ãisté

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4, 4-9

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša
miernosÈ nech je známa všetkým ºuìom. Pán je blízko.

O nič nebuìte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so
vzdávaním vìaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý
prevyšuje každú chápavosÈ, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi Ježišovi.

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je
spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesÈ, čo je
čnostné a chválitebné!

Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh
pokoja bude s vami.

Počuli sme Božie slovo.

11

Nad v‰etko majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti

Čítanie z Listu
svätého apoštola Pavla Kolosanom 3, 12-17

Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milo-
srdenstvo, láskavosÈ, pokoru, miernosÈ a trpezlivosÈ. Znášajte sa
navzájom a odpúšÈajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako
Pán odpustil vám, tak aj vy!

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo
vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. PreÀ ste aj povolaní v jed-
nom tele. A buìte vìační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa
navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte
Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

A všetko, čokoºvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána
Ježiša a skrze neho vzdávajte vìaky Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.
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12

Na sviatky vdov

Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi 5, 3-10

Milovaný, maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ale ak má nie-
ktorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia maÈ
úctu voči svojej rodine a odplácaÈ rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred
Bohom.

Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dÀom i nocou
vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa m⁄tva.

A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. Veì kto sa nestará o svojich,
najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesÈdesiat rokov,
bola manželkou jedného muža a má svedectvo dobrých skutkov: ak
vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala
sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré.

Počuli sme Božie slovo.

13

Ak viera nemá skutky, je sama v sebe m⁄tva

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 2, 14-17

Bratia moji, čo osoží, keì niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skut-
ky? Môže ho taká viera spasiÈ?

Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a nie-
kto z vás by im povedal: „Choìte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“,
ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe m⁄tva.

Počuli sme Božie slovo.

800 SPOLOâNÁ âASË SVÄTÝCH A SVÄTÍC



14

Sväté Ïeny, ktoré dúfali v Boha

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 3, 1-9

Ženy nech sa podriaìujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria
slovu, bez slova získal život ich žien, keì uvidia váš čistý život v bázni.

Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato,
preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteºné: tichý
a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.

Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a pod-
riaìovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala
ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého
zastrašovania.

Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou
nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby
vám nič neprekážalo v modlitbách.

Napokon buìte všetci jednomyseºní, súcitní, bratsky sa milujte!
Buìte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zloreče-
ním za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste
dostali dedičstvo požehnania.

Počuli sme Božie slovo.

15

Podºa toho, kto aký dar dostal, slúÏte si navzájom

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra                           4, 7b-11

Milovaní, buìte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým
majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo
hriechov. Buìte vospolne pohostinní bez šomrania. Podºa toho, kto
aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej
Božej milosti.

Keì niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keì niekto slúži, tak len
z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze
Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Počuli sme Božie slovo.
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Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

Aj my sme povinní dávaÈ Ïivot za bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána                           3, 14-18

Milovaní, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme
bratov. 

Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je
vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.
Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život.

Aj my sme povinní dávaÈ život za bratov.
Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred

ním zatvorí, ako v Àom môže ostávaÈ Božia láska?
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

17

Keì sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-16

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto
miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,
lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jedno-
rodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás
a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keì nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovaÈ jeden
druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keì sa milujeme navzájom,
Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

A že ostávame v Àom a on v nás, poznávame podºa toho, že nám dal
zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za
Spasiteºa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v Àom Boh a on v Bohu. A my,
čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. 

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v Àom.

Počuli sme Božie slovo.
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VíÈazstvom, ktoré premohlo svet, je na‰a viera

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-5

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.
A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho naro-
dil.

Podºa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keì milujeme Boha
a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zacho-
vávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú Èažké.

Veì všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víÈazstvom,
ktoré premohlo svet, je naša viera. Veì kto iný premáha svet, ak nie
ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Počuli sme Božie slovo.

EVANJELIUM
1

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

@ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 1-12a

Keì Ježiš videl veºké zástupy, vystúpil na vrch. A keì sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráºovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaÈ Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosÈ, lebo ich je nebeské

kráºovstvo.
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Blahoslavení ste, keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ
a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

2

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

Vy ste svetlo sveta

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 5, 13-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soº zeme. Ak soº stratí chuÈ,
čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiÈ von, aby ju ºudia pošlia-
pali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryÈ. Ani
lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila
všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ºuìmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Počuli sme slovo Pánovo.

3

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

Dom postavený na skale; dom postavený na piesku

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 7, 21-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,
Pane,’ vojde do nebeského kráºovstva, ale iba ten, kto plní vôºu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach.

804 SPOLOâNÁ âASË SVÄTÝCH A SVÄTÍC



Mnohí mi v onen deÀ povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali
v tvojom mene? NevyháÀali sme v tvojom mene zlých duchov a neuro-
bili sme v tvojom mene veºa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som
vás nepoznal; odíìte odo mÀa vy, čo páchate neprávosÈ!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočÀuje ich, podobá
sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážì,
privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa
nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočÀuje, podobá
sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážì,
privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-
til; zostalo z neho veºké rumovisko.“

Počuli sme slovo Pánovo.

4

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maliãkým

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 11, 25-30

Ježiš povedal: „Zvelebujem Èa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci
skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče,
tebe sa tak páčilo. 

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani
Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieÈ zjaviÈ.

Poìte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preÈažení, a ja vás
posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mÀa, lebo som tichý
a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je
príjemné a moje bremeno ºahké.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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5

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

Predá v‰etko, ão má, a pole kúpi

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráºovstvo sa podobá pokladu
ukrytému v poli. Keì ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho
ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráºovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hºadá vzácne perly.
Keì nájde veºmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Počuli sme slovo Pánovo.

6

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 6

R. Aleluja. — Blahoslavení laãní a smädní po spravodlivosti,
lebo oni budú nasýtení. — R. Aleluja.

Kto stratí svoj Ïivot pre mÀa, nájde ho

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 16, 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísÈ za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život
zachrániÈ, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mÀa, nájde ho.

Veì čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-
dil?!

Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi

a vtedy odplatí každému podºa jeho skutkov.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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Na sviatky vychovávateºov

ALELUJOVÝ VER· Mt 23, 11. 12b

R. Aleluja. — Kto je medzi vami najväã‰í,
bude va‰ím sluÏobníkom, hovorí Pán;

kto sa poniÏuje, bude pový‰ený. — R. Aleluja.

Kto prijme dieÈa v mojom mene, mÀa prijíma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 18, 1-5

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podºa
teba najväčší v nebeskom kráºovstve?“ 

On zavolal k sebe dieÈa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru,
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráºovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieÈa, ten je najväčší
v nebeskom kráºovstve. A kto prijme jedno takéto dieÈa v mojom
mene, mÀa prijíma.“

Počuli sme slovo Pánovo.

8

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,
budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

Pre nebeské kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiÈ
svoju manželku z akejkoºvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteº ich od počiatku ako muža
a ženu stvoril a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa
k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele’?
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A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 
Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal daÈ priepustný list

a prepustiÈ?“
Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosÈ vášho srdca dovolil prepus-

tiÈ vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám:
Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme
si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keì je to takto medzi mužom a ženou,
potom je lepšie neženiÈ sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to
dané. Lebo sú ºudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo
života matky, iných takými urobili ºudia a iní sa takými urobili sami
pre nebeské kráºovstvo. Kto to môže pochopiÈ, nech pochopí.“

Počuli sme slovo Pánovo.

9

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Vy, ão ste opustili v‰etko a i‰li za mnou, dostanete stonásobne viac

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za
tebou. Čo z toho teda budeme maÈ?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keì Syn
človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad-
nete na dvanásÈ trónov a budete súdiÈ dvanásÈ kmeÀov Izraela.
A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo
otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude
dedičom večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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10

ALELUJOVÝ VER·      Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, a svojho blíÏneho ako seba samého!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 22, 34-40

Keì sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden
z nich, učiteº zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteº, ktoré pri-
kázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „MilovaÈ budeš Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysºou! To je najväčšie
a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: MilovaÈ budeš svojho blíž-
neho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý
Zákon i Proroci.“

Počuli sme slovo Pánovo.

11

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 8

R. Aleluja. — Blahoslavení ãistého srdca,
lebo oni uvidia Boha. — R. Aleluja.

Îeních prichádza, vyjdite mu v ústrety!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráºov-
stvo sa bude podobaÈ desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
naproti ženíchovi. PäÈ z nich bolo nerozumných a päÈ múdrych.
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali
s lampami aj olej do nádob.

Keì ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemaÈ a zaspali.
O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 
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Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja,
lebo naše lampy hasnú.’

Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choì-
te radšej k predavačom a kúpte si!“

No kým išli kupovaÈ olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli
s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!“
Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.’
Preto bdejte, lebo neviete ani dÀa ani hodiny.“

Počuli sme slovo Pánovo.

12

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán;
a môj Otec ho bude milovaÈ a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 14-30

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa
chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému
dal päÈ talentov, druhému dva a ìalšiemu jeden, každému podºa jeho
schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päÈ talentov, hneì šiel, obchodoval s nimi a získal
ìalších päÈ. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ìalšie dva. Ale ten, čo
dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovaÈ.
Predstúpil ten, čo dostal päÈ talentov, priniesol ìalších päÈ talentov

a vravel: ,Pane, päÈ talentov si mi odovzdal a hºa, ìalších päÈ som zís-
kal.’ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný
nad málom, ustanovím Èa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si
mi odovzdal a hºa, získal som ìalšie dva.’ Jeho pán mu povedal:
,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím Èa
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’
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Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ,Pane, viem, že si
tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som
sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hºa, tu máš, čo je tvoje.’

Jeho pán mu povedal: ,Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som
nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze daÈ
peÀazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj
s úrokmi. 

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desaÈ talentov. Lebo kaž-
dému, kto má, ešte sa pridá a bude maÈ hojne. Ale kto nemá, tomu sa
vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoìte von do tmy; tam bude plač a škrípa-
nie zubami.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 14-23

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa
chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému
dal päÈ talentov, druhému dva a ìalšiemu jeden, každému podºa jeho
schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päÈ talentov, hneì šiel, obchodoval s nimi a získal
ìalších päÈ. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ìalšie dva. Ale ten, čo
dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovaÈ.
Predstúpil ten, čo dostal päÈ talentov, priniesol ìalších päÈ talentov

a vravel: ,Pane, päÈ talentov si mi odovzdal a hºa, ìalších päÈ som zís-
kal.’ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný
nad málom, ustanovím Èa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si
mi odovzdal a hºa, získal som ìalšie dva.’ Jeho pán mu povedal:
,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím Èa
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’“

Počuli sme slovo Pánovo.
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13

Na sviatky tých,  čo konali  skutky milosrdenstva

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

âokoºvek ste urobili mojim najmen‰ím bratom, mne ste urobili

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 31-46

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej
sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred
ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako
pastier oddeºuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zºava.

Potom Kráº povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poìte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráºovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-
renia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesÈ;
bol som smädný a dali ste mi piÈ;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma;
bol som chorý a navštívili ste ma;
bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’

Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného
a nak⁄mili sme Èa, alebo smädného a dali sme ti piÈ? Kedy sme Èa vide-
li ako pocestného a pritúlili sme Èa, alebo nahého a priodeli sme Èa?
Kedy sme Èa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráº im odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste urobili jedné-
mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’

Potom povie aj tým, čo budú zºava: ,Odíìte odo mÀa, zlorečení, do
večného ohÀa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesÈ;
bol som smädný, a nedali ste mi piÈ;
bol som pocestný, a nepritúlili ste ma;
bol som nahý, a nepriodeli ste ma;
bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.’
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Vtedy mu aj oni povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného alebo
smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo
väzení a neposlúžili sme ti?’

Vtedy im on odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste neurobili
jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.’

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného živo-
ta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Matúša 25, 31-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej
sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred
ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako
pastier oddeºuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zºava.

Potom Kráº povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poìte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráºovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-
renia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesÈ;
bol som smädný a dali ste mi piÈ;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma;
bol som chorý a navštívili ste ma;
bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’

Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme Èa videli hladného
a nak⁄mili sme Èa, alebo smädného a dali sme ti piÈ? Kedy sme Èa vide-
li ako pocestného a pritúlili sme Èa, alebo nahého a priodeli sme Èa?
Kedy sme Èa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráº im odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoºvek ste urobili jedné-
mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’“

Počuli sme slovo Pánovo.

813EVANJELIUM



14

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 31b-32a

R. Aleluja. — Ak ostanete v mojom slove,
budete naozaj mojimi uãeníkmi a poznáte pravdu,

hovorí Pán. — R. Aleluja.

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

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

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavo-
laÈ. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku Èa hºadá tvoja
matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“
Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hºa, moja

matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôºu, je môj brat i moja ses-
tra i matka.“

Počuli sme slovo Pánovo.

15

Na sviatky vychovávateºov

ALELUJOVÝ VER·                                                     Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

Kto prijme jedno z takýchto detí, mÀa prijíma

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 9, 34b-37

Ježišovi učeníci sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. 
Ježiš si sadol, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byÈ prvý,

nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
Potom vzal dieÈa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im:

„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mÀa prijíma. A kto
prijíma mÀa, nie mÀa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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16

Na sviatky vychovávateºov

ALELUJOVÝ VER· Porov. Mt 11, 25

R. Aleluja. — Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba i zeme,
Ïe si zjavil maliãkým tajomstvá BoÏieho kráºovstva. —
R. Aleluja.

Nechajte deti prichádzaÈ ku mne!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 13-16

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.
Keì to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzaÈ

ku mne! NebráÀte im, lebo takým patrí Božie kráºovstvo. Veru, hovo-
rím vám: Kto neprijme Božie kráºovstvo ako dieÈa, nevojde doÀ.“

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Počuli sme slovo Pánovo.

17

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Predaj v‰etko, ão má‰, a nasleduj ma!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 17-30

Keì sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kºakol si pred
ním a pýtal sa ho: „Učiteº dobrý, čo mám robiÈ, aby som obsiahol
večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,
jedine Boh.

Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!
Nebudeš krivo svedčiÈ! Nebudeš podvádzaÈ! Cti svojho otca i matku!“
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Ale on mu povedal: „Učiteº, toto všetko som zachovával od svojej
mladosti.“

Ježiš naÀho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba.
Choì, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš maÈ poklad
v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veºký
majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako Èažko vojdú do
Božieho kráºovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili.
Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako Èažko sa vchádza do

Božieho kráºovstva! ªahšie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, ako boháčovi
vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byÈ spase-
ný?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal: „ªuìom je to nemožné, ale Bohu
nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mÀa

a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca
alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto
čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním,
a v budúcom veku večný život.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Alebo krat‰ ie :

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Marka 10, 17-27

Keì sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kºakol si pred
ním a pýtal sa ho: „Učiteº dobrý, čo mám robiÈ, aby som obsiahol
večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,
jedine Boh.

Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!
Nebudeš krivo svedčiÈ! Nebudeš podvádzaÈ! Cti svojho otca i matku!“

Ale on mu povedal: „Učiteº, toto všetko som zachovával od svojej
mladosti.“

816 SPOLOâNÁ âASË SVÄTÝCH A SVÄTÍC



Ježiš naÀho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba.
Choì, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš maÈ poklad
v nebi. Potom príì a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veºký
majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako Èažko vojdú do
Božieho kráºovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili.
Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako Èažko sa vchádza do

Božieho kráºovstva! ªahšie je Èave prejsÈ cez ucho ihly, ako boháčovi
vojsÈ do Božieho kráºovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byÈ spase-
ný?“

Ježiš sa na nich zahºadel a povedal: „ªuìom je to nemožné, ale Bohu
nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Počuli sme slovo Pánovo.

18

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

Buìte milosrdní, ako je milosrdný vá‰ Otec!

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 6, 27-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:
Milujte svojich nepriateºov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žeh-
najte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Tomu, kto Èa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášÈ,
neodopri ani šaty. Každému, kto Èa prosí, daj a ak ti niekto niečo
vezme, nežiadaj to naspäÈ. Ako chcete, aby ºudia robili vám, tak robte
aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veì aj
hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám
dobre robia, akúže máte zásluhu? Veì to isté robia aj hriešnici. A ak
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požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostaÈ naspäÈ, akúže máte záslu-
hu? Veì aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäÈ to isté.

Ale milujte svojich nepriateºov, dobre robte, požičiavajte a nič za to
nečakajte! Tak bude vaša odmena veºká a budete synmi Najvyššieho,
lebo on je dobrý aj k nevìačným a zlým. Buìte milosrdní, ako je milo-
srdný váš Otec! 

Nesúìte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení.
OdpúšÈajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou
budete meraÈ vy, takou sa nameria aj vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

19

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Jn 8, 12

R. Aleluja. — Ja som svetlo sveta, hovorí Pán;
kto mÀa nasleduje, bude maÈ svetlo Ïivota. — R. Aleluja.

Pôjdem za tebou v‰ade, kam pôjde‰

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 9, 57-62

Ako šli Ježiš a jeho učeníci po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za
tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniÈ.“

Inému vravel: „Poì za mnou!“
On odpovedal: „Pane, dovoº mi najprv odísÈ a pochovaÈ si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si m⁄tvi pochovávajú m⁄tvych.

Ty choì a zvestuj Božie kráºovstvo!“
Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoº rozlúčiÈ

sa s rodinou.“
Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späÈ, nie je

súci pre Božie kráºovstvo.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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20

ALELUJOVÝ VER· Jn 14, 23

R. Aleluja. — Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo, hovorí Pán; 
a môj Otec ho bude milovaÈ  a prídeme k nemu. —
R. Aleluja.

Marta ho prijala do domu; Mária si vybrala lep‰í podiel

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena,
menom Marta. Tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi
k nohám a počúvala jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala:
„Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovaÈ? Povedz jej, nech
mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre
mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel,
ktorý sa jej neodníme.“

Počuli sme slovo Pánovo.

21

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Vá‰mu Otcovi sa zapáãilo daÈ vám kráºovstvo

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 32-34

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo
vášmu Otcovi sa zapáčilo daÈ vám kráºovstvo.

Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa
nezoderú, nevyčerpateºný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde
moº neničí.

Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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ALELUJOVÝ VER· Lk 21, 36

R. Aleluja. — Bdejte celý ãas a modlite sa,
aby ste sa mohli postaviÈ pred Syna ãloveka. —
R. Aleluja.

Aj vy buìte pripravení

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 12, 35-40

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy
zažaté! Buìte podobní ºuìom, ktorí očakávajú svojho pána, keì sa má
vrátiÈ zo svadby, aby mu otvorili hneì, ako príde a zaklope.

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieÈ.
Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluho-
vaÈ.

A keì príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieÈ,
budú blahoslavení.

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej,
nedovolil by mu vniknúÈ do svojho domu.

Aj vy buìte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa
nenazdáte.“

Počuli sme slovo Pánovo.

23

Na sviatky rehoºníkov

ALELUJOVÝ VER· Mt 5, 3

R. Aleluja. — Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráºovstvo. — R. Aleluja.

Kto sa nezriekne v‰etkého, ão má, nemôÏe byÈ mojím uãeníkom

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Lukáša 14, 25-33

S Ježišom išli veºké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto
prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,
bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byÈ mojím učeníkom.
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A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byÈ mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavaÈ vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta

náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keì položí základ
a nebude ju môcÈ dostavaÈ, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievaÈ:
,Tento človek začal stavaÈ a nemohol dokončiÈ.’

Alebo keì sa kráº chystá do boja s iným kráºom, či si najprv nesad-
ne a neporozmýšºa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviÈ proti tomu,
ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,
kým je tamten ešte ìaleko, a prosí o podmienky mieru.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byÈ
mojím učeníkom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

24

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b.5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

Kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je
vinohradník. On každú ratolesÈ, ktorá na mne neprináša ovocie, odre-
záva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 
OstaÀte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesÈ nemôže prinášaÈ ovocie

sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v Àom, prináša

veºa ovocia; lebo bezo mÀa nemôžete nič urobiÈ.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesÈ a uschne.

Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohÀa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete,

a splní sa vám to. 
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veºa ovocia a stanete sa moji-

mi učeníkmi.“
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Počuli sme slovo Pánovo.
25

ALELUJOVÝ VER· Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán;
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. —
R. Aleluja.

Ste moji priatelia, ak robíte, ão vám prikazujem

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mÀa miluje Otec, tak ja milu-
jem vás. OstaÀte v mojej láske! Ak budete zachovávaÈ moje prikáza-
nia, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca
a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja
radosÈ a aby vaša radosÈ bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja
miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo-
jich priateºov. 

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazý-
vam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás pria-
teºmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám
Otec dal všetko, o čo ho budete prosiÈ v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

26

ALELUJOVÝ VER· Jn 15, 9b. 5b

R. Aleluja. — OstaÀte v mojej láske, hovorí Pán;
kto ostáva vo mne a ja v Àom, priná‰a veºa ovocia. —
R. Aleluja.

Chcem, aby aj oni boli so mnou tam, kde som ja

✠ Čítanie zo svätého evanjelia podºa Jána 17, 20-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Svätý Otče, neprosím len za
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nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mÀa, aby všetci boli
jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby
svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme
my jedno — ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby
svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mÀa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som
ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvo-
rením sveta.

Spravodlivý Otče, svet Èa nepozná, ale ja Èa poznám. I oni spoznali,
že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska,
ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Počuli sme slovo Pánovo.
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SPOLOČNÉ ŽALMY

V ADVENTE

I

827NA VIANOCE



3. Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hrie‰nikom.

4. Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúãa o svojich cestách. — R.

5. V‰etky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosÈ *
pre tých, ão zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

6. Pán bude dôverným priateºom tým, čo sa ho boja, *
a zjaví im svoju zmluvu. — R.

II
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3. Milosrdenstvo a vernosÈ sa stretnú navzájom, *
spravodlivosÈ a pokoj sa pobozkajú.

4. VernosÈ vyrastie zo zeme, * 
spravodlivosÈ zhliadne z neba. — R.

5. Veì Pán dá poÏehnanie *
a svoje plody vydá na‰a zem.

6. Pred ním bude kráãaÈ spravodlivosÈ *
a po stopách jeho krokov spása. — R.

NA VIANOCE

III

829NA ZJAVENIE PÁNA



3. Pán oznámil svoju spásu, *
pred oãami pohanov vyjavil svoju spravodlivosÈ.

4. Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosÈ voãi Izraelovmu domu. — R.

5. Uzreli v‰etky konãiny zeme *
spásu ná‰ho Boha.

6. Na chválu BoÏiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. — R.

7. Hrajte Pánovi na citare, *
na citare a na harfe zunivej.

8. Za hlaholu trúb a poºníc *
jasajte pred tvárou Kráºa a Pána. — R.

NA ZJAVENIE PÁNA

IV
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3. V jeho dÀoch bude prekvitaÈ spravodlivosÈ a plnosÈ pokoja, *
kým mesiac nezhasne.

4. A bude panovaÈ od mora aÏ k moru *
a od Rieky aÏ na kraj zeme. — R.

5. Králi Tar‰i‰u a ostrovov prinesú mu dary, *
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

6. Budú sa mu klaÀaÈ všetci králi, *
slúÏiÈ mu budú v‰etky národy. — R.

7. On vyslobodí bedára, ão volá k nemu, *
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
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8. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, *
zachráni Ïivot úboÏiakom. — R.

V PÔSTNOM OBDOBÍ

V
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3. Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.

4. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehre‰il *
a urobil som, ão je v tvojich očiach zlé. — R.

5. BoÏe, stvor vo mne srdce ãisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

6. Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. —R.

7. NavráÈ mi radosÈ z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veºkej ochoty.

8. Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasovaÈ tvoju slávu. — R.

VI
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3. Nestihne Èa nijaké ne‰Èastie *
a k tvojmu stanu sa nepriblíÏi pohroma,

4. lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
aby Èa stráÏili na v‰etkých tvojich cestách. — R.

5. Na rukách Èa budú nosiÈ, *
aby si si neuderil nohu o kameÀ.

6. Bude‰ si kráãaÈ po vretenici a po zmiji, *
leva i draka roz‰liape‰. — R.

7. PretoÏe sa ku mne pritútil, vyslobodím ho, *
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

8. Keì ku mne zavolá, ja ho vysly‰ím +
a budem pri Àom v súÏení, *
zachránim ho i oslávim. — R.

VII
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3. Ak si bude‰, Pane, v pamäti uchovávaÈ neprávosÈ, *
Pane, kto obstojí?

4. Ale ty si milostivý *
a my ti chceme v bázni slúÏiÈ. — R.

5. Spolieham sa na teba, Pane, *
moja du‰a sa spolieha na tvoje slovo;

6. moja du‰a oãakáva Pána *
väã‰mi ako strážcovia dennicu. — R.

7. Väã‰mi ako strážcovia dennicu *
nech oãakáva Izrael Pána.

8. Lebo u Pána je milosrdenstvo *

835VO VEªKONOâNOM OBDOBÍ



a hojné vykúpenie.
9. On sám vykúpi Izraela *

zo v‰etkých jeho neprávostí. — R.
VO VEªKOM TÝŽDNI

VIII

836 SPOLOâNÉ ÎALMY



3. Obkºuãuje ma svorka psov, *
obstupuje ma tlupa zlosynov.

4. Prebodli mi ruky a nohy, *
môÏem si spoãítaÈ v‰etky svoje kosti. — R.

5. Delia si moje ‰aty *
a o môj odev hádÏu lós.

6. Ale ty, Pane, nevzìaºuj sa odo mÀa, *
ty, moja sila, ponáhºaj sa mi na pomoc. — R.

7. Tvoje meno chcem zvestovaÈ svojim bratom *
a uprostred zhromaÏdenia chcem Èa velebiÈ.

8. Chváºte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, +
oslavujte ho, v‰etci Jakubovi potomci. *
Nech majú pred ním bázeÀ v‰etky pokolenia Izraelove. — R.

VO VEªKONOČNOM OBDOBÍ

IX
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3. „Pánova pravica mocne zasiahla, *
Pánova pravica ma zdvihla.“

4. Ja nezomriem, budem ÏiÈ *
a vyrozprávam skutky Pánove. — R.

5. KameÀ, ão stavitelia zavrhli, *
stal sa kameÀom uholným.

6. To sa stalo na pokyn Pána; *
vec v na‰ich oãiach obdivuhodná. — R.

838 SPOLOâNÉ ÎALMY
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X

839NA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA



3. Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, *
nech ospevuje tvoje meno.“

4. Poìte a pozrite na BoÏie diela; *
úÏas budia skutky, ktoré koná ºuìom. — R.

5. More premieÀa na suchú zem, *
rieku moÏno prejsÈ suchou nohou;

6. preto sa te‰íme z neho. *
Svojou mocou panuje naveky. — R.

7. Poìte sem a poãúvajte, v‰etci ctitelia BoÏí, *
vyrozprávam vám, aké veºké veci mi urobil.

8. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu *
a neodÀal mi svoje milosrdenstvo. — R.

NA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

XI
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3. Za jasotu vystupuje Boh, *
Pán vystupuje za hlaholu poºnice.

4. Spievajte Bohu, spievajte, *
spievajte ná‰mu kráºovi, spievajte. — R.

5. PretoÏe Boh je kráºom celej zeme; *
spievajte mu chválospev.

6. Boh kraºuje nad národmi, *
Boh sedí na svojom svätom tróne. — R.
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NA TURÍCE

XII
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3. Odníma‰ im dych a hneì hynú *
a vracajú sa do prachu.

4. Keì zo‰le‰ svojho ducha, sú stvorené *
a obnovuje‰ tvárnosÈ zeme. — R.

5. Pánova chvála nech trvá naveky; *
zo svojich diel nech sa te‰í Pán.

6. KieÏ sa mu moja pieseÀ zapáãi; *
a ja sa budem te‰iÈ v Pánovi. — R.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

XIII
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3. Rozhodnutia Pánove sú správne, *
pote‰ujú srdce.

4. Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oãi. — R.

5. BázeÀ pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.

6. Výroky Pánove sú pravdivé *
a v‰etky spravodlivé. — R.

7. Nech sa ti páãia slová mojich úst +
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. *
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteº. — R.

XIV
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3. O jedno prosím Pána a za tým túÏim, *
aby som mohol bývaÈ v dome Pánovom po v‰etky dni svojho Ïivota,

4. aby som pociÈoval nehu Pánovu *
a obdivoval jeho chrám. — R.

5. Verím, Ïe uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine Ïijúcich.

6. Oãakávaj Pána a buì statoãný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. — R.
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XV
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3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoloãne.

4. Hºadal som Pána a on ma vysly‰al *
a vytrhol ma zo v‰etkej hrôzy. — R.

5. Na neho hºaìte a budete žiariÈ *
a tvár vám nesãervenie hanbou.

6. ÚboÏiak zavolal a Pán ho vysly‰al *
a vyslobodil ho zo v‰etkých tiesní. — R.

7. Ako stráÏca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.

8. Skúste a presvedãte sa, aký dobrý je Pán; *
‰Èastný ãlovek, ão sa utieka k nemu. — R.

XVI
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3. tak Èa túÏim uzrieÈ vo svätyni *
a vidieÈ tvoju moc a slávu.

4. Veì tvoja milosÈ je lepšia neÏ Ïivot; *
moje pery budú Èa oslavovaÈ. — R.

5. Celý Ïivot Èa chcem velebiÈ *
a v tvojom mene dvíhaÈ svoje ruky k modlitbe.

6. SÈa na bohatej hostine sa nasýti moja du‰a *
a moje ústa Èa budú chváliÈ jasavými perami. — R.

7. Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesaÈ.

8. Moja du‰a sa vinie k tebe, *
ujíma‰ sa ma svojou pravicou. — R.

XVII
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3. Poìte, klaÀajme sa a na zem padnime, *
kºaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

4. Lebo on je ná‰ Boh +
a my sme ºud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. — R.

5. âujte dnes jeho hlas: +
„Nezatvrdzujte svoje srdcia *
ako v Meríbe, ako v dÀoch Massy na pú‰ti,

6. kde ma pokú‰ali va‰i otcovia; *
skú‰ali ma, hoci moje skutky videli.“ — R.
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XVIII

3. Lebo Pán je dobrý; +
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosÈ z pokolenia na pokolenie. — R.
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XIX
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3. Veì on ti odpú‰Èa v‰etky neprávosti, *
on lieãi v‰etky tvoje neduhy;

4. on vykupuje tvoj Ïivot zo záhuby, *
on Èa venãí milosrdenstvom a milosÈou. — R.

5. Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. Nezaobchodí s nami podºa našich hriechov, *
ani nám neodpláca podºa na‰ich neprávostí. — R.

7. Ako je vzdialený východ od západu, *
tak vzìaºuje od nás na‰u neprávosÈ.

8. Ako sa otec zmilúva nad deÈmi, *
tak sa Pán zmilúva nad tými, ão sa ho boja. — R.

XX
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3. Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veºmi láskavý.

4. Dobrý je Pán ku kaÏdému *
a milostivý ku v‰etkým svojim stvoreniam. — R.

5. Nech Èa oslavujú, Pane, v‰etky tvoje diela *
a tvoji svätí nech Èa velebia.

6. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráºovstva *
a o tvojej moci nech hovoria. — R.

7. Pán je vo v‰etkých svojich slovách pravdivý *
a svätý vo v‰etkých svojich skutkoch.

8. Pán podopiera všetkých, ão klesajú, *
a dvíha v‰etkých skºúãených. — R.
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ALELUJOVÉ VERŠE

V CEZROČNOM OBDOBÍ
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V CEZROČNOM OBDOBÍ
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NA SVIATKY PÁNA
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NA SVIATKY PANNY MÁRIE
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NA SVIATKY APOŠTOLOV
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NA SVIATKY MUČENÍKOV
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NA SVIATKY 
DUCHOVNÝCH PASTIEROV
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NA SVIATKY PANIEN 
A NA INÉ SLÁVNOSTI

861



NA SVIATKY SVÄTÝCH

Iné, nové melódie na responzóriové žalmy a na alelujové verše 

sú v Liturgickom spevníku II.
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VŠEOBECNÝ KALENDÁR RÍMSKEJ CIRKVI
A OSOBITNÝ KALENDÁR DIECÉZ NA SLOVENSKU

JANUÁR

1 Oktáva Narodenia Pána: SlávnosÈ Panny Márie Bohorodiãky SlávnosÈ
2 Sv. Bazila Veºkého a Gregora Nazianzského,

biskupov a uãiteºov Cirkvi Spomienka
3
4
5
6 Zjavenie Pána SlávnosÈ
7 Sv. Rajmunda z PeÀafortu, kÀaza *
8
9

10
11
12
13 Sv. Hilára, biskupa a uãiteºa Cirkvi
14
15
16
17 Sv. Antona, opáta Spomienka
18
19
20 Sv. Fabiána, pápeÏa a muãeníka

Sv. ·ebastiána, muãeníka
21 Sv. Agnesy, panny a muãenice Spomienka
22 Sv. Vincenta, diakona a muãeníka
23 Sv. Jána AlmuÏníka, biskupa, spomienka (len v konkatedrále 

sv. Martina v Bratislave)
24 Sv. Franti‰ka Saleského, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
25 Obrátenie sv. Pavla, apo‰tola Sviatok
26 Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
27 Sv. Angely Merici, panny
28 Sv. Tomá‰a Akvinského, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka
29
30
31 Sv. Jána Boska, kÀaza Spomienka

Nedeºa po 6. januári: Krst Krista Pána Sviatok
* Kde sa nenaznaãuje stupeÀ slávenia, ide o ºubovoºnú spomienku.
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FEBRUÁR

1
2 Obetovanie Pána Sviatok
3 Sv. BlaÏeja, biskupa a muãeníka

Sv. Oskára, biskupa
4
5 Sv. Agaty, panny a muãenice Spomienka
6 Sv. Pavla Mikiho a spoloãníkov, muãeníkov Spomienka
7
8 Sv. Hieronyma Emilianiho
9

10 Sv. ·kolastiky, panny Spomienka
11 Prebl. Panny Márie Lurdskej
12
13
14 Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa Spomienka

(v Európe sviatok; na Slovensku 5. júla slávnosÈ)
15
16
17 Siedmich svätých zakladateºov rehole SluÏobníkov Panny Márie
18
19
20
21 Sv. Petra Damianiho, biskupa a uãiteºa Cirkvi
22 Katedra sv. Petra, apo‰tola Sviatok
23 Sv. Polykarpa, biskupa a muãeníka Spomienka
24
25
26
27
28

V priestupnom roku má mesiac február 29 dní. V latinskom Martyrológiu sa dva razy
hovorí „‰iesteho dÀa pred kalendami“ ãiÏe 24. a 25. Pamätné dni v‰ak nemenia miesto,
ale sa slávia v ten deÀ, ktorý oznaãuje kalendár.
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MAREC

1
2
3
4 Sv. Kazimíra Spomienka
5
6
7 Sv. Perpetuy a Felicity, muãeníc Spomienka
8 Sv. Jána z Boha, rehoºníka
9 Sv. Franti‰ky Rímskej, rehoºníãky

10
11
12
13
14
15
16
17 Sv. Patrika, biskupa
18 Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a uãiteºa Cirkvi
19 Sv. Jozefa, Ïenícha Panny Márie SlávnosÈ
20
21
22
23 Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa
24
25 Zvestovanie Pána SlávnosÈ
26
27
28
29
30
31
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APRÍL

1
2 Sv. Franti‰ka z Paoly, pustovníka
3
4 Sv. Izidora, biskupa a uãiteºa Cirkvi
5 Sv. Vincenta Ferrera, kÀaza
6
7 Sv. Jána Krstiteºa de la Salle, kÀaza Spomienka
8
9

10
11 Sv. Stanislava, biskupa a muãeníka Spomienka
12
13 Sv. Martina I., pápeÏa a muãeníka
14
15
16
17
18
19
20
21 Sv. Anzelma, biskupa a uãiteºa Cirkvi
22
23 Sv. Vojtecha, biskupa a muãeníka Spomienka
24 Sv. Juraja, muãeníka

Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kÀaza a muãeníka
25 Sv. Marka, evanjelistu Sviatok
26
27
28 Sv. Petra Chanela, kÀaza a muãeníka

Sv. ªudovíta Márie Grigniona de Montfort, kÀaza
29 Sv. Kataríny Sienskej, panny a uãiteºky Cirkvi Spomienka
30 Sv. Pia V., pápeÏa
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MÁJ

1 Sv. Jozefa, robotníka
2 Sv. Atanáza, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
3 Sv. Filipa a Jakuba, apo‰tolov Sviatok
4
5
6
7
8
9

10
11
12 Sv. Nerea a Achila, muãeníkov

Sv. Pankráca, muãeníka
13
14 Sv. Mateja, apo‰tola Sviatok
15
16 Sv. Jána Nepomuckého, kÀaza a muãeníka Spomienka

(hlavný patrón RoÏÀavskej diecézy)
17
18 Sv. Jána I., pápeÏa a muãeníka 
19
20 Sv. Bernardína Sienského, kÀaza
21
22
23
24
25 Sv. Bédu Ctihodného, kÀaza a uãiteºa Cirkvi
Sv. Gregora VII., pápeÏa
Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny
26 Sv. Filipa Neriho, kÀaza Spomienka
27 Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
28
29
30
31 Náv‰teva Panny Márie Sviatok

(na Slovensku sa slávi 2. júla)

Prvá nedeºa po Zoslaní Ducha Svätého: Najsvätej‰ej Trojice SlávnosÈ
·tvrtok po Najsv. Trojici: Najsvätej‰ieho Kristovho Tela a Krvi SlávnosÈ
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JÚN

1 Sv. Justína, muãeníka Spomienka
2 Sv. Marcelína a Petra, muãeníkov
3 Sv. Karola Lwangu a spoloãníkov, muãeníkov Spomienka
4
5 Sv. Bonifáca, biskupa a muãeníka Spomienka
6 Sv. Norberta, biskupa
7
8
9 Sv. Efréma, diakona a uãiteºa Cirkvi

10
11 Sv. Barnabá‰a, apo‰tola Spomienka
12
13 Sv. Antona Paduánskeho, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka
14
15
16 Sv. Neita, muãeníka, spomienka (len v roÏÀavskej katedrále)
17
18
19 Sv. Romualda, opáta
20
21 Sv. Alojza Gonzágu, rehoºníka Spomienka
22 Sv. Pavlína z Noly, biskupa

Sv. Jána Fi‰era, biskupa, a Tomá‰a Morusa, muãeníkov
23
24 Narodenie sv. Jána Krstiteºa SlávnosÈ

(hlavný patrón Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy)
25
26
27 Sv. Ladislava 

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uãiteºa Cirkvi
28 Sv. Ireneja, biskupa a muãeníka Spomienka
29 Sv. Petra a Pavla, apo‰tolov SlávnosÈ
30 Prvých svätých muãeníkov Cirkvi v Ríme

Piatok po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého:
Najsvätej‰ieho Srdca JeÏi‰ovho SlávnosÈ
V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého:
Nepo‰kvrneného Srdca Panny Márie
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JÚL

1
2 Náv‰teva Panny Márie Sviatok
3 Sv. Tomá‰a, apo‰tola Sviatok
4 Sv. AlÏbety Portugalskej
5 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov SlávnosÈ
6 Sv. Márie Goretti, panny a muãenice
7 Sv. Antona Márie Zaccariu, kÀaza
8
9

10
11 Sv. Benedikta, opáta Spomienka

(v Európe sviatok)
12
13 Sv. Henricha
14 Sv. Kamila de Lellis, kÀaza
15 Sv. Bonaventúru, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
16 Prebl. Panny Márie Karmelskej
17 Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka

(v Nitrianskej diecéze sviatok — hlavní patróni)
18
19
20
21 Sv. Vavrinca z Brindisi, kÀaza a uãiteºa Cirkvi
22 Sv. Márie Magdalény Spomienka
23 Sv. Brigity, rehoºníãky Sviatok
24
25 Sv. Jakuba, apo‰tola Sviatok
26 Sv. Joachima a Anny, rodiãov Panny Márie Spomienka
27 Sv. Gorazda a spoloãníkov Spomienka
28
29 Sv. Marty Spomienka
30 Sv. Petra Chryzológa, biskupa a uãiteºa Cirkvi
31 Sv. Ignáca z Loyoly, kÀaza Spomienka
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AUGUST

1 Sv. Alfonza Márie de’ Liguori, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
2 Sv. Euzébia Vercellského, biskupa

Sv. Petra Juliána Eymarda, kÀaza
3
4 Sv. Jána Márie Vianneya, kÀaza Spomienka
5 Výroãie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
6 Premenenie Pána Sviatok
7 Sv. Sixta II., pápeÏa, a jeho spoloãníkov, muãeníkov

Sv. Kajetána, kÀaza
8 Sv. Dominika, kÀaza Spomienka
9 Sv. Terézie Benedikty z KríÏa, rehoºníãky a muãenice Sviatok

10 Sv. Vavrinca, diakona a muãeníka Sviatok
11 Sv. Kláry, panny Spomienka
12
13 Sv. Ponciána, pápeÏa, a Hypolita, kÀaza, muãeníkov
14 Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kÀaza a muãeníka Spomienka
15 Nanebovzatie Panny Márie SlávnosÈ
16 Sv. ·tefana Uhorského
17
18
19 Sv. Jána Eudes, kÀaza
20 Sv. Bernarda, opáta a uãiteºa Cirkvi Spomienka
21 Sv. Pia X., pápeÏa Spomienka
22 Panny Márie Kráºovnej Spomienka
23 Sv. RuÏeny Limskej, panny
24 Sv. Bartolomeja, apo‰tola Sviatok
25 Sv. ªudovíta

Sv. Jozefa de Calasanz, kÀaza
26
27 Sv. Moniky Spomienka
28 Sv. Augustína, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
29 Muãenícka smrÈ sv. Jána Krstiteºa Spomienka
30 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Trnave,

sviatok (len v Bratislavsko - trnavskej arcidiecéze)
31
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SEPTEMBER

1
2
3 Sv. Gregora Veºkého, pápeÏa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
4
5
6 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Ko‰iciach,

sviatok (len v Ko‰ickej diecéze)
7 Svätých troch ko‰ických muãeníkov Spomienka
8 Narodenie prebl. Panny Márie Sviatok
9 Sv. Petra Clavera, kÀaza

10
11
12 Mena prebl. Panny Márie
13 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uãiteºa Cirkvi Spomienka
14 Pový‰enie svätého kríÏa Sviatok
15 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska SlávnosÈ
16 Sv. Kornélia, pápeÏa, a Cypriána, biskupa, muãeníkov Spomienka
17 Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a uãiteºa Cirkvi
18
19 Sv. Januára, biskupa a muãeníka
20 Sv. Ondreja Kima Taegona, kÀaza, Pavla Chonga Hasanga, 

a spoloãníkov, muãeníkov Spomienka
21 Sv. Matú‰a, apo‰tola a evanjelistu Sviatok
22 Sv. Emeráma, biskupa a muãeníka,

spomienka (len v Nitrianskej diecéze) (v katedrále slávnosÈ)
23
24 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici,

sviatok (len v Banskobystrickej diecéze)
25
26 Sv. Kozmu a Damiána, muãeníkov
27 Sv. Vincenta de Paul, kÀaza Spomienka
28 Sv. Václava, muãeníka

Sv. Vavrinca Ruiza a spoloãníkov, muãeníkov
29 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
30 Sv. Hieronyma, kÀaza a uãiteºa Cirkvi Spomienka
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OKTÓBER

1 Sv. Terézie z Lisieux, panny Spomienka
2 Svätých anjelov stráÏcov Spomienka
3
4 Sv. Franti‰ka Assiského Spomienka
5
6 Sv. Bruna, kÀaza
7 RuÏencovej Panny Márie Spomienka
8
9 Sv. Dionýza, biskupa, a jeho spoloãníkov, muãeníkov

Sv. Jána Leonardiho, kÀaza
10
11
12
13
14 Sv. Kalixta I., pápeÏa a muãeníka
15 Sv. Terézie od JeÏi‰a, panny a uãiteºky Cirkvi Spomienka
16 Sv. Hedvigy, rehoºníãky

Sv. Margity Márie Alacoque, panny
17 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muãeníka Spomienka
18 Sv. Luká‰a, evanjelistu Sviatok
19 Sv. Jána Brébeuf a Izáka Jogues, kÀazov, a ich spoloãníkov,

muãeníkov
Sv. Pavla z KríÏa, kÀaza

20
21
22
23 Sv. Jána Kapistránskeho, kÀaza
24 Sv. Antona Márie Clareta, biskupa
25 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v Spi‰skom Podhradí,

sviatok (len v Spi‰skej diecéze)
26 Výroãie posviacky chrámov, ktorých deÀ posviacky je neznámy,

slávnosÈ (len v konsekrovaných kostoloch)
27 Výroãie posviacky katedrálneho chrámu v RoÏÀave,

sviatok (len v RoÏÀavskej diecéze)
28 Sv. ·imona a Júdu, apo‰tolov Sviatok
29
30
31
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NOVEMBER

1 V‰etkých svätých 
SlávnosÈ
2 Spomienka na v‰etkých verných

zosnulých
3 Sv. Martina de Porres, rehoºníka
4 Sv. Karola Borromea, biskupa 

Spomienka
5 Sv. Imricha
6
7
8
9 Výroãie posviacky Lateránskej bazili-

ky 
Sviatok
10 Sv. Leva Veºkého, pápeÏa a uãiteºa
Cirkvi 
Spomienka
11 Sv. Martina z Tours, biskupa 
Spomienka

(v Spi‰skej diecéze sviatok - hlavný
patrón)
12 Sv. Jozafáta, biskupa a muãeníka 
Spomienka
13
14
15 Sv. Alberta Veºkého, biskupa a uãiteºa
Cirkvi
16 Sv. Margity ·kótskej

Sv. Gertrúdy, panny
17 Sv. AlÏbety Uhorskej, rehoºníãky 
Spomienka
18 Výroãie posviacky bazilík sv. Petra
a sv. Pavla, apo‰tolov
19
20 Výroãie posviacky katedrálneho chrá-
mu v Nitre,

sviatok (len v Nitrianskej diecéze) 
21 Obetovanie Panny Márie 
Spomienka
22 Sv. Cecílie, panny a muãenice 

Spomienka
23 Sv. Klementa I., pápeÏa a muãeníka

Sv. Kolumbána, opáta
24 Sv. Ondreja Dung-Laca a jeho spolo-
ãníkov, muãeníkov 
Spomienka
25 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny
a muãenice
26
27
28
29
30 Sv. Ondreja, apo‰tola 
Sviatok

(v Ko‰ickej diecéze hlavný patrón)

Posledná nedeºa v Cezroãnom období:
Krista Kráºa 
SlávnosÈ

DECEMBER

1
2
3 Sv. Franti‰ka Xaverského, kÀaza 

Spomienka
(v Banskobystrickej diecéze sviatok -

hlavný patrón)
4 Sv. Jána Damascénskeho, kÀaza

a uãiteºa Cirkvi
5
6 Sv. Mikulá‰a, biskupa
7 Sv. Ambróza, biskupa a uãiteºa Cirkvi
Spomienka
8 Nepo‰kvrnené Poãatie Panny Márie 

SlávnosÈ
9
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10
11 Sv. Damaza I., pápeÏa
12 Sv. Jany Franti‰ky de Chantal, rehoº-
níãky
13 Sv. Lucie, panny a muãenice 
Spomienka
14 Sv. Jána z KríÏa, kÀaza a uãiteºa
Cirkvi 
Spomienka
15
16
17
18
19
20
21 Sv. Petra Kanízia, kÀaza a uãiteºa
Cirkvi
22
23 Sv. Jána Kentského, kÀaza
24
25 Narodenie Pána 
SlávnosÈ
26 Sv. ·tefana, prvého muãeníka 
Sviatok
27 Sv. Jána, apo‰tola a evanjelistu 
Sviatok
28 Svätých Neviniatok, muãeníkov 
Sviatok
29 Sv. Tomá‰a Becketa, biskupa a muãe-
níka
30
31 Sv. Silvestra I., pápeÏa

Nedeºa v oktáve Narodenia Pána, alebo
(ak jej niet)
30. decembra: Svätej Rodiny, JeÏi‰a,
Márie a Jozefa 
Sviatok
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21-28 24
29-39 26
40-45 28

2, 1-12 30
13-17 32
18-22 34
23-28 36

3, 1-6 39
7-12 41
13-19 43
20-21 45
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4, 1-9 764
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13-17 122
18-27 124
28b-34 125
35-37 127
38-44 129

16, 15-18 459
15-20 470, 478, 748
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1, 5-17 513
26-38 583, 601, 629, 704
39-47 705
39-56 529, 577
57-66.80 515

2, 1-14 706
15b-19 707
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22-40 467
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27-35 707
33-35 610
41-52 498, 708

4, 16-30 288
31-37 290
38-44 292

5, 1-11 294, 748
33-39 296

6, 1-5 297
6-11 300
12-19 302, 640
20-26 303
27-38 305, 815
39-42 308
43-45 765
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7, 1-10 312
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36-50 318

8, 1-3 320
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35-40 542, 818
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12-14 393, 454
15-24 394
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16, 1-8 400

9-15 402
17, 1-6 404

7-10 406
11-19 408
20-25 410
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41-44 422
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20, 27-40 425
21, 1-4 427
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5-11 428
12-19 430
20-28 432
29-33 434
34-36 436

22, 24-30 750

Jn

1, 45-51 585
47-51 621

2, 1-11 476, 709
13-22 655, 684

3, 13-17 605
4, 19-24 685
6, 51-58 648

10, 11-16 503, 750
11, 19-27 553
12, 24-26 569, 726
14, 1-6 645
15, 1-8 819

9-17 456, 486, 751, 820
12-16 573
18-21 482, 726

17, 11b-19 727
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20, 1-2.11-18 544

24-29 530
21, 15-17 752

15-19 521

Sk

1, 12-14 606, 628
15-17. 20-26 485

3, 1-10 520
4, 8-12 491

32-35 558
9, 1-22 457

11, 21b-26 504
12, 1-11 522

13, 1-3 504
22-26 515

20, 17-18a.28-32.36 493
22, 3-16 456
26, 19-23 502
28, 11-16.30-31 663

Rim

5, 1-5 469, 718
12.17-19 700

8, 1-4 557
22-27 631
26-30 792
28-30 598, 700
31b-39 487, 525, 718
35-39 596
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9-16b 528
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17-25 282
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5, 1-8 299
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13c-15a.17-20 534
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25-35 768
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16-19. 22b-27 306
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10, 14-22 308
31—11, 1 555

11, 17-26 311
12-14. 27-31a 313

12, 31—13, 13 314, 586, 793
13, 4-13 794
15, 1-11 316

12-20 319
20-27a 576
35-37. 42-49 320
54-57 574

2 Kor

3, 1b-6a 740
4, 1-2.5-7 594, 741

7-15 452, 545, 610, 719
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5, 1.6-10 650
14-17 543
14-20 741
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9, 6-10 568

10, 17—11, 2 768, 794

Gal

1, 6-12 348
11-20 521
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5, 1-6 361
18-25 362

6, 14-16 795
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1, 1-10 364
3-6.11-12 701
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12-22 372
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1-7.11-13 532, 602, 614, 659, 
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Flp
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6-11 604
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17—4, 1 399, 634

4, 4-9 464, 494, 541, 797
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Kol
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3, 12-17 301, 797

1 Sol

2, 2b-8 580, 743
4, 13-18 647

2 Sol
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1, 1-5. 11b-12 276
2, 1-3a. 14-17 277
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5, 1-5 508, 723, 801
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122 379, 399
123 123
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492, 553, 567, 589, 802, 816

12bc 569
31b-32a 392, 449, 805, 812
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21, 17d 521
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1, 3b.4a 500
5, 19 43, 178, 208, 254, 441
8, 9 108, 154, 266, 401, 454

Gal

6, 14 99

Ef

1, 17-18 36, 89, 122, 441

Flp

2, 15d-16a 139, 404, 442
3, 8-9 340, 376

20 650

Kol

3, 16a.17c 117, 442
1 Sol

2, 13 24, 102, 259, 442
5, 18 407

2 Sol

2, 14 250, 385, 413, 442

2 Tim

1, 10b 41, 47, 97, 125, 184,  248, 
334, 425, 442

Hebr

4, 12 34, 157, 268, 278, 362, 442 
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Jak

1, 12 724, 725
18 176, 223, 442
21bc 80, 220, 442

1 Pt

1, 25 231, 442
4, 14 195, 396, 472, 671, 725

1 Jn

2, 5 280, 399, 442
4, 10b 417

12 305

Zjv

1, 5ab 120
2, 10c 428, 430, 443

Blahoslavená Panna Mária 609
Klaniame sa ti, Kriste 605
Mária bola vzatá 577
Poì, nevesta Kristova 534, 769
PovedzÏe nám, ó Mária 544
Semeno je BoÏie slovo 48, 214, 

225, 763
Slávne meno Márie 601
·Èastná si, blahoslavená Panna 710
·Èastná si naozaj 599, 701, 

706, 707
Teba, BoÏe, chválime 482, 615, 

640, 664, 726
To sú na‰i otcovia 533
Toto je múdra panna 770
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Agata, panna a muãenica, 5. februára 471
Agnesa, panna a muãenica, 21. januára 450
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Achiles a Nereus, muãeníci, 12. mája 375 L II, 484
Albert Veºký, biskup a uãiteº Cirkvi, 15. novembra 660
Alfonz Mária de’ Liguori, biskup a uãiteº Cirkvi, 1. augusta 556
Alojz Gonzága, rehoºník, 21. júna 508
AlÏbeta Portugalská, 4. júla 531
AlÏbeta Uhorská, rehoºníãka, 17. novembra 661
Ambróz, biskup a uãiteº Cirkvi, 7. decembra 328 L II
Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci, 17. júla 541
Angela Merici, panna, 27. januára 462
Anjeli stráÏcovia, 2. októbra 625
Anna a Joachim, rodiãia Panny Márie, 26. júla 548
Anton, opát, 17. januára 449
Anton Mária Claret, biskup, 24. októbra 638
Anton Mária Zaccaria, kÀaz, 7. júla 535
Anton Paduánsky, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 13. júna 506
Anzelm, biskup a uãiteº Cirkvi, 21. apríla 358 L II
Atanáz, biskup a uãiteº Cirkvi, 2. mája 370 L II
Augustín, biskup a uãiteº Cirkvi, 28. augusta 590
Augustín z Canterbury, biskup, 27. mája 384 L II, 496

Barnabá‰, apo‰tol, 11. júna 504
Bartolomej, apo‰tol, 24. augusta 584
Bazil Veºký a Gregor Nazianzský, biskupi a uãitelia Cirkvi, 2. januára 340 L II
Béda Ctihodný, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 25. mája 383 L II, 492
Benedikt, opát, 11. júla 535
Benedikta Terézia z KríÏa, rehoºníãka a muãenica, 9. augusta 567
Benedikt a Andrej-Svorad, pustovníci, 17. júla 541
Bernard, opát a uãiteº Cirkvi, 20. augusta 579
Bernardín Sienský, kÀaz, 20. mája 381 L II, 491
BlaÏej, biskup a muãeník, 3. februára 469
Bonaventúra, biskup a uãiteº Cirkvi, 15. júla 538
Bonifác, biskup a muãeník, 5. júna 385 L II, 502
Brigita, rehoºníãka, 23. júla 545
Bruno, kÀaz, 6. októbra 628

Cecília, panna a muãenica, 22. novembra 667
Cyprián, biskup, a Kornélius, pápeÏ, muãeníci, 16. septembra 610
Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, 5. júla 744 L I, 477, 531
Cyril Alexandrijský, biskup a uãiteº Cirkvi, 27. júna 517
Cyril Jeruzalemský, biskup a uãiteº Cirkvi, 18. marca 350 L II
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Damaz I., pápeÏ, 11. decembra 332 L II
Damián a Kozma, muãeníci, 26. septembra 617
Dionýz, biskup, a spoloãníci, muãeníci, 9. októbra 630
Dominik, kÀaz, 8. augusta 566

Efrém, diakon a uãiteº Cirkvi, 9. júna 386 L II, 504
Emerám, biskup a muãeník, 22. septembra 615
Euzébius Vercellský, biskup, 2. augusta 558

Fabián, pápeÏ a muãeník, 20. januára 450 
Felicita a Perpetua, muãenice, 7. marca 348 L II, 483
Fidél zo Sigmaringenu, kÀaz a muãeník, 24. apríla 361 L II
Filip a Jakub, apo‰toli, 3. mája 372 L II
Filip Neri, kÀaz, 26. mája 384 L II, 494
Franti‰ek Assiský, 4. októbra 627
Franti‰ek Saleský, biskup a uãiteº Cirkvi, 24. januára 454
Franti‰ek Xaverský, kÀaz, 3. decembra 324 L II
Franti‰ek z Paoly, pustovník, 2. apríla 357 L II
Franti‰ka Rímska, rehoºníãka, 9. marca 349 L II, 484

Gabriel, Michal a Rafael, archanjeli, 29. septembra 619
Gertrúda, panna, 16. novembra 661
Gorazd a spoloãníci, 27. júla 550
Gregor VII., pápeÏ, 25. mája 383 L II, 493
Gregor Nazianzský a Bazil Veºký, biskupi a uãitelia Cirkvi, 2. januára 340 L II
Gregor Veºký, pápeÏ a uãiteº Cirkvi, 3. septembra 594

Hedviga, rehoºníãka, 16. októbra 632
Henrich, 13. júla 537
Hieronym, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 30. septembra 622
Hieronym Emiliani, 8. februára 474
Hilár, biskup a uãiteº Cirkvi, 13. januára 448
Hypolit, kÀaz, a Poncián, pápeÏ, muãeníci, 13. augusta 571

Ignác Antiochijský, biskup a muãeník, 17. októbra 634
Ignác z Loyoly, kÀaz, 31. júla 554
Imrich, 5. novembra 653
Irenej, biskup a muãeník, 28. júna 518
Izák Jogues a Ján de Brébeuf, kÀazi, a ich spoloãníci, 

muãeníci, 19. októbra 637
Izidor, biskup a uãiteº Cirkvi, 4. apríla 357 L II
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Jakub, apo‰tol, 25. júla 545
Jakub a Filip, apo‰toli, 3. mája 372 L II
Ján, apo‰tol a evanjelista, 27. decembra 336 L II
Ján I., pápeÏ a muãeník, 18. mája 380 L II, 489
Ján AlmuÏník, biskup, 23. januára 454
Ján Bosko, kÀaz, 31. januára 464
Ján Damascénsky, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 4. decembra 326 L II
Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kÀazi, a ich spoloãníci, 

muãeníci, 19. októbra 637
Ján Eudes, kÀaz, 19. augusta 578
Ján Fi‰er, biskup, a Tomá‰ Morus, muãeníci, 22. júna 510
Ján Kapistránsky, kÀaz, 23. októbra 638
Ján Kentský, kÀaz, 23. decembra 333 L II
Ján Krstiteº:
— Muãenícka smrÈ, 29. augusta 591
— Narodenie, 24. júna 732 L I, 511
Ján Krstiteº de la Salle, kÀaz, 7. apríla 358 L II
Ján Leonardi, kÀaz, 9. októbra 630
Ján Mária Vianney, kÀaz, 4. august 559
Ján Nepomucký, kÀaz a muãeník, 16. mája 378 L II, 487
Ján z Boha, rehoºník, 8. marca 349 L II, 483
Ján z KríÏa, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 14. decembra 333 L II
Ján Zlatoústy, biskup a uãiteº Cirkvi, 13. septembra 602
Jana Franti‰ka de Chantal, rehoºníãka, 12. decembra 332 L II
Január, biskup a muãeník, 19. septembra 612
JeÏi‰ Kristus, ná‰ Pán:
— Kráº 332, 521, 716 L I
— Krst 103, 357, 542 L I
— Najsvätej‰ie Srdce 235, 427, 615 L I
— Najsvätej‰ie Telo a Krv 230, 424, 612 L I
— Nanebovstúpenie 207, 408, 597 L I
— Narodenie, 25. decembra 75 L I
— Obetovanie, 2. februára 721 L I, 466
— Pový‰enie svätého kríÏa, 14. septembra 762 L I, 603
— Premenenie, 6. augusta 747 L I, 562
— Svätá Rodina 89, 353, 539 L I
— Výroãie posviacky Lateránskej baziliky, 9. novembra 782 L I, 653
— Zjavenie, 6. januára 100 L I
— Zvestovanie, 25. marca 729 L I, 354 L II
Joachim a Anna, rodiãia Panny Márie, 26. júla 548



Jozafát, biskup a muãeník, 12. novembra 659
Jozef, Ïeních Panny Márie:
— Robotník, 1. mája 367 L II
— SlávnosÈ, 19. marca 725 L I, 350 L II
Jozef de Calasanz, kÀaz, 25. augusta 586
Júda a ·imon, apo‰toli, 28. októbra 639
Juraj, muãeník, 24. apríla 360 L II
Justín, muãeník, 1. júna 384 L II, 499

Kajetán, kÀaz, 7. augusta 566
Kalixt I., pápeÏ a muãeník, 14. októbra 631
Kamil de Lellis, kÀaz, 14. júla 537
Karol Borromeo, biskup, 4. novembra 651
Karol Lwanga a spoloãníci, muãeníci, 3. júna 385 L II, 501
Katarína Alexandrijská, panna a muãenica, 25. novembra 670
Katarína Sienská, panna a uãiteºka Cirkvi, 29. apríla 364 L II
Kazimír, 4. marca 384 L II, 483
Klára, panna, 11. augusta 569
Kliment I., pápeÏ a muãeník, 23. novembra 668
Kolumbán, opát, 23. novembra 669
Kornélius, pápeÏ, a Cyprián, biskup, muãeníci, 16. septembra 610
Kozma a Damián, muãeníci, 26. septembra 617

Ladislav, 27. júna 516
Lev Veºký, pápeÏ a uãiteº Cirkvi, 10. novembra 656
Lucia, panna a muãenica, 13. decembra 332 L II
ªudovít, 25. augusta 586
ªudovít Mária Grignion de Montfort 28. apríla
Luká‰, evanjelista, 18. októbra 635

Marcelín a Peter, muãeníci, 2. júna 385 L II, 500
Marek, evanjelista, 25. apríla 361 L II
Marek KriÏin, Melichar Grodziecký a ·tefan Pongrácz,

kÀazi a muãeníci, 7. septembra 596
Margita Mária Alacoque, panna, 16. októbra 633
Margita ·kótska, 16. novembra 661
Mária, Blahoslavená Panna:
— Bohorodiãka, 1. januára 92 L I
— Karmelská, 16. júla 539
— Kráºovná, 22. augusta 581
— Lurdská, 11. februára 342 L II, 475
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— Meno, 12. septembra 601
— Nanebovzatie, 15. augusta 752 L I, 573
— Narodenie, 8. septembra 758 L I, 598
— Náv‰teva, 2. júla 527
— Nepo‰kvrnené Poãatie, 8. decembra 785 L I, 329 L II
— Nepo‰kvrnené Srdce 497
— Obetovanie, 21. novembra 665
— RuÏencová, 7. októbra 628
— Sedembolestná, 15. septembra 765 L I, 606
— Výroãie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, 5. augusta 561
Mária Goretti, panna a muãenica, 6. júla 533
Mária Magdaléna, 22. júla 543
Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna, 25. mája 383 L II, 494
Marta, 29. júla 552
Martin I., pápeÏ a muãeník, 13. apríla 358 L II
Martin de Porres, rehoºník, 3. novembra 651
Martin z Tours, biskup, 11. novembra 657
Matej, apo‰tol, 14. mája 375 L II, 485
Matú‰, apo‰tol a evanjelista, 21. septembra 614
Maximilián Mária Kolbe, 14. augusta 571
Melichar Grodziecký, Marek KriÏin a ·tefan Pongrácz,

kÀazi a muãeníci, 7. septembra 596
Metod a Cyril, slovanskí vierozvestovia, 5. júla 744 L I, 477, 531
Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli, 29. septembra 619
Mikulá‰, biskup, 6. decembra 326 L II
Monika, 27. augusta 588

Neit, muãeník, 16. júna 507
Nereus a Achiles, muãeníci, 12. mája 375 L II, 484
Neviniatka, muãeníci, 28. decembra 338 L II
Norbert, biskup, 6. júna 386 L II, 503

Ondrej, apo‰tol, 30. novembra 322 L II, 672
Ondrej Dung-Lac a spoloãníci, muãeníci, 24. novembra 670
Ondrej Kim Taegon, kÀaz, Pavol Chong Hasang a spoloãníci, 

muãeníci, 20. septembra 612
Oskár, biskup, 3. februára 470
Pankrác, muãeník, 12. mája 375 L II, 484
Patrik, biskup, 17. marca 349 L II
Pavlín z Noly, biskup, 22. júna 509
Pavol, apo‰tol:
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— Obrátenie, 25. januára 456
— SlávnosÈ, 29. júna 738 L I, 520
— Výroãie posviacky ostienskej baziliky, 18. novembra 663
Pavol Chong Hasang, Ondrej Kim Taegon, kÀaz, a spoloãníci, 

muãeníci, 20. septembra 612
Pavol Miki a spoloãníci, muãeníci, 6. februára 472
Pavol z KríÏa, kÀaz, 19. októbra 637
Perpetua a Felicita, muãenice, 7. marca 348 L II, 483
Peter, apo‰tol:
— Katedra, 22. februára 344 L II, 479
— SlávnosÈ, 29. júna 738 L I, 520
— Výroãie posviacky vatikánskej baziliky, 18. novembra 663
Peter a Marcelín, muãeníci, 2. júna 385 L II, 500
Peter Claver, 9. septembra 600
Peter Damiani, biskup a uãiteº Cirkvi, 21. februára 344 L II, 479
Peter Julián Eymard, kÀaz,  2. augusta 558
Peter Chanel, kÀaz a muãeník, 28. apríla 363 L II
Peter Chryzológ, biskup a uãiteº Cirkvi, 30. júla 554
Peter Kanízius, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 21. decembra 333 L II
Pius V., pápeÏ, 30. apríla 366 L II
Pius X., pápeÏ, 21. augusta 580
Polykarp, biskup a muãeník, 23. februára 346 L II, 481
Poncián, pápeÏ, a Hypolit, kÀaz, muãeníci, 13. augusta 571
Prví svätí muãeníci Cirkvi v Ríme, 30. júna 525

Rafael, Michal a Gabriel, archanjeli, 29. septembra 619
Rajmund z PeÀafortu, kÀaz, 7. januára 341 L II
Róbert Bellarmín, biskup a uãiteº Cirkvi, 17. septembra 611
Romuald, opát, 19. júna 508
RuÏena Limská, panna, 23. augusta 584

Silvester I., pápeÏ, 31. decembra 340 L II
Sixtus II., pápeÏ, a spoloãníci, muãeníci, 7. augusta 566
Spomienka na v‰etkých zosnulých veriacich, 2. novembra 773 L I, 643
Stanislav, biskup a muãeník, 11. apríla 358 L II
Svorad-Andrej a Benedikt, pustovníci, 17. júla 541

·ebastián, muãeník, 20. januára 450
·imon a Júda, apo‰toli, 28. októbra 639
·kolastika, panna, 10. februára 341 L II, 474
·tefan, prvý muãeník, 26. decembra 334 L II
·tefan Pongrácz, Marek KriÏin a Melichar Grodziecký,
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kÀazi a muãeníci, 7. septembra 596
·tefan Uhorský, 16. augusta 578

Terézia Benedikta z KríÏa, rehoºníãka a muãenica, 9. augusta 567
Terézia od JeÏi‰a, panna a uãiteºka Cirkvi, 15. októbra 631
Terézia z Lisieux, panna, 1. októbra 623
Timotej a Títus, biskupi, 26. januára 459
Títus a Timotej, biskupi, 26. januára 459
Tomá‰, apo‰tol, 3. júla 530
Tomá‰ Akvinský, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 28. januára 462
Tomá‰ Becket, biskup a muãeník, 29. decembra 340 L II
Tomá‰ Morus a Ján Fi‰er, biskup, muãeníci, 22. júna 510
Turibius de Mongrovejo, biskup, 23. marca 353 L II

Václav, muãeník, 28. septembra 619
Vavrinec, diakon a muãeník, 10. augusta 568
Vavrinec Ruiz a spoloãníci, muãeníci, 28 septembra 619
Vavrinec z Brindisi, kÀaz a uãiteº Cirkvi, 21. júla 542
Vincent de Paul, kÀaz, 27. septembra 617
Vincent, diakon a muãeník, 22. januára 452
Vincent Ferrer, kÀaz, 5. apríla 357 L II
Vojtech, biskup a muãeník, 23. apríla 359 L II
V‰etkých svätých, 1. novembra 770 L I, 641
Výroãie posviacky chrámov, ktorých deÀ posviacky je neznámy, 26. októbra  639
Výroãie posviacky katedrálneho chrámu:
— v Banskej Bystrici, 24. septembra                                                          617
— v Ko‰iciach, 6. septembra 595
— v Nitre, 20. novembra  665
— v RoÏÀave, 27. októbra 639
— v Spi‰skom Podhradí, 25. októbra 638
— v Trnave, 30. augusta 594

Zakladatelia rehole SluÏobníkov Panny Márie, 17. februára 344 L II, 479
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