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O PRIMICIANTOVI – Miro sa narodil 28. 

januára 1983 v Trnave ako najstarší zo súrodencov, ktorých počet 

sa zastavil na čísle štyri. Detstvo prežil v Siladiciach, kde začal 

navštevovať základnú školu a tiež miništrovať v miestnom 

kostolíku. Siladice mu prirástli k srdcu a detstvo strávené 

v dedinke pri Váhu sa mu natrvalo a nezmazateľným spôsobom 

zapísalo do pamäte. Už vtedy uvažoval o tom, že sa raz stane 

kňazom. To však ešte netušil, aká dlhá cesta k tomu povedie... 

Podstatnú časť detstva strávil v Dolných Lovčiciach, kam sa  s 

rodičmi a sestrou Lenkou presťahovali v roku 1992. Po skončení 

základnej školy v Zavare nastúpil tak trochu proti vlastnej vôli 

na Obchodnú akadémiu v Trnave. S „Malým Rímom“ je tak 

navždy spojené krásne obdobie dospievania, nových priateľstiev 

i prvých lások. Túžba po kňazstve v tomto období ustúpila 

ďaleko do pozadia. 

Po maturite sa rozhodol 

pre vysokoškolské 

štúdium tak trochu 

prekvapujúcich oborov a 

šťastnou náhodou objavil 

možnosť štúdia v Českej 

republike. V roku 2001 

nastúpil na Fakultu sociálních studií Masarykovej univerzity v 

Brne, kde vyštudoval obor Mediální studia a žurnalistika a na 

Filozofickú fakultu, kde absolvoval magisterské štúdium 

Talianskeho jazyka a literatúry. Po jeho skončení začal pracovať 

v súkromnom sektore ako administratívny pracovník, neskôr 

ako teamleader. Prekrásne roky štúdia i prvých pracovných 

skúseností ho už natrvalo spojili s Brnom, ktoré sa mu stalo 

skutočným druhým domovom.  



V práci - napriek tomu, že ho bavila - si začal uvedomovať, že 

predstava, ktorú má o svojom povolaní, je trochu iná. Ozval sa 

Boží hlas a myšlienka na kňazstvo sa vrátila. Už nie ako 

zidealizovaná detská predstava, ale ako zrelá úvaha dospelého 

muža. Stať sa kňazom však znamenalo znovu sa vrátiť do 

školských lavíc. V roku 2012 preto nastupuje formáciu 

v Arcibiskupskom kňazskom seminári a zároveň štúdium 

teológie na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Unvierzity 

Palackého v Olomouci a neskôr na Pápežskej Lateránskej 

Univerzite v Ríme. 

22. júna 2018 prijal z rúk diecézneho biskupa Mons. ThLic. 

Vojtecha Cikrleho diakonskú vysviacku v brnianskej katedrále 

svätých Petra a Pavla. A práve v tejto katedrálnej farnosti bol 

ustanovený ako diakon na ročnú pastoračnú službu. Medzi jeho 

záujmy patrí architektúra, literatúra, cudzie jazyky, história a 

gastronómia :) Zo športov hlavne turistika, jazda na bicykli a 

plávanie.  

 



VSTUPNÁ PIESEŇ  

Nebo i zem vyhlasujte - JKS 228 

1. Nebo i zem, vyhlasujte - chválu Pána večného, - bez prestania 
pozdravujte - Srdce Krista milého! - [:Poďme k Srdcu 
Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
2. Ono skôr nás milovalo, - než sme my ho mohli znať; - v 
pokrm sladký nám sa dalo, - čo nám mohlo viacej dať? - 
[:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, 
piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:] 
 
3. Pre všetkých je otvorené, - nikoho nevytvára, - dary v sebe 
uzavreté - i hriešnikom podáva. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - 
a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána 
večného!:] 
 
4. Ten, kto k nemu sa utieka, - potešenie nachádza, - lebo z neho 
vždy preveľká - radosť ducha pochádza. - [:Poďme k Srdcu 
Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
5. Srdce jeho plápolalo - láskou k človečenstvu vždy, - od 
počiatku neprestalo - platiť láskou naveky. - [:Poďme k Srdcu 
Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
6. Ó, Ježiš náš najjasnejší, - prijmi naše volanie, - prijmi svojich 
verných duší - najvrúcnejšie oddanie! - [:Poďme k Srdcu 
Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
7. Ó, Ježiš, skrz lásku svoju - krvou Srdca Božského - obmy 
biednu dušu moju - od všetkého hriešneho. - [:Poďme k Srdcu 



Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
8. Plameň mocný z ohňa tvojho - v srdci našom nech horí, - nech 
rozpáli ducha môjho, - rany, hriechov zahojí. - [:Poďme k Srdcu 
Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
9. Žehnaj srdce moje stále, - daj mi silu, milosti - chváliť teba 
neustále - chcem tu i vo večnosti. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu 
- a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána 
večného!:] 
 
10. Daj, nech v nebi poznávame - slávu tvoju u Otca, - tebe 
večne sa klaniame - a spievame zo srdca. - [:Poďme k Srdcu 
Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - 
Srdca Pána večného!:] 
 
 

GLÓRIA 
 

R: [: Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! :] 
 

Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 

 
R: [: Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! :] 

 
Chválime ťa, velebíme ťa, 

klaniame sa ti, oslavujeme ťa, 
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. 

Pane Bože, Kráľ nebeský, 
Boh Otec všemohúci. 

 
R: [: Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! :] 



Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, 
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. 

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, 
ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. 

Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. 
 

R: [: Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! :] 
 

Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, 
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, 

s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. 
Amen, amen, amen, amen. 

 
R: [: Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! :] 

 
 

MODLITBA DŇA  

 
Všemohúci Bože, 
Oslavujeme Srdce tvojho milovaného Syna  
a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám; *  
prosíme ťa, - daj aby sme z tohoto prameňa milosti  
čerpali prehojné nebeské dary.  
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
 
Odp.: Amen. 
 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
 
Čítanie z knihy proroka Ezechiela 
 
Toto hovorí Pán: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem 
sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje 



rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím 
ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase. 
 
Vyvediem ich spomedzi národov, zhromaždím ich z krajín a 
privediem ich do vlasti. A budem ich pásť na izraelských 
vrchoch, v dolinách a na lúčinách krajiny. Budem ich vodiť na 
bohatú pastvu a ich ovčinec bude na vysokých vrchoch Izraela. 
Tam si odpočinú na zelenom trávniku, na izraelských vrchoch 
nájdu šťavnatú pastvu. 
 
Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí 
Pán, Boh. Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem 
naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné 
ochránim a budem ich pásť svedomito. 
 
Počuli sme Božie Slovo. 
 
Odp.: Bohu vďaka! 

 

RESPONZORIÁLNY ŽALM – Žalm 103 
 
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.  
 
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * 
pasie ma na zelených pašienkach. 
Vodí ma k tichým vodám, * 
dušu mi osviežuje. 
Vodí ma po správnych chodníkoch, * 
verný svojmu menu. R. 
 
I keby som mal ísť tmavou dolinou, † 
nebudem sa báť zlého, * 
lebo ty si so mnou. 
Tvoj prút a tvoja palica, * 
tie sú mi útechou. R. 



Prestieraš mi stôl * 
pred očami mojich protivníkov. 
Leješ mi olej na hlavu * 
a kalich mi napĺňaš až po okraj. R. 

 
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * 
po všetky dni môjho života. 
A budem bývať v dome Pánovom * 
mnoho a mnoho dní. R. 

 
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
 
Bratři! Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli 
slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za 
spravedlivého. Možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo 
je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus 
umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy 
budeme zachráněni skrze něho od (Božího) hněvu teď, když 
jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme s Bohem byli 
usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě 
znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho 
životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo 
usmíření. 
 
Slyšeli jsme slovo Boží 
Odp.: Bohu díky! 
 

 
ALELUJOVÝ VERŠ 
 
Aleluja - Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce 
a moje ovce poznajú mňa. - Aleluja 
 



EVANJELIUM 
 
Pán s vami! 
Odp.: I s duchom tvojím. 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 
Odp.: Sláva tebe Pane! 

 
Ježiš povedal farizejom a zákonníkom toto podobenstvo: „Ak 
má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 
deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým 
ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len 
čo príde domov, zvolá priateľov 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 radosť nad jedným 
hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi 
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ 
 
Počuli sme slovo Pánovo. 
Odp.: Chvála tebe Kriste! 

 

KRÉDO 
 
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v 
Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády 
Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. 
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil 
na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ 
príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v 
spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie 
tela a v život večný.  
 
Amen. 



 

OFERTÓRIUM  
 

Sprav si ma, pane, nástrojom  
 
 
Zbor:  Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech žiarim, 
vždy pokoj Tvoj. 
 
Všetci: Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech 
žiarim, vždy pokoj Tvoj.  
 
Kde dusí nenávisť, nech lásku vnášam, kde tlačí bezprávie 
nech krivdu znášam. 
Nech vieru vštepujem do pochybností, nech učím skľúčených 
budovať mosty. 
 
Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech žiarim, vždy 
pokoj Tvoj.   
 
Nech pokoj prinášam, kde kričia hádky, nech kľudnou 
dôverou premáham zmätky. 
Kde vládne temnota nech svetlo vnesiem, smutným nech 
zaspievam v nádeji pieseň. 
 
Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech žiarim, vždy 
pokoj Tvoj.  
 
Požehnaj, Pane môj, ochotu Syna, viac tešiť iných chcem – 
viac ako seba. 
Viac chápať druhých chcem, mňa stačí menej, viac blízkych 
milovať – ako Ty, Pane. 
 
Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech žiarim, vždy 
pokoj Tvoj.  



Kto dáva, dostáva, vrchom sa plní, kto stráca, nachádza seba aj 
iných. 
Kto druhým odpúšťa sám milosť pozná, už ani smrť mu viac nebude 
hrozná. 
 
Sprav si ma, Pane, nástrojom, nech žiarim, nech žiarim, vždy 
pokoj Tvoj.  
 

* * * 
 
Modlite sa bratia a sestry,  
aby sa moja i vaša obeta  
zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. 
 
Odp.: Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk,  
na chválu a slávu svojho mena,  
na úžitok nám i celej svätej Církvi. 
 

 
NAD OBETNÝMI DARMI 
 
Najláskavejší Otče, * 
hľaď na Srdce svojho milovaného Syna, 
prekypujúce nevýslovnou  láskou, - 
a prijmi obetu, ktorú ti prinášame 
na zmierenie za naše hriechy. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
 
Odp.: Amen. 
 
 
 
 
 
 



PIESEŇ VĎAKY - PREFÁCIA 
 

O nesmiernej láske Krista Pána 
 
V.: Pán s vami. 
O.: I s duchom tvojím. 
V.: Hore srdcia. 
O.: Máme ich u Pána. 
V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. 
O.: Je to dôstojné a správne. 
 
Je naozaj dôstojné a správne,  
dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade tebe,  
Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, 
 skrze nášho Pána Ježiša Krista. 
 
Lebo on sa nesmiernou láskou obetoval za nás,  
keď sa nechal pozdvihnúť na kríž.  
Z jeho otvoreného boku vyšla krv a voda,  
z neho pramenia aj sviatosti Cirkvi.  
Spasiteľovo srdce priťahuje k sebe všetkých,  
aby s radosťou čerpali z prameňov Spásy. 
 
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme  
a bez prestania voláme: 
 
 
 

Svätý, svätý, svätý, Pánboh všetkých svetov. 
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. 

Hosanna na výsostiach! 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 

Hosanna na výsostiach! 
 

 



PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA  
(RÍMSKY KÁNON) 

 
(Hl.) Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme 
skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána: láskavo prijmi a 
+ požehnaj tieto dary, túto svätú a nepoškvrnenú obetu. 
 
Prinášame ti ju najmä za tvoju svätú všeobecnú Cirkev v 
jednote s tvojím služobníkom, naším pápežom Františkom, 
s naším biskupom Jánom a so všetkými, ktorým je zverená 
starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej 
Cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. 
 

 
SPOMIENKA NA ŽIVÝCH 

 
(1.k) Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice. 
Pamätaj i na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a 
vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj 
oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za 
svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a 
predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a 
pravému. 
 

 
SPOMIENKA NA SVÄTÝCH 

 
(2.k) V spoločenstve s celou Cirkvou s úctou si spomíname 
najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Ježiša 
Krista, Boha a nášho Pána, ▲ i na svätého Jozefa, jej ženícha, a 
na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, 
Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, 
Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, 
Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, 
Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich 



zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju 
pomoc a ochranu. 
 
(Hl.) Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme 
my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo 
svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj 
k zástupu svojich vyvolených. 
 
(Vš.) Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto 
dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, 
aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho 
Pána Ježiša Krista. 
 

PREMENENIE 

 
On večer pred svojím umučením vzal chlieb do svojich svätých 
a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu 
všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal 
chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac: 
 

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:  
TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS. 

 
Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk 
tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a 
dal ho svojim učeníkom, hovoriac: 
 

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI:  
TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI,  

KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH  
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.  

JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.  
TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. 

 
 



Hľa, tajomstvo viery. 
 
Odp.: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie 
vyznávame, kým neprídeš v sláve. 
 

 
PAMIATKA A OBETOVANIE 

 
(Vš.) Preto, Otče, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime 
pamiatku požehnaného umučenia i zmŕtvychvstania a 
slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho 
Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich 
darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako 
obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú. 
 
Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich 
prijmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého 
služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a 
nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. 
 
Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému 
anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár 
tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť 
na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho 
Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. 
 
 

SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH 

 
(3.k) Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí 
nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom 
pokoja. 
 
Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim 
prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. 



 
(4.k) Aj nás, svojich hriešnych služobníkov, ktorí dúfame v 
tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich 
svätých apoštolov a mučeníkov: Jána, Štefana, Mateja, 
Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, 
Perpetuy, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých 
tvojich svätých. Prosíme ťa, prijmi nás do ich spoločenstva, nie 
pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho 
Pána Ježiša Krista. 
 
Skrze neho ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, 
oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. 
 
(Vš.) Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče 
všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po 
všetky veky vekov. 
 
Odp.: Amen. 
 

OBRAD PRIJÍMANIA 
 
Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia 
osmeľujeme sa povedať: 
 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, 

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

a odpusť nám naše viny, 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom, 

a neuveď nás do pokušenia, 
ale zbav nás zlého. 

 
 



Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, 
udeľ svoj pokoj našim dňom  
a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli  
vždy uchránení pred hriechom  
a pred každým nepokojom, kým očakávame  
splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa 
Ježiša Krista. 
 
Odp.: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva 

naveky. 
 
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim 
apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy,  
ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle  
jej milostivo daruj pokoj a jednotu, 
lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
  
Odp.: Amen. 
  
Pokoj Pánov nech je vždy s vami. 
  
Odp.: I s duchom tvojím. 
  
Dajte si znak pokoja. 
  
Odp.: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 
 
 

AGNUS 
 

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

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: daruj nám pokoj. 
 



Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.  
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. 
 
Odp.: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, 
ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. 
 
 

PIESEŇ K PRIJÍMANIU 
 

Srdce moje láskou žiari 
 

1. Srdce moje láskou žiari, keď Ježiša prijať mám. 
Otvorili sa nebesia, On zostúpil ku nám sám. 

 
R: PRÍDI, PRÍDI, ČAKÁM TEBA, AKO POKRM NEBESKÝ. 

JEŽIŠU, LEN TEBE CHCEM ŽIŤ,  
ČISTÝ ŽIVOT ANJELSKÝ. 

 
2. S vierou, láskou a nádejou k oltáru pristupujem, 

srdce moje jediné len Tebe, Ježiš, darujem. R: 

 
3. Posilni ma, dobrý Ježiš, svojim presvätým telom 
a prebývaj Spasiteľu, prebývaj v srdci mojom. R: 

 
4. Ty si všetka radosť moja, neodchádzaj, môj Pane, 

keby si ma Ty opustil, čo mi potom zostane. R: 

 

 
Klaniam sa ti vrúcne – JKS 270 

 
1. Klaniam sa ti vrúcne, - Bože večitý, - pod spôsobom chleba - 
z lásky ukrytý! - [:Srdce moje tebe - sa len oddáva, - že si Pánom 
jeho - vďačne uznáva.:] 
 



2. Zrak môj i chuť chceli, - by ma oklamať, - ale sluch ma učí - 
pevnú vieru mať. - [:Verím, čo Syn Boží - ustanovil nám, - ten 
klamať nemôže, - kto je Pravda sám.:] 
 
3. Na kríži sa skrylo - samo božstvo len, - tu i človečenstvo - 
skryté zbožňujem. - [:V oboje ja verím, - Bože vznešený, - a 
prosím, čo prosil - lotor skrúšený.:] 
 
4. Ó, pamiatka smrti - Krista Ježiša, - chlieb náš živý, sladkosť - 
sveta najvyššia, - [:daj, nech duch môj vždy len - tebou sa živí, 
- po sladkosti tvojej - vždy je dychtivý.:] 
 
5. Ó, Baránku Boží, - Kriste, Pane môj, - v neskonalej láske - 
dnes sa so mnou spoj. - [:Tvojej krvi stačí - kvapka jediná, - aby 
z všehomíra zmyla sa vina.:] 
 
6. Ako Tomáš rany - ja tu nevidím, - predsa ťa vyznávam, - že 
si Boží Syn. - [:Rozmnož vo mne vieru - i nádej k tebe, - láskou 
srdce tiahni - do neba k sebe.:] 
 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ 
Milovaný Otče,  
prijali sme sviatosť, ktorá je darom tvojej lásky; * 
roznecuj v nás lásku k tvojmu Synovi, - 
aby sme ho vytrvalo nasledovali 
a vedeli ho spoznať aj v našich bratoch. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Odp.: Amen 
 
 

Pápežská hymna – JKS 523 
 

V sedmobrežnom kruhu Ríma, - kde sa Petra chrám vypína. – 
Z tisíc hrdiel sa ozýva – pieseň nábožná, horlivá: -  

[:Živ, Bože, Otca Svätého, - námestníka Kristovho!:] 



Slovenská chrámová hymna – JKS 524 
 

Bože čos ráčil slovenskému ľudu 
po mnohoročnom ťažkom utrpení, 
láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu 

aby žil na nej jarma pozbavený. 
[:Zdobený vencom slobody, cti práva, 
nech sa Ti za to večná vďaka vzdáva!:] 

 

ZÁVER  
 

Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme – JKS 404  
 
1.Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme, nebeská Kráľovná, Patrónka 
zeme. Od Boha si zvolená, svätou Annou zrodená, prekrásne 
meno máš, Panna Mária! Nebeská Kráľovná, buď vždy 
pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna! 
 
2. Nebeské zbory ťa oslavovali, keď si sa zrodila zo svätéj 
Anny. Vedeli to zjavenie, že nám nesieš spasenie, tak ťa za 
Kráľovnú zvelebovali. Nebeská Kráľovná, buď vždy 
pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna! 
 
3. V chráme ty bola si v detinstve svojom, modlili sa s tebou 
pred Pánom Bohom drahí tvoji rodičia a prosili nebesia, keď ťa 
za obetu Bohu dávali. Nebeská Kráľovná, buď vždy 
pozdravená, pros za nás za hriešnych, u svojho Syna! 
 
4. Teba si vyvolil Duch Svätý z neba, by sa stal Syn Boží 
človekom z teba. Ty si to zaslúžila bohabojne si žila, aby si sa 
stala Matkou Ježiša. Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, 
pros za nás za hriešnych, u svojho Syna! 

 

 


