
29. november 2020 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
1. týždeň žaltára 

 

Diakon: Pane, otvor moje pery. 
Všetci: A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 

 
 

INVITATÓRIUM 
 

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu. 

2Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, * 
s radosťou slúžte Pánovi. 
S plesaním vstupujte * 

pred jeho tvár. 

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu. 

3Vedzte, že náš Pán je Boh; † 
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * 

sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu. 

4Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály † 
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * 

chváľte ho a velebte jeho meno. 
5Lebo Pán je dobrý; † 

jeho milosrdenstvo trvá naveky * 
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. 

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu. 

Sláva Otcu i Synu * 
i Duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 
i na veky vekov. Amen. 

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu. 



HYMNUS 
 

Hľa, z púšte hlas už zaznieva, 
čo všetku tmu z nás vyhostí; 
vyžeňme znútra plané sny, 
žiari nám Kristus z výsosti. 

 
Preber sa, duša ťarbavá, 

veď hriech ťa tlačí do zeme; 
už nová hviezda skveje sa 
a všetko zlo z nás vyženie. 

 
Baránka nám Boh posiela 
za naše viny splatiť daň; 

s ľútosťou v slzách volajme: 
Zmiluj sa, Pane, odpusť nám. 

 
A keď raz príde súdiť svet, 

nech netresce nás podľa vín; 
nech je nám Kristus v chvíli tej 
pastierom dobrým, láskavým. 

 
Sláva buď Bohu Otcovi, 
víťazstvo jeho Synovi, 

nech večná chvála zaznieva 
aj Duchu Tešiteľovi. Amen. 

 

 

Ant. 1 V ten deň bude z vrchov kvapkať mušt a z pahorkov bude vytekať 
mlieko a med. Aleluja. 

 

Žalm 63, 2-9 
 

2Bože, ty si môj Boh, * 

už od úsvitu sa viniem k tebe. 
Za tebou prahne moja duša, * 

za tebou túži moje telo; 
 

ako vyschnutá, pustá zem bez vody, † 
3tak ťa túžim uzrieť vo svätyni * 

a vidieť tvoju moc a slávu. 

https://dkc.kbs.sk/?in=%C5%BD%2063,%202-9


4Veď tvoja milosť je lepšia než život; * 

moje pery budú ťa oslavovať. 
5Celý život ťa chcem velebiť * 

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. 
 

6Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * 
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. 

7Na svojom lôžku myslím na teba, * 
o tebe rozjímam hneď za rána. 

 

8Lebo ty si mi pomáhal * 
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. 

9Moja duša sa vinie k tebe, * 
ujímaš sa ma svojou pravicou. 

 
Sláva Otcu i Synu * 

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

i na veky vekov. Amen. 

Ant. V ten deň bude z vrchov kvapkať mušt a z pahorkov bude vytekať 
mlieko a med. Aleluja. 

 

Ant. 2 Vrchy a pahorky budú spievať chválospev pred Bohom a všetky 
stromy lesa budú tlieskať rukami; lebo príde Pán, Vládca, a bude 

kraľovať naveky. Aleluja. 

 
Dan 3, 57-88. 56 

 

57Velebte Pána, všetky jeho diela; * 
chváľte a vyvyšujte ho naveky. 

58Velebte Pána, nebesia; * 
59velebte Pána, jeho anjeli. 

 

60Velebte Pána, všetky vody nad nebesami; * 
61nech Pána velebia všetky jeho mocnosti. 

62Velebte Pána, slnko a mesiac; * 
63velebte Pána, hviezdy na nebi. 

 

64Velebte Pána, dážď i rosa; * 
65veleb Pána, každý vietor. 

66Velebte Pána, oheň a páľava; * 
67velebte Pána, chlad a horúčosť. 
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68Velebte Pána, rosa a srieň; * 
69velebte Pána, mráz a zima. 

70Velebte Pána, ľad a sneh; * 
71velebte Pána, noci a dni. 

 

72Velebte Pána, svetlo a tma; * 
73velebte Pána, blesky a oblaky. 

74Nech Pána velebí zem; * 
nech ho chváli a oslavuje naveky. 

 

75Velebte Pána, vrchy a kopce; * 
76velebte Pána, všetky rastliny na zemi. 

77Velebte Pána, moria a rieky; * 
78velebte Pána, pramene. 

 

79Velebte Pána, veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách; * 
80velebte Pána, všetky nebeské vtáky. 

81Velebte Pána, všetka zver a dobytok; * 
82velebte Pána, synovia človeka. 

 

83Veleb Pána, Izrael; * 
chváľte a vyvyšujte ho naveky. 

84Velebte Pána, vy, jeho kňazi; * 
85velebte Pána, jeho služobníci. 

 

86Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých; * 
87velebte Pána, svätí a pokorní srdcom. 

88Velebte Pána, Ananiáš, Azariáš a Mízael; * 
chváľte a vyvyšujte ho naveky. 

 
Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom; * 

chváľme a vyvyšujme ho naveky. 
56Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe; * 

hoden chvály a slávy naveky. 

Na konci tohto chválospevu sa nehovorí Sláva Otcu. 

Ant. Vrchy a pahorky budú spievať chválospev pred Bohom a všetky 
stromy lesa budú tlieskať rukami; lebo príde Pán, Vládca, a bude 

kraľovať naveky. Aleluja. 

 



Ant. 3 Hľa, príde veľký Prorok a obnoví Jeruzalem. Aleluja. 

 
Žalm 149 

 
1Spievajte Pánovi pieseň novú; * 

jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. 
2Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * 

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. 
 

3Nech oslavujú jeho meno tancom, * 
nech mu hrajú na bubne a na citare. 

4Lebo Pán miluje svoj ľud * 
a tichých venčí víťazstvom. 

 

5Nech svätí jasajú v sláve, * 
nech sa veselia na svojich lôžkach. 

6Oslavu Boha nech majú na perách * 
a v rukách meč dvojsečný, 

 

7aby sa pomstili na pohanoch * 
a potrestali národy, 

8aby ich kráľom nasadili putá * 
a ich veľmožom železné okovy 

9a aby ich súdili podľa písaného práva. * 
Všetkým jeho svätým to bude na slávu. 

 
Sláva Otcu i Synu * 

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

i na veky vekov. Amen. 

Ant. Hľa, príde veľký Prorok a obnoví Jeruzalem. Aleluja. 

 

KRÁTKE ČÍTANIE 

Rim 13, 11-12 

Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása 
bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme 
teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 

 



KRÁTKE RESPONZÓRIUM 

 
Kriste, Syn živého Boha, * Zmiluj sa nad nami. 
Kriste, Syn živého Boha, * Zmiluj sa nad nami. 
Ty prídeš znova na svet. 
Zmiluj sa nad nami. 
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 
Kriste, Syn živého Boha, * Zmiluj sa nad nami. 

 

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV 

Ant. na Benediktus: Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či 
večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. 

 

Lk 1, 68-79 

68Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * 
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 
69a vzbudil nám mocného Spasiteľa * 
z rodu Dávida, svojho služobníka, 
 

70ako odpradávna hovoril * 
ústami svojich svätých prorokov, 
71že nás oslobodí od našich nepriateľov * 
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. 
 

72Preukázal milosrdenstvo našim otcom * 
a pamätá na svoju svätú zmluvu, 
73na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, * 
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, 
 

74aby sme mu * 
bez strachu slúžili 
75vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou * 
po všetky dni nášho života. 
 

76A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: * 
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 
77a poučíš jeho ľud o spáse, * 
78že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. 
 



Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi * 
79a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 
a naše kroky * 
upriami na cestu pokoja. 
 
Sláva Otcu i Synu * 
i Duchu Svätému. 
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * 
i na veky vekov. Amen. 

Ant. na Benediktus: Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či 
večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. 

 

PROSBY 

Modlime sa k Bohu Otcovi, ktorý nám vo svojej dobrote dáva milosť, že 
môžeme očakávať zjavenie nášho Pána Ježiša Krista, a volajme: 
 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 

 
Láskavý Otče, posväť nášho ducha, dušu i telo 
a zachovaj nás bez úhony pre deň príchodu tvojho Syna. 

 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 

 
Daj, aby sme v tento deň kráčali po ceste svätosti 
a žili na tomto svete spravodlivo a nábožne. 

 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 

 
Daj, aby sme si obliekli nášho Pána Ježiša Krista 
a aby nás naplnil Duch Svätý. 

 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 

 
Pomôž nám, Otče, vytrvať v bdelosti 
a očakávať slávne zjavenie tvojho Syna. 

 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 
 



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. 

 

MODLITBA 

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a 
pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom 
príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského 
kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a 
s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

Amen. 

 


