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8. januára 
 

BL. TITUSA ZEMANA, KŇAZA A MUČENÍKA  

Spomienka 
 

Narodil sa vo Vajnoroch pri Bratislave 4. januára 1915, ako prvé z desiatich detí. V desiatich 
rokoch bol náhle uzdravený na príhovor Panny Márie, ktorej prisľúbil, že „bude jej synom 
navždy“. Roku 1927 vstúpil do školy k saleziánom v Šaštíne, po absolvovaní noviciátu vo 
Svätom Beňadiku zložil v roku 1932 prvú rehoľnú profesiu a v roku 1940 bol v Turíne 
vysvätený za kňaza. Pôsobil v saleziánskom oratóriu v Bratislave - Miletičovej a neskôr ako 
profesor chémie na biskupskom gymnáziu v Trnave.  

Keď unikol „Barbarskej noci“ (z 13. na 14. apríla 1950), rozhodol sa sprevádzať mladých 
spolubratov tajne cez hranice až do Turína, aby sa mohli stať kňazmi. Pri dvoch úspešných 
prechodoch (na konci leta a v jeseni 1950) takto zachránil spolu 21 duchovných povolaní, 
medzi nimi aj niekoľkých diecéznych kňazov. V apríli 1951 sa tretia výprava nepodarila. 
Don Titus Zeman čelil zatknutiu, mučeniu, vo februári 1952 ho komunistický režim 
odsúdil na 25 rokov. Celkovo trinásť rokov bol väznený, napokon ho totalitný režim v roku 
1964 podmienečne prepustil z väzenia, no stále bol sledovaný a prenasledovaný.  

Zomrel 8. januára 1969 ako 54 ročný; jeho smrť zapríčinili následky mučenia a väzenia, ktoré 
dokázaným spôsobom viedli ku skráteniu jeho života. Pochovali ho vo Vajnoroch, v povesti 
mučeníctva.  

Za blahoslaveného bol vyhlásený v Bratislave 30. septembra 2017.  
Jeho relikvie sa uchovávajú v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. 

 
 

Modlitba dňa, čítania a prosby sú vlastné, ostatné časti sú zo spoločných textov pre omšu 
jedného mučeníka, mimo veľkonočného obdobia, prefácia je o svätých mučeníkoch. 

 
ÚVODNÝ SPEV 
  

Oslavujme svätca, ktorý za Boží zákon položil svoj život 
a nebál sa hrozby bezbožných, lebo mal základy na pevnej skale. 

 

Úvodné obrady 
 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
 
Ľud odpovie: 
 

Amen. 
 
Potom kňaz rozopne ruky a pozdraví ľud slovami: 
 

Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca 
i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. 
 
Alebo: 
 

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša 
Krista. 
 
Alebo: 
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Pán s vami. 
 
Ľud odpovie: 
 

I s duchom tvojím. 
 
Biskup namiesto Pán s vami povie v tomto prvom pozdrave Pokoj s vami. 

 

Úkon kajúcnosti 
 

Nasleduje úkon kajúcnosti, na ktorý kňaz vyzve veriacich slovami: 
(1.Formula) 
 

Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli 
s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. 
 
Zachová sa chvíľa ticha. Potom všetci spoločne vyznajú svoje viny: 
  

Vyznávam všemohúcemu Bohu 
i vám, bratia a sestry, 
že som veľa zhrešil 
myšlienkami, slovami, skutkami 
a zanedbávaním dobrého. 
 
Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia: 

 

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. 
 
Pokračujú: 

 

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, 
všetkých anjelov a svätých, 
i vás, bratia a sestry, 
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. 
 
Nasleduje absolúcia predsedajúceho: 

 

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, 
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného 
života. 
 
Ľud odpovie: 
 

Amen. 
 
(2. Formula)  
 

K: Zmiluj sa nad nami, Pane. 
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Ľ: Lebo sme sa prehrešili proti tebe. 
 

K: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 
 

Ľ: A daj nám svoju spásu. 
 

K: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, 
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného 
života. 
 

Ľ: Amen. 
 
(3. Formula) 
 

K: Ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, 
zmiluj sa.  
 

Ľ: Pane, zmiluj sa.  
 

K: Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa.  
 

Ľ: Kriste, zmiluj sa.  
 

K: Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, 
zmiluj sa.  
 

Ľ: Pane, zmiluj sa.  
 

K: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, 
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného 
života. 
 

Ľ: Amen. 
 

 
Nasleduje vzývanie Pane, zmiluj sa, ak ešte nevoli c niektorej formule úkonu kajúcnosti. 
 

V: Pane, zmiluj sa.    R: Pane, zmiluj sa. 
(Kýrie, eléison.)    (Kýrie, eléison.) 
 

V: Kriste, zmiluj sa.   R: Kriste, zmiluj sa. 
(Christe, eléison.)   (Christe, eléison.) 
 

V: Pane, zmiluj sa.    R: Pane, zmiluj sa. 
(Kýrie, eléison.)    (Kýrie, eléison.)  
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KOLEKTA 
 

Bože,  

ty si blahoslavenému kňazovi a mučeníkovi Titusovi 
dal odvahu poslúchnuť evanjelium  

a nebáť sa vystaviť svoj život 
nebezpečenstvu pre bratov a sestry; *  

na jeho príhovor nám pomáhaj,  ̶ 
aby sme mali na zreteli dobro našich blížnych a 
boli verní a vytrvalí v kresťanskom povolaní. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote 
Ducha Svätého, po všetky veky vekov. 
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LITURGIA SLOVA  

PRVÉ ČÍTANIE 
 

Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.  

 
Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána           1 Jn 3, 11-16

  
 
Bratia! Toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme 

jeden druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho 
brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove 
spravodlivé. 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 on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život 
za bratov. 
 

Počuli sme Božie slovo.  
 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM     Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 
 

 
R. (porov 5b): Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. 
 

1. Pána chcem velebiť v každom čase, *  
moje ústa budú ho vždy chváliť. 
2. V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * 
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. – R. 
 
3. Velebte so mnou Pána * 
a oslavujme jeho meno spoločne. 
4. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *  
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. – R. 
 
5. Na neho hľaďte a budete žiariť * 
a tvár vám nesčervenie hanbou. 
6. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *  
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. – R. 
 
7. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * 
a vyslobodí ich. 
8. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * 
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. – R. 
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ALELUJOVÝ VERŠ        porov. Mt 10, 18.22 
 
 

R. Aleluja. Aleluja. 
 

Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov, aby ste vydali svedectvo 
– kto vytrvá do konca, bude spasený. 
  
R. Aleluja. Aleluja. 
 
 
EVANJELIUM 
 

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo.  

 Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša    Mt 10, 26-31 
  

Ježiš povedal svojim apoštolom: Uvedomte si, že 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 zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý 
môže i dušu i telo zahubiť 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 mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám 
pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa 
zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je 
na nebesiach. 
 

Počuli sme slovo Pánovo. 
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SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH  
 

Bratia a sestry, modlime sa k Bohu Otcovi, aby nám skrze Krista, 
na orodovanie mučeníka blahoslaveného Titusa,  
svojou milosťou pomáhal vydávať svedectvo o sile Ducha 
Svätého, ktorý neustále pôsobí v Cirkvi.  

 
R.: Na príhovor blahoslaveného Titusa vyslyš nás, Pane. 
 

1. Za svätú Božiu Cirkev: 
aby sa prostredníctvom kríža čoraz viac zapájala do tajomstva 
vykúpenia. Prosme Pána. R. 
 
2. Za pápeža, biskupov, kňazov a diakonov: 
aby veľkodušne a zodpovedne konali svoju službu a tak pripravovali 
ľud na príchod Božieho kráľovstva a pomáhali ho šíriť.  
Prosme Pána. R. 
 
3. Za misionárov a katechétov: 
aby plným priehrštím rozsievali semeno evanjelia do sŕdc ľudí, ktorí 
hľadajú pravdu, spravodlivosť a pokoj. Prosme Pána. R. 
 
4. Za povolaných ku kňazskému a k zasvätenému životu: 
aby vedeli počúvať Kristov hlas a úplne sa darovali Cirkvi. Prosme 
Pána. R. 
 
5. Za prenasledovaných kresťanov: 
aby vytrvali vo vernosti a aby si tí, ktorí ich prenasledujú, uvedomili, 
v čom spočíva sloboda, ktorú nám dal Boh. Prosme Pána. R. 
 
6. Za mladých: 
aby sa vedeli orientovať v živote, dobre si vybrali svoje životné 
povolanie a zodpovedne sa naň pripravovali. Prosme Pána. R. 
 
7. Za nás, ktorí sa zúčastňujeme na tejto eucharistickej obete: 
aby sme vo svetle viery prijímali každodenné ťažkosti a učili sa 
dopĺňať to, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu pre život Cirkvi, jeho 
tajomného tela. Prosme Pána. R. 
 
 

Otče, ty si dal blahoslavenému mučeníkovi Titusovi  
silu obetovať život za možnosť bratov ohlasovať evanjelium; 
pretvor aj nás silou svojho ducha, aby sme sa vždy viac stávali 
tvojimi pravými učeníkmi. Skrze Krista, nášho Pána. 
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LITURGIA EUCHARISTIE 
 

Kňaz, stojac pri oltári, vezme paténu s chlebom, drží ju trocha pozdvihnutú nad 
oltárom a potichu hovorí: 
 

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia,  
pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.  
Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby 
sa nám stal chlebom života. 
 

Potom položí paténu s chlebom na korporál. Na konci môže ľud zvolať: 
 

Požehnaný Boh naveky! 
  
Kňaz naleje do kalicha víno a trocha vody. Pritom potichu hovorí: 
 

Tajomstvo tejto vody a vína nech nám dá účasť na 
božstve toho, ktorý láskavo prijal našu ľudskú 
prirodzenosť. 
 

Potom kňaz vezme kalich, oboma rukami ho drží trocha pozdvihnutý nad oltárom 
a potichu hovorí:  
 

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia,  
pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.  
Obetujeme ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, 
aby sa nám stalo duchovným nápojom.  
 

Potom položí kalich s vínom na korporál. Na konci môže ľud zvolať: 
 

Požehnaný Boh naveky! 
 

Potom sa kňaz hlboko skloní a potichu povie: 
 

Prijmi ná, Pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených, 
a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich 
očiach. 
 

Potom si kňaz stojac na boku oltára umyje ruky a potichu hovorí: 
 

Pane, zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.  
 

Kňaz stojí uprostred oltára obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, 
pričom hovorí:  
 

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta 
zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. 
 

Ľud vstane a odpovie: 
 

Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho 
mena, na úžitok nám i celej svätej Cirkvi. 
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NAD OBETNÝMI DARMI 
 
Láskavý Bože, * 
prijmi dary, ktoré ti prinášame v deň spomienky  
na blahoslaveného mučeníka Titusa,  ̶  
aby ti boli také vzácne,  

ako ti bola vzácna obeta jeho života.  

Skrze Krista, nášho Pána. 
 

PREFÁCIA O SVÄTÝCH MUČENÍKOCH 
 

O význame a príklade mučeníctva 
 

V.: Pán s vami. 
O.: I s duchom tvojím. 
V.: Hore srdcia. 
O.: Máme ich u Pána.  

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. 
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. 
 

Lebo blahoslavený mučeník Titus 
 

podľa Kristovho príkladu vyznal tvoje 
meno, 
a vyliatím krvi poukázal na tvoju obdivuhodnú 
moc, ktorou krehkých ľudí posilňuješ a 
upevňuješ ich odvahu stať sa tvojimi svedkami,  
skrze nášho Pána Ježiša Krista. 
 

Preto ťa tu na zemi 
 

spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme 
a bez prestania voláme: 
 

Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všetkých svetov. 
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. 
Hosanna na výsostiach! 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Hosanna na výsostiach! 
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TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
 

Hl.   Naozaj si svätý, Pane,  
a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, 
lebo skrze svojho Syna, 
nášho Pána Ježiša Krista, 
mocou a pôsobením Ducha Svätého 
oživuješ a posväcuješ všetko 
a ustavične si zhromažďuješ ľud, 
aby sa od východu slnka až po jeho západ 
prinášala tvojmu menu čistá obeta. 

  
Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary 

 

Vš.   Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, 
láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, 
ktoré sme ti priniesli na obetu, 
 

Zopne ruky, urobí znak kríža spolu nad chlebom a kalichom 
 

aby sa stali Telom  a Krvou tvojho Syna 
a nášho Pána Ježiša Krista,  
 

Zopne ruky, 
 

ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. 
 
V nasledujúcich formulách treba prednieť Pánové slová jasne a zrozumiteľne.  
 

On v tú noc, keď bol zradený,  
 
Vezme chlieb, drží ho trocha zdvihnutý  nad oltárom  
a pokračuje: 
 

vzal chlieb, 
vzdával ti vďaky a dobrorečil,  
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: 
 
Trocha sa skloní. 
 

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, 

LEBO TOTO JE MOJE TELO, 

KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS. 
 

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a 
pokľaknutím adoruje.  
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Potom pokračuje: 
 

Podobne po večeri 
 
Vezme kalich, drží ho trocha zdvihnutý  nad oltárom  
a pokračuje: 
 

vzal kalich, 
vzdával ti vďaky, dobrorečil  
a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: 
 
Trocha sa skloní. 
 

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, 

LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, 

KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH 

NA ODPUSTENIE HRIECHOV. 

JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. 

TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. 
 

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporäl a pokľaknutím adoruje.  
 
Potom povie: 
 

Hl.  Hľa, tajomstvo viery. 
 

Ľud pokračuje zvolaním: 
 

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, 

kým neprídeš v sláve. 
  

Alebo: 
 

Vyznajme tajomstvo viery. 
 

Pane, keď jeme tento chlieb a pojeme z tohto kalicha, 

Zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. 
 

Alebo: 
 

Veľké je tajomstvo viery. 
 

Spasiteľ sveta, zachráň nás, 

Veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. 
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Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí: 
 

Vš. Preto, Pane, keď slávime pamiatku 
spásonosného umučenia tvojho Syna 
i jeho slávneho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia 
a kým očakávame jeho druhý príchod, 
prinášame ti so vzdávaním vďaky 
túto živú a svätú obetu. 

  

Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi 
a spoznaj v ňom obetovaného Baránka, 
ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; 
a všetkých, ktorí sa živíme  
Telom a Krvou tvojho Syna, 
naplň Duchom Svätým, 
aby sme boli v Kristovi 
jedno telo a jeden duch. 

 

1.k  Nech Duch Svätý urobí z nás 
ustavičnú obetu pre teba, 
aby sme dostali dedičstvo 
s tvojimi vyvolenými, 
najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, 
Božou Rodičkou,  
so svätým Jozefom jej ženíchom 
s tvojimi svätými apoštolmi  
a slávnymi mučeníkmi,  
s blahoslaveným Titusom Zemanom 
a so všetkými svätými, 
ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú 
svojím orodovaním u teba. 

 

2k. Prosíme ťa, Pane, 
nech táto obeta nášho zmierenia 
prinesie celému svetu pokoj a spásu. 
Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev, 
putujúcu na zemi: 
tvojho služobníka, nášho pápeža M, 
nášho biskupa M, celý zbor biskupov, 
všetkých kňazov a diakonov 
i všetok vykúpený ľud. 
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Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, 
ktorú si zhromaždil okolo seba, 
a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, 
všetky svoje roztratené deti. 
 

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva 
našich zosnulých bratov a sestry 
i všetkých, ktorí v tvojej milosti 
odišli z tohto sveta. 
Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi 
budeme naveky radovať z tvojej slávy 
 
zopne ruky 
 

v Kristovi, našom Pánovi, 
skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. 

 

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí: 
 

Vš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi 
máš ty, Bože Otče všemohúci, 
v jednote Ducha Svätého 
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. 
 
Ľud zvolá: 
 

Amen. 
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OBRAD PRIJÍMANIA 
 
Kňaz položí kalich a paténu, zopne ruky a povie:  

 

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

 

 
Iné výzvy na Modlitbu Pána: 

 

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a 
modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: 
 
Alebo: 
 

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali 
Božími deťmi; preto sa osmeľujeme povedať: 

 

 
Rozopne ruky a spolu s ľudom pokračuje: 

 

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. 

 

Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami: 
 

Prosíme ťa, Pane, 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 blaženú nádej 
a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. 

 

Zopne ruky. 
Ľud zakončí modlitbu zvolaním: 
 

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. 
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Obrad pokoja 
 
Potom kňaz s rozopätými rukami nahlas hovorí: 

 

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, 
 
Zopne ruky 
 

lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
 

Ľud odpovie: 
 

Amen. 
 

Kňaz, obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí: 
 

Pokoj Pánov nech je vždy s vami. 
 
Ľud odpovie: 
 

I s duchom tvojím. 
 
Potom diakon alebo kňaz prípadne dodá: 
 

Dajte si znak pokoja. 
 
Ľud zvolá:  
 

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.  
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Lámanie Chleba 
 

Potom kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do 
kalicha. Pritom potichu hovorí: 
 

Toto zmiešanie Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista 
nech nám prijímajúcim osoží pre večný život. 

 

Medzitým sa spieva alebo recituje:  
 

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. 
 

Ak lámanie chleba trvá dlhšie, možno toto zvolanie opakovať viackrát. Len 
posledné zvolanie sa zakončí slovami daruj nám pokoj. 
 
Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí: 
 

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého,  
ty si z vôle Otca 
a za spoluúčinkovania Ducha Svätého 
svojou smrťou oživil svet.  
Skrze svoje presväté Telo a Krv osloboď ma 
od všetkých mojich neprávostí a od každého zla. 
Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní,  
a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba. 
 
Alebo: 
 

Pane Ježišu Kriste, 
nech mi prijatie tvojho Tela a Krvi 
neslúži na odsúdenie a zatratenie, 
ale pre tvoju dobrotu 
nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo. 

 

Prijímanie 
 
Kňaz pokľakne, vezme hostiu, drží ju trocha pozdvihnutú nad paténou, alebo 
nad kalichom a obrátený k ľudu nahlas hovorí: 
 

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.  
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. 
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A spolu s ľudom raz povie: 
 

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, 
ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. 

 

Kňaz, obrátený k oltáru, potichu hovorí: 
 

Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. 
 
Úctivo prijme Kristovo telo.  
Potom vezme kalich a potichu hovorí: 
 

Krv Kristova nech ma zachová pre večný život. 
 
Úctivo prijme Kristovu  krv. 
 
Potom vezme paténu alebo pyxidu a ide k prijímajúcim. Pozdvihne hostiu, ukáže 
ju prijímajúcemu a povie: 
 

Telo Kristovo. 
 
Prijímajúci odpovie: 
 

Amen. 
 

A prijme Kristovo telo. 
Ten istý obrad zachová aj diakon, ak rozdáva sväté prijímanie.  
 
Keď kňaz prijíma Kristovo telo, začne sa spev na prijímanie. 
Po skončení prijímania kňaz, diakon alebo akolyta purifikuje paténu nad 
kalichom a potom aj kalich.  
 
Pri purifikovaní kňaz potichu hovorí: 
 

Pane, čo sme prijali ústami,  
nech očistí naše srdce, 
a časný dar nech sa nám stane  
zárukou večného života. 
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SPEV NA PRIJÍMANIE 
 

Pán Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nech ma nasleduje“. 

  
PO PRIJÍMANÍ 

 

Dobrotivý Bože, prosíme ťa, * 
nech nám toto sväté prijímanie dá duchovnú silu,  ̶ 
ktorá blahoslaveného mučeníka Titusa  
urobila verným v tvojej službe a víťazom v utrpení. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

 

Záverečné obrady 
 
Nasleduje prepustenie. Kňaz obrátený k ľudu rozopne ruky a povie: 
 

Pán s vami. 
 
Ľud odpovie: 
 

I s duchom tvojím. 
 
Kňaz požehná ľud slovmi: 
 

Nech vás žehná všemohúci Boh, 
Otec i Syn  i Duch Svätý. 
 
Ľud odpovie: 
 

Amen. 
 
V pontifikálnej omši prijme celebrant mitru a s rozopätými rukami povie: 
 

Pán s vami. 
 
Všetci odpovedia: 
 

I s duchom tvojím. 
 
Celebranti povie: 
 

Nech je požehnané meno Pánovo 
 
Všetci odpovedia: 
 

Od toho času až naveky. 
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Celebranti povie: 
 

Naša pomoc v mene Pánovom. 
 
Všetci odpovedia: 
 

Ktorý stvoril nebo i zem. 
 
Nato celebrant prijme pastorál, ak sa používa, a povie: 
 

Nech vás žehná všemohúci Boh, 
Otec  i Syn  i Duch  Svätý. 

 
Všetci: 
 

Amen. 
 
Potom diakon alebo kňaz, obrátený k ľudu, so zapätými rukami povie:  
 

Choďte v mene Božom. 
 
Alebo: 
 

Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium. 
 
Alebo: 
 

Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom. 
 
Alebo: 
 

Choďte v pokoji. 
 
Ľud odpovie: 
 

Bohu vďaka. 
  

 


	OBRAD PRIJÍMANIA

