
 
 
 

 
 
 
 

NAJSVÄTEJŠIA 

OBETA 

 SVÄTEJ  OMŠE 
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DOGMATICKÉ UČENIE CIRKVI O SVÄTEJ OMŠI 

 (Tridentský koncil, 22. zasadnutie, 17. sept. 1562)  
 

V tejto Božej obete, je prítomný ten istý Kristus  
a nekrvavým spôsobom sa obetuje ten istý Kristus, ktorý 
sa raz krvavým spôsobom obetoval na kríži. Táto obeta je 
skutočnou zmiernou obetou a ňou dosahujeme 
milosrdenstvo a nachádzame milosť a pomoc v pravom 
čase.  

Keďže sväté veci treba vysluhovať sväto a sv. omša je 
zo všetkých obiet tá najsvätejšia, katolícka Cirkev pred 
mnohými storočiami ustanovila posvätný kánon, aby sa 
omša dôstojne prinášala a prijímala. On je bez 
akéhokoľvek omylu a neobsahuje nič, čo by naskrze 
nedýchalo svätosťou a nábožnosťou a nedvíhalo mysle 
veriacich k Bohu.   
 

 
 

ÚČELOM SVÄTEJ OMŠE JE PRINÁŠAŤ: 
 

 obetu na uzmierenie Boha a na odpustenie hriechov, 
 obetu chvály na uctievanie Boha, 
 obetu vďaky Bohu za preukázané dobrodenia,  
 obetu prosebnú za milosť pre dušu i telo. 

 
 



 
 

 

 

 
Texty sú prevzaté z: 

 MISÁL LATINSKO-SLOVENSKÝ. Spolok sv. Vojtecha Trnava r. p. 1952. 
(Imprimatur Ambróz z milosrdenstva Božieho a z milosti apoštolskej 
stolice tit. biskup apijský. V Trnave dňa 29. septembra 1952.) 

 ŘÍMSKÝ MISÁL. P. Marian Schaller. (Imprimatur Pragae, die 20. Februarii 
1931. Antonius Podlaha, episcopus Paphiensis, auxiliaris Pragensis.) Vyšlo 
v Prahe v r. 1931  

 MŠE SVATÁ OBRAZECH. P. Hilaris O.F.. (Imprimatur potest Pragae, 1. Martii 
1948 P. Velerianus & Ředice, O. F. Min. Cep., min.; Nihil obstat Cen. dr. 
Antonius Stříž, censor. Imprimatur Prague, 12. Mertli 1948 Preel. Dr. 
Theophilus Opatrný, vicarius generells Nr. 3590) 

 KATOLÍCKY ĽUDOVÝ KATECHIZMUS. Fraňo Spirago. (Preklad Štefan Mišík, 
kňaz biskupstva Spišského. Vydal spolok sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave 
v r. 1907 s dovolením cirkevnej vrchnosti v Budapešti. 

 
Texty odkazujúce sa na Tridentský koncil (r. 1545-1563) sú prevzaté z: 

 DOKUMENTY TRIDENTSKÉHO KONCILU. Krystal OP. 2015 
 VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA. Josef 

Neuner, Heinrich Roos. (Imprimatur: Mons. Dominicus Tóth, Eppus - 
Vicarius generalis, Tyrnaviae, die 14. 6. 1995, Nr. 2265/95. Dobrá kniha. 
1995).  

 
Pozn.: Vo vyššie uvedených textoch Tridentského koncilu používané spojenie 
„nech je exkomunikovaný“ je v latinskom orig. uvádzané ako „anathema sit“ - 
niekedy prekladané ako „nech je prekliaty.“ (pozri Gal. 1, 8) 
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OBETA SVÄTEJ OMŠE 

 
Na tejto strane neba nie je nič vzácnejšie,  

nič krajšie a nič vznešenejšie nad najsvätejšiu 

obetu svätej omše. 
 
 

OBETA SVÄTEJ OMŠE 
 

Zmyslom ľudského života na zemi je, aby sme Boha dobrovoľne 
oslavovali, a tak dosiahli večnú spásu v nebi. Oslava Boha je cieľom 
celého stvorenstva. Všetky tvory sú Bohom stvorené preto, aby 
rozumným tvorom - anjelom a ľuďom – zjavovali Božiu dokonalosť  
a vznešenosť a aby nimi bol Boh chválený a uctievaný. Písmo sv. hovorí, 
že: „Pán všetko stvoril pre svoj cieľ“1 a skrze proroka Izaiáša Boh 
povedal: „Každého, kto vzýva moje meno, stvoril som ku cti svojej“.2 
Z toho vyplýva, že človek bol stvorený preto, aby Božiu slávu učinil 
zjavnou.   

Aby sme mohli Boha dôstojným spôsobom oslavovať a ctiť, 
potrebujeme vieru. Zo svojich vlastných síl však nedokážeme ani veriť, 
ani zachovávať prikázania; k tomu potrebujeme Božiu milosť. Milosť 
Božiu však môžeme dosiahnuť iba cez prostriedky milosti. Aby nám náš 
Pán Ježiš Kristus sprostredkoval milosti získané na kríži, ustanovil ako 
zvláštny prostriedok týchto milostí najsvätejšiu obetu svätej omše.  

Je zrejmé, že ten, kto vedome neužíva prostriedky tejto milosti, ten 
navzdory Kristovej smrti nemôže byť spasený. Podobne ako liek, keď 
ho pacient neužíva, nemôže pomôcť jeho telu v chorobe. Sv. Augustín 
hovorí, že: „Ten, čo ťa stvoril bez teba (bez tvojho pričinenia), nespasí 
ťa bez teba.“  

  

                                           
1 Prísl. 16, 4. 
2 Iz. 43, 7. 
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Prinášanie obety Bohu 
  

Najvznešenejší spôsob, ktorým Boha vyhlasujeme za svojho 
najvyššieho Pána, je prinášanie obety. Obetou je každý viditeľný dar, 
ktorý Bohu dávame a  ktorého premenením alebo zničením 
znemožňujeme jeho použitie pre seba alebo pre druhých. Tým je tento 
dar Bohu celkom venovaný a Boh, ktorý má na všetko neobmedzené 
právo a rozhoduje aj o našom živote i smrti, je nami takto uznaný 
a uctený za nášho najvyššieho Pána. Neviditeľnému Bohu však 
nemôžeme vložiť naše obetné dary do rúk a zaiste od nás žiadne dary 
nepotrebuje ten, kto sám všetko stvoril. Ich prinášaním ale ukazujeme, 
že sa Bohu úplne podrobujeme a že sme mu ochotní priniesť za obetu 
aj svoj vlastný život, ktorý bez výhrady patrí iba jemu. 

 
História obety 

 
Keďže človek pozostáva z duše a tela, vedomie závislosti na Bohu 

sa prejavuje i navonok, čo sa deje jednak modlitbou, v ktorej sa 
rozumný tvor svojimi myšlienkami, citmi a vonkajšími prejavmi 
povznáša k Bohu a tiež obetami, ktoré svojmu najvyššiemu Pánovi 
venuje. Prinášanie obiet je tak staré ako ľudstvo samo a je 
najdokonalejším výrazom Bohopocty. Aj pohania prinášali svojim 
vymysleným bôžikom obety. Ľudia totiž zo svojej prirodzenosti 
spoznávali, že od Boha majú všetko, že Boh je pôvodcom a cieľom 
všetkého tvorstva. Obetovali starí Gréci, Rimania, Egypťania, Feničania 
aj Židia. Väčšinou obetovali zvieratá, ktoré zabili a spálili. U pohanov sa 
obetovanie zvrhlo natoľko, že obetovali dokonca aj dospelých ba aj deti. 
Tým chceli ukázať, že na zmytie ich previnení nestačí iba krv zvierat, 
ale že obeta musí byť väčšia a dokonalejšia.  

Vedomie si svojich hriechov bolo pre ľudí silným popudom  
k prinášaniu obety. Preto sv. Pavol hovorí: „Ale práve nimi sa z roka na 
rok koná pripomienka na hriechy“3; a tiež hovorí: „Bez vyliatia krvi niet 
odpustenia“.4   

                                           
3 Heb 10, 3. 
4 Heb 9, 22. 
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Obety pred Kristom  
 

V Starom zákone boli obety prísne nariadené samotným Bohom 
skrze Mojžiša. Najstaršou obetou v Starom zákone je obeta Kaina 
a Ábela - Adamových synov. Aj Noe vystaval oltár, aby na ňom obetoval. 
Boh žiadal aj od Abraháma obetovanie jeho syna Izáka. Všetky krvavé  
i nekrvavé obety Starého zákona Boh od Židov vyžadoval preto, aby si 
ľudia neustále pripomínali, že Boh je ich najvyšším Pánom, ktorému 
vďačia za všetko a ktorého musia bezpodmienečne poslúchať; ale 
hlavne preto, aby tieto obety stále poukazovali na prisľúbeného 
Vykupiteľa, ktorý mal Bohu priniesť jedinú pravú a ľúbeznú obetu. Boli 
teda iba predobrazom obety, ktorú za nás priniesol náš Pán Ježiš 
Kristus na kríži. Len jeho obeta mala silu a moc zbaviť ľudstvo hriechov 
a uzmieriť ľudí s Bohom. Židovské obety ľudí na túto dokonalú obetu 
iba pripravovali; kajúcni obetníci boli ospravedlnení až v okamihu, keď 
obeta Pána bola na kríži dokonaná. Prinesením najvyššej obety 
starozákonné obety stratili svoj význam a platnosť. 

Všetky obety, konané pred Kristom, totiž neboli v stave zmieriť 
Boha s ľuďmi, lebo všetky dovedna mali len konečnú cenu. Preto sv. 
Pavol hovorí: „Lebo je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila 
hriechy“.5  Tieto obety mohli hriech len pripomínať a vzbudiť v človeku 
kajúcne zmýšľanie, no samé o sebe nemohli spôsobiť očistenie od 
hriechu. 

Naši prarodičia v raji Adam a Eva mali Bohu prinášať obetu 
poslušnosti tým, že si mali odopierať jedenie ovocia zo zakázaného 
stromu. Touto poslušnosťou by boli dali najavo, že Boh je ich najvyšším 
Pánom, ktorý im môže čokoľvek nariadiť. Keď túto obetu odopreli, 
uvalili na seba a svoje potomstvo Boží hnev. Boh ale mohol byť 
uzmierený iba nekonečným zadosťučinením - a to mohol poskytnúť len 
Boh. Aby si však túto nekonečnú zásluhu mohlo ľudstvo privlastniť, 
bolo treba, aby prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi bol niekto, kto 
bol zároveň Boh aj človek. Tým bol náš Pán Ježiš Kristus. 

 

                                           
5 Heb 10, 4 
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 Dejiny sv. omše 
 

V Starom zákone bola sv. omša predobrazená rôznymi 
nekrvavými obetami ako napr. veľkonočným baránkom a obetou 
Melchizedecha. Posledným prorokom Malachiášom bola predpovedaná 
už štyristo rokov pred Kristom: „Lebo od východu slnka až po západ je 
veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, 
budú prinášať môjmu menu obetu čistú, lebo veľké je moje meno medzi 
národmi, hovorí Pán zástupov“.6  

 
Kristova obeta – ustanovenie sv. omše 

 
Kristus dal svojmu Otcovi plné zadosťučinenie svojou 

poslušnosťou, a tým že prelial za nás svoju krv a nechal sa ukrižovať. 
Táto dvojitá Kristova obeta (poslušnosti a života) bola Bohu nekonečne 
milá a otvorila nám bránu strateného raja. 

Kristova láska k nám však priniesla ešte aj iný spôsob, ktorým by 
sa táto krvavá obeta nekrvavo opakovala a ustavične by nám 
pripomínala jeho vykupiteľskú smrť a  bez prestania by nám 
privlastňovala jej úžitky - a to ustanovením najsvätejšej obety sv. omše.  

Obeta sv. omše bola po prvýkrát prinesená Kristom, keď pri 
poslednej večeri pred svojim ukrižovaním premenil chlieb a víno na 
svoje Telo a Krv. Vtedy náš Pán Ježiš Kristus vzal chlieb do svojich 
svätých rúk, premenil ho na svoje Telo, lámal a dával svojim apoštolom 
hovoriac: „Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré 
sa obetuje za vás“. Potom vzal kalich s vínom, premenil víno na svoju 
Krv a dal ho učeníkom hovoriac: „Vezmite a pite z neho všetci: Lebo toto 
je kalich mojej Krvi, nového a večného zákona, tajomstvo viery, ktorá 
bude vyliata za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. Toto robte 
na moju pamiatku“.  Týmto bola ustanovená sv. omša. 

                                           
6 Malach. 1. 11 
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Keďže Boh už od svojho Syna nežiada, aby sa na jeho česť  
a uzmierenie znovu obetoval na kríži, úplne postačuje verné 
sprítomnenie tejto obety. Tridentský koncil preto slávnostne vyhlásil: 

„Náš Spasiteľ nám pri poslednej večeri zanechal viditeľnú obetu, 
v ktorej sa predstavuje krvavá obeta, ktorá mala byť raz prinesená  
na kríži, aby jej pamiatka zostala zachovaná až do konca sveta.“ 

Náš Pán Ježiš Kristus po ustanovení sv. omše pri poslednej večeri, 
splnomocnil apoštolov konať to isté na jeho pamiatku. Od tohto 
okamžiku neprestalo slávenie sv. omše. Sv. Pavol v liste Židom hovorí 
o „oltári, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku“.7 Z toho 
vyplýva, že apoštoli prinášali obetu sv. omše, na ktorej nemali právo 
zúčastňovať sa služobníci stánku – Židia.   

Apoštoli slávili najsvätejšiu obetu podľa vzoru poslednej večere. 

Eucharistická večera sa spájala s večerou agapé, lebo aj Kristus slávil 

veľkonočnú večeru spolu s eucharistickou. Apoštoli vsunuli medzi 

agapé a eucharistickú slávnosť vigíliu, zloženú z nábožných čítaní, 

spevov a modlitieb podľa vzoru židovskej bohoslužby v synagógach,  

a tým sa eucharistická obeta posunula až na ráno.   

V tých časoch kresťania ešte chodili na židovské pobožnosti  

do synagóg, ale na obetách v jeruzalemskom chráme sa nezúčastňovali, 

lebo ich miesto zaujala jediná obeta Nového zákona. Podľa vzoru Ježiša 

Krista sa skladala z vďakyvzdania, ktoré sa čím ďalej tým viac vyvíjalo 

v nádhernú modlitbu Eucharistie; v rámci tohto ďakovania sa 

Kristovými slovami uskutočňovalo premenenie chleba na Telo a vína na 

Krv Kristovu, lámania eucharistického chleba a prijímania.  

Po spustošení Jeruzalema sa kresťania od Židov úplne oddelili a po 

vzore sobotnej synagogálnej pobožnosti si zorganizovali úvodnú 

modlitbovú pobožnosť k eucharistickej obete. 

V prvých storočiach kresťanstva sa na začiatku obety posielali 

z kostola von kajúcnici a katechumeni t. j. tí, ktorí sa na prijatie sv. krstu 

pripravovali. Posielanie (po latinsky missio) sa konalo zvolaním slov: 

                                           
7 Heb 13. 10 



 

8 
 

OBETA SVÄTEJ OMŠE 

„missa est“.  Z historických prameňov vyplýva, že tieto slová sa 

používali pri rozpúšťaní akéhokoľvek zhromaždenia. Tak to bolo  

i v kostole a obetný úkon, ktorý po tomto prepustení katechumenov  

a kajúcnikov nasledoval, sa nazýval „missa“, z tohto slova je odvodené 

aj slovenské slovo „mša“ alebo „omša“. Uvedený výraz „missa“  používa 

už pápež Pius I. (okolo r. 141) a v spisoch sv. Augustína a sv. Ambróza 

sa vyskytuje už veľmi často.  

 

Medzi obetou na kríži a obetou svätej omše nie je podstatný rozdiel 
 

Medzi obetou na kríži a obetou svätej omše nie je podstatný 
rozdiel, lebo v oboch je obeta rovnaká a rovnaký je aj obetujúci kňaz - 
Ježiš Kristus. Rozdiel je iba v spôsobe obetovania. Na kríži sa Pán Ježiš 
obetoval krvavo a vypustil pri tom svoju ľudskú dušu. Pri svätej omši 
víťazný a oslávený Ježiš Kristus prináša pod spôsobmi chleba a vína 
svojmu nebeskému Otcovi ako obetu svoje Telo a svoju Krv. Vo sv. omši 
sa teda s rovnakou pokornou poslušnosťou k svojmu nebeskému 
Otcovi a s  rovnakým srdcom planúcim láskou k nám obetuje ten istý 
Vykupiteľ, ktorý zohavený a utýraný trpel na kríži. 

Sv. omša však nie je len obetou Kristovou, ale zároveň je aj obetou 
Cirkvi a jej jednotlivých údov. S Kristom tvoríme jedno duchovné telo. 
On je našou hlavou, my jeho údmi. To, čo koná Ježiš Kristus, koná spolu 
s nami. Obetuje seba i nás - my obetujeme jeho ale i seba. Preto, ak má 
byť účasť na sv. omši dokonalá, je dôležité, aby sa kresťan počas nej 
obetoval spolu s Kristom. 

Veľmi by sme sa mýlili, keby sme sa domnievali, že najsvätejšia 
obeta je len spomienkou na smrť nášho Pána Ježiša na kríži, ako je to  
u protestantov. Je nekonečne viac. Je to ustavičné obnovovanie 
Kristovej obety na Kalvárii. To čo sa raz stalo na Golgote, to sa 
každodenne stáva pri sv. omši na oltári.  
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Svätá omša patrí medzi tajomstvá viery 
 

Zjavené náboženské pravdy nám Boh podáva tým spôsobom, že  

v nás vždy zostane akási nejasnosť. Je to preto, aby sme v zmysle slov 

Božského Spasiteľa: „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili“8 mohli 

získať väčšie zásluhy. Keby sme mali o veciach viery istotu z donútenia, 

nebola by naša viera záslužná. Veď takú vieru majú aj zlí duchovia, ktorí 

veria z prinútenia - ale bez zásluhy. Písmo sv. hovorí: „Ale aj diabli veria, 
a trasú sa!“9  

 
Hlavným účelom obety sv. omše je uzmierenie Boha 

 
Keď sa ľudstvo previnilo Adamovým hriechom, bolo potrebné 

urazeného Boha uzmieriť. Boh vo svojej nekonečnej láske zoslal na zem 

Vykupiteľa - Ježiša Krista, ktorý sa na kríži dobrovoľne obetoval  

za hriechy ľudstva a takto uzmieril Boha a získal ľudstvu nekonečný 

poklad Kristových zásluh. 

To, že hlavným účelom obety sv. omše je uzmierenie Boha, vyplýva 

z Kristových slov pri poslednej večeri: „Toto je moja krv ... ktorá sa 
vylieva na odpustenie hriechov“. Táto nekrvavá obeta je teda – podobne 

ako obeta na kríži - skutočná zmierna obeta. Tridentský koncil na 22. 

zasadnutí vyhlásil: „Skrze ňu sa síce nevykupujeme znovu, ako krvavou 
obetou na kríži, ale nadobúdame plody vykúpenia krížovej obety“. 

Ani táto nekrvavá obeta však sama o sebe nie je v stave zmieriť 

jednotlivých ľudí s Bohom, ale spôsobuje, že títo svoje hriechy uznajú, 

oľutujú, vyspovedajú sa z nich a vyhýbajú sa im.  

 

 

 
 

                                           
8 Jn 20, 29 
9 Jak 2, 19    
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Svätá omša je aj obetou chvály, obetou ďakovnou a obetou prosebnou 
 

Článkom viery je, že svätá omša je nielen obetou zmierenia, ale aj 
obetou chvály, vďaky a prosby. 

OBETA CHVÁLY. Chváliť môžeme len toho, kto má v sebe niečo 
také, čo je hodné chvály. Čím viac dobra niekto v sebe má, tým viac môže 
byť chválený. No Boh má v sebe nekonečné dobro. Navyše človek dostal  
od Boha všetko, a preto je povinný Bohu sa klaňať a chváliť jeho 
nekonečnú dobrotu. Sami však nedokážeme Boha uctievať tak, ako si to 
jeho nekonečná velebnosť zasluhuje. Boh nám to však umožnil 
prostredníctvom Kristovej obety na kríži. 

OBETA ĎAKOVNÁ. Bohu sme zaviazaní vďakou za všetky 
dobrodenia, ktoré máme. Ak chceme niekomu preukázať svoju 
vďačnosť, zvyčajne mu niečo darujeme. Ale čo môžeme darovať Bohu, 
ktorému patrí celý svet? Vo sv. omši mu môžeme darovať to, čo má 
najradšej: jeho jednorodeného syna Ježiša Krista. Preto žiadne ľudské 
poďakovanie nemá takú cenu ako jedna sv. omša.  

OBETA PROSEBNÁ. Sv. omša je obeta prosebná práve tak ako 
obeta na Kalvárii. Vypočuje však Boh naše prosby, keď sme hriešni?  
Vo sv. omši sa Ježiš Kristus modlí s nami a za nás. Čím užšie sme spojení  
s Kristom, tým istejšie nás Pán Boh vypočuje. I keď niekedy 
nedostaneme ihneď to, o čo prosíme, naša modlitba nebola márna. Sv. 
Bernard hovorí: „Alebo nám Boh dá to, o čo prosíme, alebo nám dá ešte 
niečo užitočnejšie“. Obeta sv. omše má nekonečnú silu, keď si chceme 
niečo vyprosiť. Lebo to, čo zväčša žiadame, nie je nič iné ako niečo 
pozemské alebo stvorené; čo však obetujeme, to sú samotné veci 
Božské. 

Tridentský koncil na 22. zasadnutí v 3. kánone vyhlásil: „Kto 
hovorí, že obeta omše je iba vzdávaním chvály alebo vďaky, alebo že je 
holou pripomienkou obety vykonanej na kríži, ale že nie je zmiernou 
obetou, alebo že osoží iba prijímajúcemu a že sa nemá obetovať  
za živých alebo zosnulých, za hriechy, tresty, zadosťučinenia a iné 
potreby, nech je exkomunikovaný“. 
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Pri obete sv. omše je Kristus obetujúcim kňazom a aj obetným darom 
 

Aby sme spoznali vznešenosť najsvätejšieho úkonu, všimnime si 

hlavného obetujúceho. Je ním sám jednorodený Syn nebeského Otca, 

sám Ježiš Kristus. To je zrejmé zo Svätého písma a Cirkev  

to na Tridentskom koncile jasne deklarovala: 

 „Obeta Ježiša Krista je totožná s obetou svätej omše a ten, ktorý sa 
teraz obetuje službou kňazov je ten istý, ktorý sa obetoval na vrchu 
Kalvárie. Iba spôsob obetovania je rozdielny.“   

Skúsme uvažovať o tom, prečo náš Pán Ježiš Kristus nechcel svoju 

obetu zveriť žiadnemu kňazovi, ale koná ju sám? Mohlo by sa totiž stať, 

že táto presvätá obeta by mohla byť niekedy poškvrnená a my by sme 

potom mohli pochybovať o tom, či prinesená obeta bola najsvätejšiemu 

Bohu príjemná. Preto Boh Otec chcel, aby si jeho Syn uchoval pre seba 

meno aj úrad obetujúceho kňaza, ako to aj sám jasne hovorí: „Ty si kňaz 
naveky podľa rádu Melchizedecha.“10 

Prečo Božský Spasiteľ nechcel svoju obetu zveriť žiadnemu 

anjelovi alebo svätému, ba ani svojej najčistejšej Matke? Veď je predsa 

dokonale svätá! A zaiste nikto z nich by najčistejšiu obetu nepoškvrnil, 

a to aj keby ju prinášal čo najdokonalejšie! Hoci by takéto obety boli 

neuveriteľne vznešené, predsa by neboli úmerné nekonečne svätému 

Bohu. Preto náš Pán Ježiš Kristus nezveril najsvätejší úkon ani anjelovi, 

tým menej hriešnemu človeku, ale musel si ho ponechať pre seba.  

Kňaz pri oltári je len námestník Kristov alebo nástroj, ktorý 

Kristus používa. To vyplýva už zo slov, ktoré kňaz hovorí pri 

premenení: „Toto je moje telo, toto je moja krv“. Sv. Ján Zlatoústy 

hovorí: „Nie je to človek, kto spôsobuje, že obetné dary sa stanú Telom  
a Krvou Krista, ale spôsobuje to sám Kristus.“ Kristus, najvyšší kňaz, je 

svätý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov a čistejší  

nad všetkých nebeských duchov.11 Táto obeta je teda svätá, hoci by kňaz 

                                           
10 Žalm 110, 4 
11 Heb 7, 26 
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bol akýkoľvek. Z toho vyplýva, že každá svätá omša je nevýslovne 

vznešená. Aký šťastný musí byť človek, ktorý je pri tomto úkone 

nábožne prítomný, a tak si zasluhuje, že obeta sa koná za neho! Aký 

veľký prospech z nej musí mať!  

Pri sv. omši je Kristus nielen obetujúcim kňazom ale aj obetným 

darom. Dar Božského Spasiteľa totiž nemôže mať zanedbateľnú cenu, 

ale musí mať nekonečnú hodnotu, aby bol hodný všemohúceho Boha. 

Pretože čím väčší a vznešenejší je pán, tým vzácnejšia vec mu musí byť 

venovaná. Kristus preto neobetoval nič iné iba seba samého, lebo medzi 

všetkými pokladmi neba i zeme nie je možné nájsť nič, čo by mohlo 

najsvätejšiemu Bohu slúžiť ako dôstojná obeta. Preto je náš Pán Ježiš 

Kristus zároveň aj obetným darom. 

 
Cena obety sv. omše nezávisí od stavu milosti kňaza 

  
Každá sv. omša má nekonečnú hodnotu aj vtedy, keby kňaz ktorý 

ju prináša, bol sám nehodný. Cena obety sv. omše nezávisí od kňazovho 

stavu milosti preto, lebo obetujúcim kňazom je Kristus, a nie kňaz pri 

oltári. Tridentský koncil hovorí: „Obetou sv. omše sa nám privlastňuje 
účinok utrpenia a zásluh Kristových spôsobom celkom rozdielnym od 
iných skutkov.“  

Pri ostatných dobrých skutkoch totiž hodnota skutku závisí  

od stavu milosti, v ktorom sa človek nachádza. Pri sv. omši to tak nie je. 

Preto aj ten, za ktorého by snáď nehodný kňaz slúžil sv. omšu, by nijako 

nestratil úžitok zo sv. omše. Sv. omša pôsobí sama o sebe a ako hovorí 

Tridentský koncil: „Nemôže byť poškvrnená nehodnosťou alebo zlými 
vlastnosťami toho, kto ju prináša.“  
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OBRADY SVÄTEJ OMŠE  
 

Už od apoštolských čias si Cirkev bola vedomá svojho 

splnomocnenia konať obetu sv. omše. Ona podobne ako náš Pán Ježiš 

Kristus, ďalej žijúci na zemi, v jeho zastúpení verne vykonávala toto 

presväté tajomstvo. Sakramentálne jadro novozákonnej obety Cirkev 

ozdobila nádherným vencom posvätných obradov, vložila do nich to 

najcennejšie, čo existovalo či už v podobe chrámových stavieb, 

bohoslužobných nádob, v rúchach alebo v umení slova a úkonoch tela.  

Obrady sv. omše sa zhodujú aj s ľudskou prirodzenosťou. Celý 

ľudský život je viazaný na vonkajšie obrady resp. na pravidlá slušnosti. 

Ak je človek pozvaný do vznešenej spoločnosti, nejde tam v pracovnom 

odeve. Naopak veľmi mu záleží na tom, ako a kedy tam má prísť. Ani  

na svadbu sa nechodí v roztrhaných šatách, lebo tým by človek ukázal 

snúbencom, že si ich neváži. Sudcovia nosia pri súdnych konaniach 

úradný odev – talár a to i napriek tomu, že svoju povinnosť by mohli 

vykonávať aj v civilnom odeve. Slávnostný odev si obliekajú preto, aby 

ukázali, že teraz nehovorí súkromná osoba, ale tu stojí predstaviteľ 

zákona. To isté platí o armáde a strážcoch bezpečnosti. Je veľký rozdiel 

v tom, ako na nás pôsobí tá istá osoba v uniforme alebo  

v civile. Preto aj Cirkev nedovoľuje, aby sa svätá omša slúžila  

v jednoduchom, všednom odeve. Je to jednak preto, aby ukázala, že 

kňaz nestojí pred oltárom ako súkromná osoba a tiež aj preto, aby svätý 

úkon pozdvihla zo všednosti a slávnostne ho uctila.   

Obrady sú tiež veľmi prirodzené. Všimnime si napr. ruky. Koľko 

rozmanitých pocitov môže človek vyjadriť iba rukou! Keď pozorujeme 

dvoch rozprávajúcich sa ľudí, môžeme si niekedy všimnúť náhle 

pozdvihnutú ruku, sotva znateľné ľahké kývnutie, mimovoľné 

pokrčenie pliec. Tieto znaky hovoria mnohokrát viac než len slovo. Je 

teda nesprávne, keď si niekto myslí, že pri modlitbe je hlavnou vecou 

duša a že nezáleží na tom, či mám pri svätej omši ruky zopnuté alebo 

ich mám vo vreckách. Aké prirodzené je spínanie rúk! Všimnite si  
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napr. malé dieťa, keď matku o niečo prosí, prirodzene spína ruky, hoci 

ho to nikto neučil.  

Pokľaknutie. Čím vyššie je niekto postavený, tým hlbšie sa mu 

klaniame. A keď je to Boh? Potom je úplne prirodzené, že zohneme  

aj koleno.  

Povstanie. Ak človek sedí a do miestnosti vstúpi napr. jeho 

nadriadený alebo iný vzácny hosť, tak povstane. Na audiencii u hlavy 

štátu sa takisto prijíma hosť postojačky. Preto keď sa pri svätej omši 

číta evanjelium, tak z úcty k slovu Božiemu stojíme.  

Celý život je viazaný na vonkajšie obrady. Mali by sme ich snáď 

zanedbávať práve v styku s Bohom? Ak si netrúfame prestupovať 

spoločenské pravidlá slušnosti, prečo by sme tak mali konať práve pri 

cirkevných obradoch? Veď naše obrady nie sú ničím iným než súborom 

pravidiel slušnosti v kostole. 

Ak ste boli niekedy prítomní na slávnostnej promócii videli ste, že 

býva spojená s mnohými obradmi. Čo tvorí ich obsah? To že bol 

odovzdaný diplom alebo vyznamenanie človeku, ktorý napr. dokončil 

svoje štúdiá. To by sa ale mohlo vykonať aj za niekoľko sekúnd. Alebo 

by sa mu ocenenie mohlo poslať poštou - výsledok by zostal ten istý, 

totiž ocenený by dostal to, čo dostať mal. Koná sa to snáď takto 

zjednodušene? Vôbec nie! Diplom je odovzdaný s náležitými 

formalitami, trvajúcimi dlhšiu dobu a nikto sa nad tým nepozastavuje. 

Domnievame sa totiž, že je úplne primerané, aby hodnota ocenenia bola 

vyzdvihnutá v rámci krásnych a dôstojných obradov.  

Podobne je aj najslávnejší, najvznešenejší a najsvätejší úkon obety 

sv. omše dielom okamihu – pri pozdvihovaní. Avšak hlboká úcta a láska 

Cirkvi počas dvoch tisíc rokov tento okamih ozdobila a orámovala tým 

najdrahocennejším a najlepším čo má – cirkevnými obradmi. Urobila to 

práve tak, ako keď sú diamanty zasadené do drahých kovov, aby sa 

zvýšila ich krása i cena.   



 

15 
 

ORGANICKÁ STAVBA SVÄTEJ OMŠE 

Každý symbolický úkon má svoj vlastný, hlboký význam. Kto 

týmto úkonom rozumie, pre toho sa bohoslužba stáva dôvernejšou  

a vrúcnejšou. 

Tridentský koncil v Dekréte o Sviatostiach (7. zasadnutie) v 13. 

Kánone hovorí: 

„Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej Cirkvi, 
zvyčajne používané pri slávnostnom vysluhovaní sviatostí, možno 
podceňovať, alebo že ich vysluhovateľ môže bezhriešne podľa ľubovôle 
vynechať, alebo že každý pastier Cirkvi ich môže zameniť za iné, nové, 
nech je exkomunikovaný.“ 

 

ORGANICKÁ STAVBA SVÄTEJ OMŠE 
 

Sv. omša je obetou mystického Krista, preto je spoločným dielom 

Krista a Cirkvi, Hlavy a Tela, Ženícha a Nevesty. Vzájomne sa zhovárajú 

a vzájomne sa obdarúvajú. Sv. omšu delíme na omšu slova a omšu obety 

(omšu katechumenov a omšu veriacich). Katechumeni, kandidáti krstu, 

mohli byť v prvotnej Cirkvi účastní len na prvej, poučnej časti sv. omše; 

z druhej, ktorá obsahuje tajomstvo Kristovej obety, ich vylúčili ako 

nezasvätených.  

Omša slova (omša katechumenov) ešte nie je obetou, je iba 

úvodom, prípravou na vlastnú sv. omšu. Hlboké premeditovanie 

myšlienok v omši slova nás v plnosti ducha uspôsobuje prežívať 

vlastnú omšu - najsvätejšiu obetu. V omši slova k nám prichádza Kristus 

so svojím slovom, vo sv. omši samotnej sa potom toto slovo stáva 

Telom: myšlienky uvedené v omši slova sa naplnia. 

 

  



 

16 
 

ORGANICKÁ STAVBA SVÄTEJ OMŠE 

Rozdelenie sv. omší 
 

Podľa toho, kto a ako celebruje sv. omšu, existuje: 

1. Omša pápežská (missa papalis). Celebruje ju sám pápež  

za asistencie kardinálov a v prítomnosti duchovenstva všetkých 

stupňov. Obrady sú zvlášť bohaté a uplatňujú sa niektoré prvky gréckej 

liturgie. 

2. Omša biskupská (missa pontificalis). Celebruje ju biskup  

a zastúpené sú pri nej všetky stupne kléru. Prisluhujú mu kňaz 

presbyter, diakon, subdiakon a nižší klerici (akolyti). 

3. Omša slávnostná (missa solemnis). Nazýva sa omšou  

„s asistenciou“. Asistujú (posluhujú) pri nej vyšší klerici (diakon  

a subdiakon) a nižší klerici (akolyti).  

4. Omša spievaná (missa cantata). Je zjednodušená slávnostná 

omša, pri ktorej posluhujú len nižší klerici.  

5. Omša súkromná (missa privata). Slúži si ju kňaz bez účasti 

veriacich. 
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ČO SA PRI SLÚŽENÍ SVÄTEJ OMŠE VYŽADUJE? 
 

Aby sa svätá omša mohla slúžiť, liturgia požaduje zachovať isté 

cirkevno-právne predpisy. Sv. omša je najposvätnejším úkonom Cirkvi  

a všetko, čo s ňou súvisí, musí byť sväté.  

 
Posvätné miesto – kostol 

 
Kostol  je znakom Cirkvi, ako to naznačuje aj samotný latinský 

názov (ecclesia). Kostoly sa často budovali na návršiach alebo 

pahorkoch, lebo návršia sa považovali za posvätné miesta; veď  

v Starom zákone sa Boh často zjavoval na vrchoch. Na vrchoch sa často 

modlieval aj Kristus, na vrchu stál jeruzalemský chrám, tento 

predobraz kresťanskej Cirkvi. Návršia aj najviac lákajú k modlitbe; tu 

sme odlúčení od hluku sveta a tu sme bližšie k milovanému Bohu.  

Vnútro a vonkajšok kostola sú tak usporiadané, aby nás naladili  

k pobožnosti. Kostoly sa tiež budovali tak, aby boli väčšie a vyššie než 

všetky ostatné stavby, lebo kostol je príbytok Najvyššieho Boha. Býva 

postavený smerom k východu slnka, aby sme sa v ňom klaňali Slnku 

spravodlivosti, t. j. Kristovi. Kostol má mať podobu kríža, lebo sa v ňom 

opakuje obeta kríža a hlása sa učenie Ukrižovaného; má vežu, ktorá ako 

prst ukazuje smerom hore a vyzýva nás: „Hľadajte, čo je zhora“12;  

vo veži sú zvony, ktoré zvolávajú veriacich k bohoslužbám alebo  

k modlitbe; ďalej na samom vrchole kostolnej veže je kríž, lebo 

ukrižovaný Kristus zmieril nebo so zemou. Na veži sú často i hodiny, 

ktoré nám pripomínajú, aby sme hodiny svojho života dobre využili. 

Vnútro kostola sa delí na tri časti: predsieň, loď a svätyňu. 

Predsieň, v ktorej sa za dávnych čias zdržovali katechumeni a kajúcnici, 

nám má pripomenúť, aby sme sa pred vkročením do kostola pripravili. 

Kostolná loď je miesto pre veriacich; tu ako na lodi, sa majú veriaci 

plaviť k prístavu večnej spásy alebo ako v Noemovom korábe, majú byť 

                                           
12 Kol. 3. 1 
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zachránení od večného zahynutia. Vedľa hlavnej lode sa často 

nachádzajú bočné lode alebo vedľajšie siene. Svätyňa, ktorá je určená 

pre kňazov, býva od lode kostola oddelená zábradlím, stupňom alebo 

lavicou na prijímanie (kedysi oponou).  

Vo vnútri kostola sa obyčajne hneď pri vchode nachádza veľký 

kríž, aby sme boli upozornení, kto je pánom tohto domu. Svätenica pri 

dverách nás upozorňuje, aby sme sa pri vkročení do kostola pokropili 

svätenou vodou, a tým si pripomenuli, že pred Boha sa musíme dostaviť 

s čistým srdcom.  

V kostoloch býva jeden alebo viac oltárov. Na veľkom alebo 

hlavnom oltári je tabernakulum (svätostánok, kde býva Sviatosť 

oltárna) a pred ním večné svetlo (lampa, ktorá má ustavične horieť, aby 

znázorňovala, že na oltári sa nachádza „Svetlo sveta“). Výzdobou 

kostola sú obrazy a sochy anjelov i svätých, lebo títo sú pri svätých 

úkonoch neviditeľne prítomní; kazateľňa, krstiteľnica, spovednica, 

lavice pre ľud, zástavy, ktoré označujú víťazstvo kresťanstva 

a pripomínajú nám, aby sme bojovali proti zlému duchu a svojim zlým 

žiadostiam; organ umiestnený na chóre a nakoniec v kostole sú často i 

maľované obloky, ktoré robia kostol relatívne tmavým, na znamenie 

toho, že v tomto živote máme len nejasné poznanie Boha. 

Tri oddelenia kostola predsieň, loď a svätyňa, predstavujú  

aj trojitú Cirkev – trpiacu (v očistci), bojujúcu (na zemi) a víťaznú  

(v nebi). Svätyňa, v ktorej sa koná liturgia, naznačuje kráľovstvo 

nebeské, v ktorom kraľuje Kristus. Kňaz najprv bozká oltár, ktorý 

symbolizuje Krista; od neho teda prijíma bozk pokoja a podáva ho 

veriacim slovami „Dominus vobiscum - Pán s vami.“ Oltár pobozká  

na začiatku a na konci sv. omše, ale aj pred inými liturgickými funkciami 

- na začiatku sa s Kristom stretáva a na konci sa s ním lúči. 
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Oltár a jeho ustrojenie 
 

Najdôležitejšou úlohou Cirkvi je uctievať Boha a najvyšším 
vyjadrením tohto uctievania je obeta svätej omše na vysvätenom oltári 
v kostole zasvätenému pre tento účel.  

Už Noe pri vystúpení z korábu postavil oltár. Aj Abrahám, Izák, 
Jakub, Mojžiš budovali oltáre. Oltár v našich kostoloch predstavuje 
Krista, ktorý sa obetoval na oltári svojho vlastného Tela. Oltár musí byť 
z kameňa, pretože predstavuje Krista, ktorý je živým základom  
a uhoľným kameňom Cirkvi. Musí byť pokrytý troma plachtami, ktoré 
predstavujú Cirkev a tiež tri plátna, v ktorých bol uložený do hrobu. 
Trojnásobným bielym plátnom sa pokrýva aj preto, aby do nich mohla 
vsiaknuť svätá Krv, ak by sa rozliala. Plátno musí byť biele pre čistotu 
a pre svätosť obety. 

Na každom oltári sa musí nachádzať kríž, lebo na oltári sa opakuje 
obeta uskutočnená na kríži. Oltárny kríž pri slúžení sv. omše požíva 
veľkú úctu. Keď prechádzame okolo neho, zohýname pred ním koleno.  

Oltár je obyčajne usporiadaný tak, aby obetujúci kňaz pozeral 
smerom na východ slnka; to preto, že pri obete sa srdce a ruky dvíhajú 
k tomu, od ktorého prichádza všetko duchovné svetlo. Oltár je vyvýšený 
pretože je mystickou horou – Kalváriou, kde sa dokonalo veľké dielo 
Kristovho vykúpenia, ale aj preto, aby všetci prítomní videli dej 
obetovania. Sv. omša sa vždy slúžila len na oltári posvätenom 
biskupom.  

Počas veľkých prenasledovaní kresťanov sa sv. omša slúžila  

v podzemných chodbách (katakombách) a nad sarkofágmi mučeníkov. 
Preto má oltár dodnes podobu rakve. Do každého oltára sú podľa 

prastarej cirkevnej tradície vložené pozostatky svätých - relikvie. Tým 

sa tiež naznačuje, že máme obcovanie so svätými v nebi, a preto kňaz 

tak často bozkáva oltár s relikviami.  

Z tohoto dôvodu sa neskôr budovali kostoly nad hrobmi svätých 

(chrám sv. Petra v Ríme) a mučeníkov (napr. hrob sv. Jána 
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Nepomuckého v chráme sv. Víta v Prahe). Preto sa aj pri pohreboch 

odjakživa slúžila omša v prítomnosti mŕtveho, ktorá sa nazýva rekviem.  

Keďže prví kresťania pri slúžení sv. omše v podzemných 

priestoroch museli zapaľovať svetlá, tak sa aj na našich oltároch pri 

omši nachádzajú svetlá sviec. Svetlo je znakom Božej milosti, ktorá 

pôsobí ako svetlo, svietiac a zohrievajúc. Pri sv. omši sa udeľujú Božie 

milosti v hojnej miere. Svetlo na oltári značí, že je tu prítomné „Svetlo 
sveta“  t. j. Bohočlovek, ktorý nás svojim evanjeliom osvietil.  

Omšová kniha sa kladie na záhlavok alebo podstavec (pulpit); 

kniha sa prenáša aj s podstavcom. Tri tzv. kánonové tabuľky sú  

na oltári položené len počas sv. omše. Z nich je dôležitá prostredná, lebo 

obsahuje slová premenenia. 

Stupne pred oltárom nám pripomínajú, aby sme hore ku Kristovi 

vystupovali skrze cnosti. 
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Liturgické oblečenie 
 

Liturgia je posvätný úkon, preto tí ktorí ho konajú alebo pri ňom 

posluhujú, majú mať k tomu primerané oblečenie. Kňaz si kladie okolo 

hrdla humerál, ktorý naznačuje prilbu v duchovnom boji, t. j. odvahu  

a udatnosť v boji s diablom. Humerál pripomína šatku, ktorou kat  

v dome najvyššieho kňaza zaviazal Ježišovi oči, keď ho bili. Napomína 

kňaza k pobožnosti (k stráženiu svojich očí). V starších časoch túto 

šatku nosil kňaz na hlave namiesto biretu, ako to až podnes užívajú 

staršie rehole (benediktíni, kartuziáni, františkáni atď.). Humerál kňazi 

používali aj k zahaleniu hlavy, aby pri omši neboli tak ľahko 

rozptyľovaní. Alba, dlhé biele rúcho, pripomína čistotu s akou treba 

vykonávať najsvätejší úkon. Pripomína biely odev, siahajúci až po zem, 

do ktorého dal Herodes obliecť Spasiteľa, aby ho vystavil na posmech. 

Na Východe bol zvyk, že pri príležitostiach, kde sa vyžadovala čistota, 

sa nosilo biele rúcho. Také dostal napr. hosť pozvaný na svadbu pri 

vkročení do izby svadobníkov; toto „svadobné rúcho“ spomína  

aj Kristus v podobenstve o svadobnej hostine13. Alba sa prepáše 

cingulom - pásom z povrazov - znázorňujúcim povrazy, ktorými bol 

Spasiteľ poviazaný. Cingulum je aj symbolom zdržanlivosti a zapierania 

sa a uväzuje sa okolo alby, aby kňaza pri chôdzi nehatila. Ľudia  

na Východe mali taktiež zvyk, že si pri cestovaní a práci preväzovali 

dlhé rúcho pásom. Tak napr. Tobiáš našiel mládenca opásaného  

a pripraveného na cestu14. Preto Spasiteľ povedal: „Bedrá majte 
opásané a lampy zažaté!“15. Manipul na ľavej ruke bol kedysi bielou 

šatkou na utieranie sĺz a potu a znamená prácu a námahu pre Krista. 

Symbolizuje aj potný ručník Veronikin. Štóla sú dva zošité široké pruhy, 

ktoré si kňaz kladie okolo hrdla a krížom cez prsia. Symbolizuje putá  

a okovy, ktoré Kristus po odsúdení musel nosiť. Štóla je znakom 

kňazskej úradnej moci; preto ju kňaz nosí ako odznak kňazskej 

hodnosti pri všetkých kňazských úkonoch.  

                                           
13 Mt. 22, 12 
14 Tob. 5, 5 
15 Lk. 12, 35 
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Korunou všetkých týchto súčastí liturgického šatstva je omšové 
rúcho (kazula), ktoré zakrýva prsia a chrbát a siaha asi po kolená; 

navrchu má otvor pre hlavu. Na zadnej strane býva rúcho označené 

veľkým krížom a pripomína Kristov kríž. Je znakom Pánovho bremena, 

tiarch kňazského úradu za spásu nesmrteľných duší. Kedysi bývala 

kazula dlhým plášťom, ktorý bol zatvorený zo všetkých strán a mal len 

otvor pre hlavu; odtiaľ meno Kasula, t. j. domček. 
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Kalich a jeho časti 
 

Kalich, ktorého vrchná časť (cupa) má byť zo striebra a aspoň  

vo vnútri pozlátená, má byť biskupom konsekrovaný spolu s mištičkou 

(paténa) pre hostiu. Pri omši je usporiadaný takto: na kalich sa položí 

pozdĺžne biele plátno purifikátor (purificatorium) používané  

na utieranie kalicha. Na to sa položí paténa s hostiou, ďalej pevná 

prikrývka - palla a všetko zakryje veľká prikrývka z látky omšového 

rúcha - vélum. Navrch sa položí zásuvka - bursa tiež z látky omšového 

rúcha s bielou poskladanou štvorhrannou šatkou - korporál, ktorá je až 

do konca prijímania vystretá na oltári.  
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Kalich je pred obetovaním a po prijímaní zakrytý. Je to zvyšok 

starobylého zvyku, keď Cirkev zakrývala svoje tajomstvá pred očami 

nezasvätených (disciplina arena). Katechumeni totiž ešte nemohli 

pochopiť podstatu eucharistickej obety. Cirkev často zakrýva liturgické 

objekty, a práve tým znázorňuje a prízvukuje niektoré tajomstvá. 

Zakrytý kalich teda znamená tajomstvo eucharistickej obety, zakryté 

cibórium - najsvätejšiu Eucharistiu, zakrytý kríž - tajomstvo Kríža, 

zakrytá rakva - tajomstvo smrti, atď. 

 

Omšová kniha 
 

Omšová kniha - misál obsahuje modlitby sv. omše na každý deň 

Cirkevného roku. Pôvodne sa texty delili do viacerých kníh. Kňaz sa 

svoje texty modlil alebo ich spieval z tzv. sakramentára (liber 
sacramentorum), diakon používal evanjeliár, subdiakon epištolár, 

speváci spievali z antifonára atď. Zavedenie tichej sv. omše si 

vyžadovalo, aby kňaz našiel všetky omšové texty spolu v jednej knihe. 

Tá sa najprv nazývala „missale plenum“, neskôr jednoducho „missale“. 

Naša omšová kniha sa volá „Missale Romanum“ na rozdiel od misálov 

niektorých reholí (Missale Monasticum, Cartusianorum, 
Praedicatorum, Seraphicum atď.). Liturgické knihy bývali vždy vo 

veľkej úcte. Mnísi ich s veľkou starostlivosťou prepisovali, vyzdobovali 

ich nádhernými ilustráciami a začiatočnými písmenami (iniciálkami).  
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Zmysel  týchto predmetov 
 

Niektorí ľudia hovoria podobne ako Judáš, keď Magdaléna  

pomazala Krista vzácnym olejom: „Načo takéto mrhanie?“16 Títo nech 

uvážia, že naša zbožnosť v kostole sa mimoriadne oživuje krásou 

Božieho domu a predmetov v ňom umiestnených. Nádherné náradie  

v našich katolíckych kostoloch robí silný dojem na nás i na inovercov.  

O pruskom kráľovi Fridrichovi Veľkom sa hovorí, že bol raz prítomný 

na slávnostnej katolíckej omši a povedal: „Naozaj, kým iní tak 
zaobchádzajú s Pánom Bohom ako so svojim sluhom alebo sebe 
rovným, katolíci s ním zaobchádzajú ako so svojim Bohom.“  Sluší sa 

teda, aby sme pre Boha a pre službu jemu, vyhľadávali len to, čo je 

najkrajšie. Je snáď primerané, aby Boží dom svojim zariadením 

zaostával za súkromnými domami ľudí? 

 

Farba omšových šiat 
 

Židia, podľa Božieho nariadenia, používali mnohofarebné kňazské 

odevy. Pán hovorí: „Utkáš aj tuniku z jemnej ľanovej priadze, zhotovíš 
mitru z niťového plátna a urobíš pestrofarebný pás“.17  

Odevy pohanských kňazov mali oslepujúcu belosť. Preto asi aj prví 

kresťania, ktorí boli predtým z časti pohania, z časti Židia, si pri 

bohoslužbách žiadali podobnú farebnú ozdobu. Cirkev z Božieho 

zjavenia tiež vedela, že tí čo v nebi slúžia Bohu, sú nádherne oblečení  

a že okolo Božieho trónu je „dúha na pohľad ako smaragd“.18 Cirkev 

bojujúca na zemi je vo všetkom obrazom Cirkvi víťaznej v nebi. Odtiaľ 

pochádza zavedenie rozličných farieb. Konečne ľudia odjakživa radi 

označujú primeranými farbami rozličné nálady svojej mysle. Cirkev, 

ktorá nevinným požiadavkám ľudskej prirodzenosti tak ochotne 

vychádza v ústrety, sa teda cítila pohnutou k užívaniu istých farieb. 

                                           
16 Mt 26, 8; Mk 14, 4 
17 2. Mojž 28, 39 
18 Zj 4, 3 
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Kňazský oblek pri omši má farbu: buď bielu, červenú, zelenú, 

fialovú alebo čiernu. 

Biela farba sa používa obyčajne na sviatky Pána, sviatky Matky 
Božej, sviatky anjelov a sviatky sv. vyznávačov. Kristus je totiž „Svetlo 
sveta“ a bez každej škvrny hriechu. Matka Božia porodila „Svetlo sveta“ 
a bola oslobodená od dedičného hriechu. Anjeli sa nachádzajú vo 
večnom svetle a sú plní svätosti a zväčša sa zjavili v bielom rúchu. 

Červená farba sa používa na Turíce a na sviatky sv. mučeníkov.  
Na Turíce totiž Duch Svätý, ktorý v našich srdciach zapaľuje oheň lásky 
k Bohu a blížnemu, zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov. 
Sv. mučeníci prelievali svoju krv za Krista a tak dávali najavo najväčšiu 
lásku k Bohu; lebo nik nemá väčšej lásky, ako ten kto položí svoj život 
za Pána. Na sviatky sv. Kríža sa používa červená farba, lebo Kristus 
prelial na dreve kríža svoju krv. 

Zelená farba sa používa v nedele po Zjavení Krista Pána a v nedele 
po Sv. Duchu (teda pred pôstom a pred adventom). V nedele po Zjavení 
Krista Pána Cirkev slávi jaro, t. j. mladosť a verejné vystúpenie Krista, 
ktorý naplnil svet nádejou spasenia. V nedele po Sv. Duchu Cirkev slávi 
svoju vlastnú jar, klíčenie horčičného zrna Božieho kráľovstva. 

Fialová farba sa používa v advente, pôste a počas pôstnych dní. 
Advent je čas dôverného očakávania Spasiteľa, pôstny čas je čas 
pokánia a umučenia Krista Pána. Pri spovedi, poslednom pomazaní  
a krste (až do poliatia vodou) sa tiež používa fialová farba, podobne ako 
aj na procesiách krížových dní. 

Čierna farba sa používa na Veľký piatok a pri bohoslužbe  
za zomrelých. Na čiernom omšovom rúchu často nachádzame i časti 
bielej farby; tým sa má poukázať na to, že duše v očistci budú skoro 
požívať nebeské radosti. Pri pohreboch detí však Cirkev používa len 
bielu farbu, lebo deti zomierajú v nevinnosti a hneď idú do kráľovstva 
svetla.  
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PREČO JE SVÄTÁ OMŠA V LATINČINE ? 
 

Latinčina je jazykom Cirkvi 
 

Hovorí sa, že použitie akéhokoľvek jazyka pri sv. omši je samo  

o sebe nepodstatné. Vo svojich dôsledkoch a v zmysle cirkevných 

príkazov to však podstatné je. Cirkev z niekoľkých dôvodov múdro 

nariadila, aby pri sv. omši a vysluhovaní sviatostí bola používaná 

latinčina. Tridentský koncil na svojom 22. zasadnutí v časti 

O najsvätejšej obete v 9. kánone  vyhlásil:   

„Kto hovorí, že obrad rímskej Cirkvi, pri ktorom sa časť kánonu  
a konsekračné slová vyslovujú potichu, treba odsúdiť, alebo že omša sa 
má sláviť iba v ľudovej reči ... nech je exkomunikovaný“.19 

 

Latinčina bola už na Spasiteľovom kríži a bola 

rečou prvých kresťanov 

Pre najsvätejšiu obetu má celkom iste medzi svetovými jazykmi 

zvláštne posvätenie tá reč, ktorá zdobila prvý oltár - Kristov kríž. Nápis 

na kríži bol napísaný hebrejsky, grécky a latinsky; tromi hlavnými 

jazykmi, ktorými sa vo Svätej zemi hovorilo. A v týchto troch rečiach 

slávili prví kresťania sväté tajomstvá. Rím sa stal centrom kresťanstva 

a latinčina ako reč svetovej Rímskej ríše bola pri rozšírení kresťanstva 

na celom Západe i rečou bohoslužobnou. Z Ríma vychádzali 

ohlasovatelia kresťanstva do celého sveta a s učením viery prinášali 

národom i latinskú cirkevnú reč pre slávenie svätých tajomstiev.  

Latinsky sa kedysi v niektorých krajinách ľudia aj dorozumievali, 

ale neskôr vymierali a napokon táto reč úplne z bežného používania 

vymizla, zostala len rečou Cirkvi. Vedomie, že sa smieme modliť  

a smieme obetovať v tej istej reči, v ktorej sa modlili a obetovali prví 

kresťania, nás musí napĺňať najväčšou radosťou i hrdosťou! Touto 

                                           
19 VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA. Josef Neuner, Heinrich Roos. (Imprimatur: 
Mons. Dominicus Tóth, Eppus - Vicarius generalis, Tyrnaviae, die 14. 6. 1995, Nr. 2265/95. Dobrá kniha. 1995). 
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rečou volali k Bohu počas prenasledovania; latinčina zaznievala 

v katakombách ku cti a chvále Božej. Latinské nápisy (epitafy)20 zdobia 

aj sarkofágy prvých kresťanov v  katakombách. Ctihodnosť  

a posvätnosť dávajú latinčine osobitné právo, aby zostala jazykom 

Cirkvi. 

V západných častiach kresťanstva bola latinčina pri oltári trvale 

používaná už od najstarších čias a to i napriek tomu, že  obyvateľstvo 

jej veľmi často nerozumelo. Katolícka Cirkev so svojím odporom 

k inováciám, preto starostlivo slávila svoju liturgiu v jazyku, ktorý bol 

posvätným počas celých stáročí. 

 
Nemenné dogmy Cirkvi si vyžadujú nemenný jazyk 

 
Katolícka Cirkev sa nemôže zmeniť, pretože je to Cirkev Boha, 

ktorý je nemenný. V dôsledku toho musí byť nemenný tiež jazyk Cirkvi. 

Sv. omša sa slúži v latinčine, pretože univerzálna Cirkev si vyžaduje 

univerzálny jazyk. Katolícka Cirkev je rovnaká v každom čase, v každom 

národe, a preto jej jazyk musí byť vždy a všade rovnaký, aby zabezpečil 

jednotnosť v bohopocte. 

Rozdelenie jazykov bolo trestom a následkom za hriechy ľudí. 

V knihe Genezis sa hovorí: „Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk  
a rovnaké slová.“21  Po stavbe Babylonskej veže Boh potrestal pyšných 

ľudí pomätením jazykov, „aby nik nerozumel reči druhého.“22 Svätá 

Cirkev, nepoškvrnená nevesta Ježiša Krista, však bola ustanovená  

s výslovným cieľom zničiť hriech a zjednotiť ľudstvo. Aj preto musí 

všade hovoriť rovnakým jazykom. 

 

  

                                           
20 J. Spencer Northcote. Epitaphs of the Catacombs (Christian inscriptions in the Rome during the first four 
centuries. London Longmans, Green and Co. 1878. 
21 Gn 11, 1 
22 Gn 11, 7 
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Sv. omša je obeta - nie poučovanie 
 

Niekedy ľudia hovoria, že keby sa pri svätej omši používala ľudová 

reč, mohli by sme sv. omšu sledovať s väčším porozumením. Svätá omša 

však nie je poučovanie, kázanie, ale je to obeta a ako obeta je oslavou 

Boha a sprostredkovaním milostí. Poučenie o sv. omši sa má diať mimo 

nej. Obetný úkon obsahuje mnohé poučenia, ale hlavným účelom nie je 

poučenie, ale zmierenie s Bohom a oslava Boha. Oltár nie je kazateľnica. 

Svätá omšová obeta je tou istou obetou, ktorú Ježiš Kristus ponúkol 

svojmu Otcovi na kríži, pretože Kňaz a Obeta sú totožní. Viera  

v skutočnú prítomnosť je absolútne dostatočná na to, aby v srdciach 

veriacich zapálila zbožnosť a vyvolala tak v ich dušiach náležité skutky 

adorácie, vďakyvzdania i kajúcnosti, a to aj napriek tomu, že možno 

nerozumejú modlitbám, ktoré kňaz prednáša. To je dôvod prečo veriaci, 

vedení rôznymi pohnútkami, prichádzajú k poznaniu nádherného 

tajomstva sv. omše a nepremýšľajú o jazyku, v ktorom sa slávi. 

Iste, je potrebné, aby ľud svätú omšu pochopil, ale k tomu má dosť 

príležitostí. Tridentský koncil nariadil kňazom, aby to alebo ono  

zo svätej omše v kázňach a v kresťanských cvičeniach ľudu 

vysvetľovali. Cirkevní duchovní veľmi starostlivo plnili príkaz tohto 

koncilu poučovať veriacich o povahe tejto veľkej obety a vysvetľovali 

im, akým spôsobom by v každej časti sv. omše mali čo najlepšie 

sprevádzať celebrujúceho kňaza modlitbami. Cirkev nemá najmenšiu 

príčinu skrývať niečo z toho, čo pri svätej omši koná a hovorí. Kázanie 

a poučenie - adresované priamo ľudu - to všetko sa koná v jazyku ľudu. 

Každý katolík, ktorý pozná hlavné časti svätej omše, pozná  

aj najdôležitejšie modlitby, hlavne slová pri premieňaní. K tomu má 

navyše modlitebnú knižku (preklad misálu), z ktorej môže veľmi ľahko 

svätej omši porozumieť. 
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Nemennosť významu slov 
  

Ďalší dôvod, prečo sa Cirkev drží latinčiny, je jej nemennosť. 

Každá živá reč sa neustále vyvíja. My napr. nerozumieme mnohému  

zo staroslovienčiny, naši potomkovia časom nebudú rozumieť 

mnohému, čo hovoríme a ako dnes píšeme my. Význam slov sa  

v priebehu doby  každodenným používaním mení. Slová, ktoré kedysi 

mali pozitívny význam, sú dnes niekedy používané vulgárnym alebo 

zosmiešňujúcim spôsobom. Ak by svätá omša bola od počiatku slúžená 

iba v ľudovej reči, koľkokrát by už došlo k zmene slov i výrazov! Tým 

by utrpel pôvodný obsah modlitieb. Opisovaním, vkladaním, 

vypúšťaním a chybami by sa časom všetko zhoršilo tak, že by nakoniec 

bol porušený zmysel a hlboký obsah modlitieb. Nikdy by sa nedosiahla 

zhoda v jednom národe, tým menej na celom svete. Cirkev, osvietená 

Duchom Svätým, si zvolila jazyk, ktorý k takýmto zmenám nie je 

náchylný. 

 
Latinčina je potrebná pre zachovanie jednoty Cirkvi 

 

Latinčina zostáva nemeniteľná. Posledný kňaz na konci sveta bude 

bez ťažkostí čítať z misála našej doby. To je tak nesmierna výhoda, že 

vyváži všetky zdanlivé prednosti iných jazykov. Jednota v čase  

a priestore sa udrží len vtedy, ak sa používa jedna nezmeniteľná reč. 

Cirkev je jedna rodina, jedna spoločnosť, jej otcom je Boh. Je Kristovým 

telom, všetci členovia Cirkvi tvoria jedno mystické telo, ktorého hlavou 

je Kristus, ktorého dušou je Duch Svätý a táto Božia rodina hovorí 

jednou rečou.  

Koľko práce a námahy bolo vynaloženej, aby sa našla univerzálna 

dorozumievacia reč pre všetky národy! Prečo by sme potom mali Cirkvi 

zazlievať, že používa jednu svetovú reč pre všetky národy sveta? 

Nemali by sme ju skôr za to chváliť? Každý kňaz môže bez ťažkostí 

slúžiť svätú omšu na ktoromkoľvek mieste na svete. Ak vstúpime  

do katolíckeho chrámu v Taliansku, v Mexiku alebo niekde inde, cítime 

sa tu ako doma. Svätá omša sa číta v latinskom jazyku.  
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V Cirkvi sa uskutočňuje Malachiášovo proroctvo: „Lebo  
od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi 
a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú 
obetu...“23 Ako slnečné lúče denne osvetľujú krajinu, tak sa sväté omše 

denne slúžia na celom svete v jednej reči.  

Cirkev sa stále modlí, ako verí (lex orandi, lex credendi).  

V modlitbách je jej viera. Preto musia byť jej modlitby, ako jej viera,  

v podstate nezmeniteľné. Nemennosť a neporušiteľnosť modlitieb 

zabezpečuje aj neporušiteľnosť viery. Keď vidíme, že omšové knihy  

z čias prvých kresťanov vo všetkých podstatných častiach súhlasia 

s našimi misálmi a že kňaz z tých čias by v našich misáloch nenašiel nič, 

čo by sa už nemodlil vo svojich prastarých misáloch, je to nádherné 

svedectvo nemeniteľnosti právd katolíckej viery! Toto by sa nikdy 

nedosiahlo pri živej reči, ktorá podlieha stálym zmenám.  

Spracované podľa:  
Arnošt Oliva: Mše svatá. Nakladatel V. Kotrba v Prahe, 1936;  
P. Michael Müller, C.SS.R The Holy Sacrifice of the Mass. TAN Books.1974. 
 

 

                                           
23 Mal 1, 11 
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PREČO SÚ KŇAZ A ĽUD OTOČENÍ ROVNAKÝM 
SMEROM ? 

 
Od doby, kedy prví kresťania začali budovať kostoly, stavali ich 

pozdĺž osi východ-západ. Celebrant a spoločenstvo veriacich sa vždy 

obracali na Východ, ktorý symbolizuje nebeský Jeruzalem a odkiaľ 

veriaci radostne očakávajú príchod Ježiša Krista, ktorý sa vráti, aby 

súdil živých a mŕtvych. Kňaz spolu s veriacimi bývali počas slávenia 

kánonu sv. omše vždy otočení smerom na Východ (k Pánovi). Tvárou 

k veriacim bol celebrujúci kňaz otočený iba vtedy, keď ich oslovoval,  

napríklad počas kázne. Sv. omša nebola nikdy slávená smerom k ľudu v 

západnej a ani vo východnej liturgii, kde by ikonostas skutočne stratil 

zmysel. 

       Zmysel sv. omše slávenej smerom k Pánovi s celebrantom v čele 

spoločenstva, spočíva v tom, že kňaz ponúka sv. omšu v Kristovom 

mene a v Jeho Osobe (in persona Christi) a pritom vedie svoj ľud, ako to 

robí Dobrý Pastier. Spolu tak prinášajú Bohu obetu v adorácii  

a uctievaní. Koncepcia slávenia omše úmyselne orientovanej tvárou 

k ľudu bola nápadom Martina Luthera. 

O orientácii oltára i našich modlitieb smerom na Východ hovorí už 

sv. Augustín (354-430): „Keď prednášame svoje modlitby, obraciame 
sa na východ, tam kde začína nebo. A to nie preto, že je tam Boh, ako 
keby sa odvrátil od iných smerov na zemi ... ale skôr preto, aby nám 
pomohol pamätať na to, aby sme svoju myseľ obrátili k vyššiemu 
poriadku, to znamená k Bohu“.  

Tento text ukazuje, že kresťania v raných časoch po vypočutí 

homílie, prednášali svoje modlitby otočení smerom na východ. Sv. 

Augustín vo svojich homíliách vždy odkazuje na otočenie sa na východ, 

používajúc vetu „Conversi ad Dominum“ (obráťte sa k Pánovi). 
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Keď sa kňaz musí prihovoriť veriacim, obráti sa k nim čelom  

a hovorí napríklad „Dominus vobiscum“ (Pán s vami) alebo „Orate 
Fratres“ (Modlite sa, bratia). 

 

Je kňaz otočený chrbtom k veriacim? 
 

Áno - ale je to nesprávny spôsob uvažovania. Nejde o to, či je 

otočený chrbtom k ľuďom, ale o to, že všetci sú obrátení rovnakým 

smerom. Fr. Joseph D. Santos (kňaz z diecézy Providence, Rhode Island, 

USA) dáva nasledovné vysvetlenie tejto tradičnej praxe Cirkvi: 

    „Keď generál vedie svojich vojakov do boja, je otočený k nim? 
Keď sa zástupca ľudí v ich mene blíži k panovníkovi, je otočený k nim? 
Keď kňaz v mene veriacich ide k Pánovi, je otočený k nim?  

Keď kňaz koná ako sprostredkovateľ medzi ľudom a Bohom, je 
otočený tvárou k oltáru. Keď rozdáva Božie dary alebo hovorí k ľudu, je 
otočený k ľuďom“. 
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GREGORIÁNSKY CHORÁL – HUDBA CIRKVI 
 

Pápež sv. Pius X.   
 

Motu  Proprio  Tra le sollecitudini.  O posvätnej hudbe. (1903) 
(Skrátené) 

 
Posvätná hudba ako neoddeliteľná (integrálna) časť slávenej 

liturgie má s ňou spoločný všeobecný cieľ: slávu Božiu  

a posvätenie i vzdelanie veriacich. Prispieva k zväčšeniu krásy a lesku 

cirkevných obradov a jej hlavnou úlohou je vhodnou melódiou 

prizdobovať liturgický text, ktorý sa mysliam veriacich predkladá. 

Vlastným účelom je tiež dodávať samotnému textu väčšiu efektívnosť, 

aby veriaci boli takto ľahšie roznietení k zbožnosti a lepšie sa pripravili 

na prijatie plodov milosti, ktoré zo slávenia presvätých tajomstiev 

pochádzajú. 

Posvätná hudba musí mať teda vlastnosti, ktoré sú vlastné liturgii, 

a to predovšetkým posvätnosť a správnosť foriem. Posvätná znamená, 

že musí byť zbavená akejkoľvek svetskosti nielen sama v sebe ale aj  

v spôsobe, akým býva podávaná hudobníkmi. Ale musí byť zároveň 

všeobecná v tom zmysle, že hoci každému národu je dovolené užívať 

pri cirkevných skladbách zvláštne formy, ktoré akosi tvoria odlišný ráz 

vlastnej hudby, predsa majú byť podriadené hlavným rysom posvätnej 

hudby takým spôsobom, aby nikto z iného národa pri ich počúvaní 

nemal nepriaznivý dojem. 

Tieto vlastnosti v najvyššej miere spĺňa gregoriánsky chorál, ktorý 

je vlastným spevom Cirkvi. Je to jediný spev, ktorý zdedila po Otcoch, 

spev ktorý po celé stáročia žiarlivo strážila vo svojich liturgických 

pravidlách, ktorý veriacim predkladá ako spev priamo svoj a ktorý 

výhradne predpisuje v niektorých častiach liturgie. Gregoriánsky spev 

bol vždy pokladaný za najvyšší vzor posvätnej hudby a je možné 

povedať, že chrámová hudba je tým posvätnejšia a liturgickejšia, čím 

viac sa svojím rytmom, svojou inšpiráciou a svoju lahodnosťou  
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blíži ku gregoriánskej melódii, a je tým menej hodná chrámu, čím viac 

sa od tohto najvyššieho vzoru vzďaľuje. Starobylý tradičný 

gregoriánsky spev sa má teda pri bohoslužobných úkonoch hojne 

používať a je isté, že žiadny cirkevný úkon nestráca na svojej 

slávnostnosti, keď bude sprevádzaný iba touto hudbou.   

Všeobecne sa musí odsúdiť ako najhorší nešvár, ak by sa pri 

cirkevných úkonoch stala liturgia menej významnou a takmer by bola 

podriadená hudbe. Hudba je len časť liturgie, je jej pokornou 

služobnicou. 

V kostole je zakázané používať klavír ako aj nástroje hrmotiace 

alebo rozmarné ako bubny, činely, zvončeky a podobne. V kostole je 

prísne zakázané hrať takzvaným hudobným kapelám. Iba vo zvláštnom 

prípade, ak k tomu dá súhlas ordinár, je dovolené pripustiť obmedzený, 

rozumný a priestoru primeraný zbor dychových nástrojov a to len 

vtedy, keď je skladba aj doprovod písaný v slohu vážnom, vhodnom  

a napospol podobnom sprievodu organu. Pri slávnostiach mimo chrám 

smie biskup pripustiť hudobnú kapelu, iba ak sa nebudú hrať žiadne 

svetské skladby. Bolo by žiaduce, aby sa pri takýchto príležitostiach 

obmedzili hudobné výkony na sprievod nejakej duchovnej piesne 

latinskej alebo ľudovej, prednášanej spevákmi alebo zbožným zborom, 

ktorý sa sprievodu zúčastňuje. 

 

UČENIE O OBETE SVÄTEJ OMŠE  
Tridentský koncil, 22. zasadnutie (1562) 

 
Z kostolov potom má byť vylúčená taká hudba, v ktorej sa  

s organom alebo so spevom mieša niečo neviazané alebo nečisté, 

rovnako tak všetky svetské činnosti: prázdne, a teda bezbožné reči, 

chodenie po kostole, lomoz a hluk; aby bolo vidieť a aby bolo možné 

povedať, že dom Boží je domom modlitby. 
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PREČO PRIJÍMAME DO ÚST A PO KĽAČIAČKY ? 
 

 

DOGMY KATOLÍCKEJ CIRKVI: 
 

 Telo a Krv spolu s Dušou a Božstvom Ježiša Krista sú v najsv. 

Eucharistii prítomné opravdivo, skutočne a podstatne. 
 

 Ježiš Kristus je prítomný celý a úplný v každej časti Hostie, takže 

lámanie Hostie Ježiša Krista nedelí. 
 

 

 
TRIDENTSKÝ KONCIL  (13. zasadnutie, 5. hlava a 6. kánon): 

 Všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíckej Cirkvi vždy 

praktizovaná, majú tejto Najsvätejšej sviatosti pri jej uctievaní 

preukazovať taký kult poklony, aký sme povinní preukazovať 

pravému Bohu.  

 Kto hovorí, že vo svätej sviatosti Eucharistie sa Kristus, jednorodený 

Syn Boží, nemá uctievať kultom klaňania (latriae), prejavovaným aj 

navonok ... nech je exkomunikovaný. 

 
STANOVISKO BISKUPOV SLOVENSKA  

z roku 2016 k spôsobu prijatia svätej hostie do úst: 
 (Skrátené) 

 

Konferencia biskupov Slovenska je stále za to, aby sa na Slovensku 
podávalo sväté prijímanie do úst.    

Odôvodnenie: 

 Prijímanie do úst je starobylá cirkevná prax. 

 Prijímanie do úst lepšie zabraňuje zneužívaniu Eucharistie. 

 Prijímanie do úst môže viesť k väčšej úcte pri prijímaní. 
 

Biskupský úrad Banská Bystrica, dňa 19.9.2016; 
Mons. Marián Chovanec, biskup 
Zdroj: http://bbdieceza.sk/wp-content/uploads/2017/05/3.-Eucharistia-ako-pokrm.pdf ;   
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PREČO PRIJÍMAME PO KĽAČIAČKY 

Sv. Pavol hovorí: „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“. (Fil. 2, 9-10) 

 

 

 

 
 

SKUTOČNÁ PRÍTOMNOSŤ BOHA V NAJSV. EUCHARISTII JE 
DÔVOD, PREČO PRIJÍMAME DO ÚST A PO KĽAČIAČKY. 
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PREČO SI ŽENA NA SVÄTEJ OMŠI ZAHAĽUJE 
HLAVU?  

 
Kedykoľvek katolíci navštevujú sv. omšu, či už v Rímskom obrade, 

v Byzantskom, v Chaldejskom alebo v akomkoľvek inom obrade 

schválenom Cirkvou, mali by byť oblečení skromne a spôsobom, ktorý 

je pre túto príležitosť vhodný. Človek by sa mal vyhýbať oblečeniu, 

ktoré je fyzicky odhaľujúce alebo veľmi ležérne. 

Je dôležité vedieť, že páni nosia na svätú omšu sako  

a kravatu. Ženy, vracajúc sa k tradícii starodávnej Cirkvi, napodobňujú 

Pannu Máriu a nosia do kostola závoj ako spôsob vyjadrenia 

skromnosti a ženskosti. Závoj alebo mantilla (mantilla pochádza zo 

slova manta t. j.  klobúk) sú typicky kruhovité alebo trojuholníkové 

kusy čiernej alebo bielej čipky, ktoré zakrývajú hlavu ženy pri účasti na 

sv. omši alebo v prítomnosti Najsvätejšej sviatosti. Tradične boli čierne 

závoje nosené vydatými alebo ovdovenými ženami, zatiaľ čo biele 

závoje boli nosené mladými dievčatami alebo nezosobášenými ženami, 

ale pre to neexistujú žiadne pravidlá. 

V Prvom liste Korinťanom sv. apoštol Pavol hovorí: „Ale chcem, 
aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž ... 
Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, 
zneucťuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje  
s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu... Muž si nemusí zahaľovať 
hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. Veď nie 
je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale 
žena pre muža. Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. 
Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy, lebo ako je 
žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.  Posúďte sami: 
Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená?“24   

                                           
24 1. Kor 11, 3-13 
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Svätý Pavol nám pripomína, že ako Kristus konal vôľu a hľadal 

česť Boha Otca, tak kresťan by mal preukázať svoje podriadenie sa 

Kristovi, konať Jeho vôľu a hľadať Jeho slávu. Mali by sme sa usilovať  

o to, aby sme sa svojím odevom a zvykmi vyhli všetkému, čo môže byť 

pred Božím trónom nedôstojné. Pokrývajúc si hlavu závojom, žena 

súhlasí s jej krásnym a jedinečným ženským postavením. Ukazuje 

rešpekt a úctu aj svätým anjelom, vždy neviditeľne prítomným  

pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorí budú s láskou a ochranou na jej 

strane. Toto zahalenie ženy pred Pánom, naším Bohom, môže byť tiež 

skromnou imitáciou správania anjelov, ktorí keď Bohu spievali chvály,  

uctievali ho a oslavovali jeho dokonalosť, tak si zakryli svoje tváre  

a svoje nohy krídlami.25  

Od najstarších čias kresťanstva bolo medzi veriacimi ženami 

bežnou praxou nosiť pri vstupe do kostola závoj ako pokrývku hlavy, 

aby sa tak modlili a oslavovali Boha. Mnoho katolíckych žien všetkých 

vekových kategórií znovu objavuje túto krásnu, nadčasovú tradíciu. 

Najmä pri oslave tradičnej sv. omše môžu všetky ženy vidieť v zahalení 

svojej hlavy znamenie úcty, skromnosti, zbožnosti a uznanie toho, že sa 

modlia vo sviatostnej prítomnosti Boha. 

Tento čin čiastočného ukrytia ženskej fyzickej krásy (hlavne jej 

krásnych vlasov) sa koná preto, aby namiesto jej krásy, mohla byť 

oslávená krása Boha. Závoj je symbolom a mystickou obetou, ktorá 

vyzýva ženu nosiacu závoj, aby vystúpila na rebríku svätosti. Je to aj 

spôsob ako napodobňovať Pannu Máriu v jej pokore, čistote  

a poslušnosti. 

Navyše závoj symbolizuje aj úlohu ženy ako nositeľky života. 

Kalich, ktorý drží Kristovu Krv, je zahalený až do prípravy darov  

a svätostánok (tabernakulum) je medzi sv. omšami zakrytý. Obe tieto 

veci ukrývajú Eucharistiu - samotný život Krista. Podobným spôsobom 

bola žena obdarovaná darom nosenia ľudského života. 

                                           
25 Izaiáš 6, 2 
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To je dôvod, prečo by malo byť ženské telo zahalené, pretože 

všetko čo je posvätné, vyžaduje zahalenie. Keď Mojžiš zišiel z hory Sinaj, 

zakryl si svoju tvár. Prečo si ju zakrýval? Pretože hovoril s Bohom  

a práve v tej chvíli tu bola posvätnosť, ktorá si vyžadovala zahalenie. 

Dnes feministky po 2. vatikánskom koncile zrazu zistili, že keď ženy 

chodia do kostola zahalené, tak je to znamenie ich menejcennosti.  

Ó, ako stratili zmysel pre nadprirodzeno! Závoj označuje posvätnosť 

a zvláštnym privilégiom ženy navždy zostane, že vstupuje do kostola 

zahalená.  

 

Zdroj: Dr. Alica von Hildebrand 

 

 
 

 
SKUTOČNÁ PRÍTOMNOSŤ BOHA JE DÔVOD, PREČO SA ZAHAĽUJEME. 
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AKO SA MÁME SPRÁVAŤ NA SVÄTEJ OMŠI ? 
 

Sv. omšu možno slúžiť len v kostole alebo v kaplnke. Na kostol, kde 

je na oltári Boh, sa môžu vzťahovať slová, ktoré hovoril Boh z horiaceho 

kra: „Miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“26  To ako veľmi človek 

uráža Spasiteľa neprístojným správaním sa v Božom dome, je možné 

poznať z jeho hnevu voči kupcom a predavačom v chráme. „Môj dom sa 
bude volať domom modlitby. A vy z neho robíte lotrovský pelech.“27    

V prítomnosti kráľa alebo iného panovníka sa považuje  

za nedovolené smiať sa, vyrušovať alebo baviť sa, niekedy sa človek 

neopováži ani sadnúť si; o koľko úctivejšie je potrebné sa správať pred 

najvyšším Kráľom všetkých kráľov, pred Synom Božím! Prví kresťania 

boli pri sv. omši tak ticho, akoby v kostole nikoho nebolo. Okrem toho 

nábožní ľudia na znak pokory zvykli odjakživa pri celej sv. omši kľačať 

alebo kľačali aspoň od pozdvihovania do prijímania.  

Keď sa pri sv. omši spolu s kňazom modlíme, nepotrebujeme 

konať tie isté modlitby ako kňaz. Najlepšou modlitbou pri sv. omši je 

rozjímanie o umučení Krista, lebo sv. omša je opakovaním obety na 

kríži a je ustanovená na sprítomnenie Kristovej smrti na kríži. Je 

chybou, keď z modlitebnej knižky konáme omšové modlitby bez ducha 

i pobožnosti. Kto sa modlí iba v duchu, nedopúšťa sa chyby. No keď sa 

modlí ústne, mal by si dať pozor na to, aby svojim hlasom neprekážal  

v pobožnosti iným.  

Pri sv. omši sa odporúča aj primeraný spev, lebo ten nabáda  

k zbožnosti, je účinnou modlitbou a najlepšie slúži k zvelebeniu Boha. 

Už Kristus pri slávení večere používal spev žalmov. Lebo v Písme sv. je 

napísané: „Zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.“28 Preto 

Cirkev dáva kňazovi pri slávnostnej sv. omši spievať mnohé modlitby, 

ako oráciu, epištolu, evanjelium, prefáciu, Otčenáš. Kedykoľvek sv. 

                                           
26 Ex 3,5; Skut. 7, 33 
27 Mt. 21, 13 
28 Mt. 26, 30 
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Písmo hovorí o oslavovaní Boha skrze anjelov a svätých, toto 

oslavovanie sa vždy opisuje ako vznešený a nadšený chválospev.  

Spev je aj veľmi účinná modlitba, ktorá na nás sťahuje rosu 

milostí; to je preto, že spev pochádza zo srdca a je vrúcnou modlitbou 

(lebo každý vnútorný cit sa stáva silnejším, ak sa prejavuje buď slovami 

alebo skutkami). Avšak ustavičné spievanie pri sv. omši je 

zavrhnutiahodné, lebo ruší každú pobožnosť v Božom dome. Také 

neustále spievanie v kostole vzniklo až za čias Martina Luthera. Luther 

totiž vložil svoje protestantské učenie do kostolných piesní a nechal ich 

ustavične spievať. (Luther viac ľudí do protestantizmu vspieval, ako 

vkázal.) Katolíci v tom čase v snahe  udržať katolícku náuku, chceli tiež 

takto pôsobiť, a preto to napodobňovali. V čase pred Lutherom sa však 

pri sv. omši spievalo len málo, preto sú kostolné piesne z tých čias 

celkom krátke. Ustavičné spievanie počas sv. omše teda nie je katolícke.  

Pri hlavných častiach sv. omše máme s modlením alebo spievaním 

prestať a venovať svoju pozornosť tomu, čo sa deje na oltári. Miništrant 

na to prítomných počas omše upozorňuje zvončekom. Preto aj kňaz 

napr. pri obetovaní ticho hovorí: „Obetujeme ti, ó Pane, kalich 
spasenia.“ Veriaci teda v túto chvíľu majú tiež obetovať, aby sa  

s kňazom spájali.    

Počas sv. omše máme dbať o nasledujúce: Keď kňaz začína sv. 

omšu, máme sa prežehnať a vzbudiť si úmysel, na ktorý chceme omšu 

vypočuť. Kňaz pred slúžením sv. omše musí urobiť to isté. Pri evanjeliu 

máme z úcty k Božiemu slovu povstať, zároveň sa máme prežehnať 

krížikom na čele, ústach a prsiach na znak toho, že chceme učenie 

Ukrižovaného veriť, vyznávať a zachovávať. Pri obetovaní máme Bohu 

obetovať obetné dary na oltári, seba samých a všetko čo je naše.  

Na modlitbu Sanktus máme Boha chváliť a pozdraviť Vykupiteľa, 

ktorý onedlho zostúpi na oltár. Na pozdvihovanie si máme kľaknúť  

a klaňať sa Spasiteľovi, ktorý zostúpil na oltár. Pri pozdvihovaní je 

potrebné sledovať to, čo kňaz robí; padá na kolená a klania sa Pánu 

Bohu, ktorého drží vo svojich rukách. Podobne ako kňaz, tak  
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i veriaci má na pozdvihnutú hostiu pozerať so zbožnosťou. Keď už 

v Starom zákone bolo pozeranie na medeného hada na púšti tak 

spasiteľné29, aké užitočné musí byť pozeranie na sv. hostiu! Nie je 

dobré, keď namiesto pozerania na sv. hostiu skloníme hlavu a akoby sa 

skrývame. Prečo kňaz vlastne zdvíha sv. hostiu hore, ak nie preto, aby 

sme na ňu pozerali aj my? Niekedy je počuť, že niektorí ľudia hovoria: 

„Pochválený buď Ježiš Kristus.“ To nie je vhodné. „Každý človek tu má 
mlčať a takpovediac trnúť strachom, lebo tu zostupuje Kráľ všetkých 
kráľov, aby sa obetoval a dával sa veriacim za pokrm. Pred ním idú 
zbory (chóry) anjelov, ktorí si zakrývajú svoju tvár a s veľkým plesaním 
spievajú chválu“.30 Prorok hovorí: „Pán však je vo svojom svätom 
chráme, nech pred ním zamĺkne celá zem!“31  

Iní zase pri pozdvihovaní zostávajú celkom ľahostajní, akoby 

Kristus ani nebol prítomný. V tú chvíľu sa celé nebo pripravuje  

na pozdvihovanie a my biedni ľudia bývame pri ňom bez všetkej 

úctivosti, ba ani len nemyslíme na to, čo sa na oltári deje. Je veľmi 

užitočné, keď nebeskému Otcovi hneď po pozdvihovaní obetujeme 

Spasiteľa na oltári a jeho umučenie i smrť na istý úmysel. 

Aj kňaz hneď po pozdvihovaní koná na oltári obetnú modlitbu. 

Môžeme sa modliť asi takto: „Najláskavejší Otče, obetujem ti tvojho 
premilého Syna na oltári a jeho umučenie i smrť, aby si sa nado mnou 
(dušami v očistci, mojim chorým ... a pod.) zmiloval.“   

Počas prijímania máme kľačať a ak skutočne neprijímame, tak by 

sme mali prijímať aspoň duchovne. 

Pri kňazovom požehnaní sa máme prežehnať a pritom prosiť 

Boha o požehnanie. Pri poslednom evanjeliu máme stáť podobne ako 

pri prvom.  

                                           
29 4. Mojž. 31, 9 
30 Obrad sv. Jakuba 
31 Hab. 2, 20 
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VÝKLAD LITURGIE SVÄTEJ OMŠE 
 
Pri tomto výklade sledujeme slávnostnú omšu (asistovanú - missa 

solemnis), lebo pôvodný historický zmysel textov a obradov sa nám tu 
prejavuje najvernejšie. Tichá omša je len náhradou za slávnostnú omšu. 

 
 

OBRADY PRED SV. OMŠOU – ASPERGES ME 

 
V nedeľu pred slávnostnou sv. omšou kňaz pokropí svätenou 

vodou oltár, seba a veriacich. Toto kropenie nás upomína na čistotu 
srdca s akou sa máme zúčastniť na najsv. obete, ale aj na sviatosť krstu. 
Nedeľa je totiž obnovením sviatku Veľkej noci, keďže v prvých 
storočiach kresťanstva Veľká noc bola dňom, keď pravidelne 
vysluhovali sv. krst. Na Veľkú noc a na Turíce sa toto kropenie koná 
práve vodou z krstiteľnice. 

 
Kňaz prichádza k oltáru a kľačiac na najnižšom stupni oltára, intonuje 

antifónu: 
Aspérges me, * Dómine, 
hyssópo, et mundábor; lavábis 
me, et super nivem dealbábor.  
(Ps. 50, 3.) Miserére mei, Deus, * 
secundum magnam misericór-
diam tuam.  
Glória Patri, et Fílio, et * Spirítui 
Sancto, Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper, et in saécula 
saeculórum. Amen.  
Aspérges me, * Dómine, hyssópo, 
et mundábor, lavábis me, et super 
nivem dealbábor. 
 

Pokrop ma, * Pane, hysopom,  
a budem očistený; umy ma,  
a budem belší nad sneh.  
(Ž. 50, 3.) Zmiluj sa nado mnou, 
Bože, * dľa svojho veľkého 
milosrdenstva.  
Sláva Otcu i Synu i * Duchu 
Svätému, ako bolo na počiatku, 
tak nech je i teraz i vždycky i na 
veky vekov. Amen. 
Pokrop ma, * Pane, hysopom,  
a budem očistený; umy ma,  
a budem belší nad sneh. 

Kým sa spieva, kňaz kľačiac kropí oltár, kropeničkou sa dotkne čela, 
potom vstane, pokropí diakona a subdiakona, klérus a konečne 
veriacich. Potom, stojac pred najnižším stupňom oltára, sa modlí: 
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Kňaz: Osténde nobis, Dómine, 
misericórdiam tuam. 
Miništrant: Et salutáre tuum da 
nobis. 
K. Dómine, exáudi oratiónem 
meam. 
M. Et clamor meus ad te véniat. 
K. Dóminus vobíscum. 
M. Et cum spirítu tuo. 

Ukáž nám, Pane, svoje 
milosrdenstvo. 
A daj nám svoje spasenie. 
 
Pane, vyslyš moju modlitbu. 
 
A moje volanie nech dôjde k tebe. 
Pán s vami. 
I s duchom tvojím. 

 
Orémus. 
Exáudi nos, Dómine sancte, Páter 
omnipotens, aetérne Deus: et 
míttere dignéris sanctum 
Angelum tuum de caelis; qui 
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet 
atque deféndat omnes habitántes 
in hoc habitáculo. 
Per Christum, Dóminum 
nostrum. 
Amen. 
 

 
Modlime sa. 
Vyslyš nás, Pane svätý, Otče 
všemohúci, večný Bože: a ráč 
zoslať svojho svätého Anjela  
z neba; nech on stráži, pomáha, 
ochraňuje, navštevuje a obraňuje 
všetkých obyvateľov tohto 
príbytku. 
Skrze Krista, Pána nášho. 
 
Amen. 

Vo veľkonočnom čase, čiže od veľkonočnej nedele po nedeľu najsv. 
Trojice, sa namiesto Asperges spieva Vidi aquam. Obsah tejto antifóny 
sa čerpá z prorockej knihy Ezechiela (47, 2), ktorý videl nový chrám  
a nové bohoslužby namiesto starozákonných. Z chrámu vychádzal 
oživujúci prameň, obraz krstu, ktorý Cirkev prízvukuje najmä v čase 
veľkonočnom. Voda, ktorá pri Spasiteľovej smrti vyšla z jeho boku, je 
náznakom krstu a kostol predobrazuje samého Spasiteľa.  
 

Vidí aquam * egrediéntem de 
templo, a látere dextro, allelúja: et 
omnes, ad quos pervénit aqua 
ista, salvi facti sunt, et dicent: 
allelúja, allelúja. Confitémini 
Domino, quóniam bonus: * 
quóniam in saéculum 
misericórdia ejus. 
Glória Patri, et Fílio, et * Spirítui 
Sancto, Sicut erat in princípio, et 

Videl som vyvierať vodu z pravej 
strany chrámu, aleluja. A všetci, 
ktorých sa dotkla voda táto, sú 
spasení a spievajú: aleluja, 
aleluja. Vzdávajte vďaky Pánovi, 
lebo je dobrý, lebo jeho 
milosrdenstvo je naveky. 
 
Sláva Otcu i Synu i * Duchu 
Svätému, ako bolo na počiatku, 
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nunc, et semper, et in saécula 
saeculórum. Amen. 
Vidí aquam * egrediéntem de 
templo, a látere dextro, allelúja: et 
omnes, ad quos pervénit aqua 
ista, salvi facti sunt, et dicent: 
allelúja, allelúja. 
 

tak nech je i teraz i vždycky i na 
veky vekov. Amen. 
Videl som vyvierať vodu z pravej 
strany chrámu, aleluja. A všetci, 
ktorých sa dotkla voda táto, sú 
spasení a spievajú: aleluja, 
aleluja. 

 
 

ZAČIATOK SV. OMŠE - ZO SAKRISTIE K OLTÁRU 
 

Kňaz sa pri obliekaní omšového rúcha v sakristii najskôr modlí 
prípravné modlitby. Potom s kalichom ukrytým v rukách a s pokrytou 
hlavou prichádza k oltáru, sprevádzaný miništrantom, ktorý kráča pred 
ním. Pred oltárom si kňaz obnaží hlavu a pred najnižším stupňom oltára 
obidvaja pokľaknú na pravé koleno (ak je na oltári Najsv. sviatosť 
oltárna, kňaz sa iba hlboko ukloní). Potom kňaz vystúpi po stupňoch 
k oltáru, na oltár vystrie korporál, na korporál položí kalich a na 
lekciovej strane otvorí omšovú knihu na tom mieste, kde je stuhou 
označený formulár omše, ktorú bude slúžiť. Zíde pred stupne oltára, 
pokloní sa pred krížom a zostane stáť pred stupňami akoby na prahu 
veľkej svätyne.  
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STUPŇOVÉ MODLITBY 
 
Aké city sa nachádzajú v srdci kňaza, keď uváži, že má začať 

kalvársku obetu! Preniknutý týmito citmi, začína svätú omšu tzv. 
stupňovými modlitbami. Stupňovými sa nazývajú preto, že sa ich kňaz 
modlí pri stupňoch oltára. Modlitbou pred stupňami oltára kňaz 
vyjadruje pokoru a ľútosť pred Bohom. Pripravuje sa a očisťuje skôr, 
ako sa odváži vystúpiť k oltáru, aby tu konal najsvätejšiu obetu. Zároveň 
vyjadruje túžbu a radosť z Božej blízkosti. 

Tieto modlitby kňaz začína znakom kríža, čím naznačuje, že  
na oltári sa začína tá istá obeta kríža, ktorá sa kedysi diala na Kalvárii. 
Na začiatku svätej omše sa zbožne prežehnajme aj my a prijmime 
predsavzatie, že budeme tak pozorne a nábožne prítomní, ako by sme 
skutočne stáli s Pannou Máriou a svätým Jánom pod krížom na Kalvárii.  

Potom sa kňaz striedavo s miništrantom, ktorý zastupuje veriaci 
ľud, modlí 42. žalm kráľa Dávida32. Dávid ho zložil na púšti, kam utiekol 
pred svojim nepodareným synom Absolonom. Bol ponorený  
do hlbokého smútku. Zvlášť ho trápila túžba po svätyni v Jeruzaleme. 
Ale myšlienka, že Boh je moja sila, ktorý ma potešuje od mladosti, on 
odníme odo mňa túto ťažkú skúšku a všetko obráti na dobré, kráľa opäť 
naplnila nádejou, že sa zase vráti do svätého mesta a v stánku Božom 
bude podobne ako predtým prinášať Hospodinovi obety. 

Kňaz slovami žalmistu vyjadruje túžbu vyhnanca po chráme  
a v bohoslužbe spolu s prítomnými veriacimi prosí, aby bol očistený  
od hriechov, a  aby tak mohol pristúpiť k oltáru. Prosí Boha o očistenie 
aj osvietenie. V odpovedi  miništranta sa odráža snaha o čo 
najdôvernejšie zjednotenie sa s Bohom. 

Očistenie, osvietenie a zjednotenie sú cesty, ktorými musí prejsť 
duša človeka, aby sa dostala k svojmu cieľu. Tak učia svätci a tak je 
usporiadaná aj celá sv. omša. Najskôr sa očisťujeme od poškvrny 
hriechu, potom sa nechávame osvietiť čítaním z Písma svätého, aby sme 
boli zjednotení s Bohom, prinášali mu najsvätejšiu obetu a mali účasť 
na sv. prijímaní. 

 

                                           
32 Žalm 42, 1-5 
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STUPŇOVÉ MODLITBY 
 
 
 

Kňaz s miništrantom prichádza 
k oltáru. Pokloní sa, postaví 

zakrytý kalich na oltár,  
na lekciovej strane otvorí 
omšovú knihu a vrátiac sa 
začína omšu pred prvým 

stupňom oltára. 
 
 

Prežehná sa ✠  . 

 

K: ✠ In nómine Patris, et Fílii, et 

Spíritus Sancti. Amen. Introíbo ad 
altare Dei.  
 
M: Ad Deum, qui lætíficat 
iuventútem meam. 
 

 

Kňaz: ✠ V mene Otca i Syna  

i Ducha Svätého. Amen. 
Pristúpim k oltáru Božiemu.  
 
Miništrant (veriaci): K Bohu, 
ktorý ma potešuje od mladosti. 

K: Júdica me, Deus, et discérne 
causam meam de gente non 
sancta: ab hómine iníquo et dolóso 
érue me. 
 
M: Quia tu es, Deus, fortitudo 
mea: quare me reppulísti, et 
quare tristis incédo, dum afflígit 
me inimícus? 

Súď ma, Bože a rozhodni môj 
spor proti nesvätému ľudu, 
vysloboď ma od človeka 
nestatočného a podvodného. 
 
Veď Ty, Bože si moja sila: prečo 
si ma odvrhol a prečo chodím 
smutný, keď ma trápi nepriateľ? 
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K: Emítte lucem tuam et veritátem 
tuam: ipsa me deduxérunt, et 
adduxérunt in montem sanctum 
tuum et in tabernácula tua. 
 
M: Et introíbo ad altáre Dei: ad 
Deum, qui lætíficat iuventútem 
meam. 
 
K: Confitébor tibi in cíthara, Deus, 
Deus meus: quare tristis es, ánima 
mea, et quare contúrbas me? 
 
 
M: Spera in Deo, quóniam adhuc 
confitébor illi: salutáre vultus 
mei, et Deus meus. 

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu: 
nech ma vedú a privedú na tvoj 
svätý vrch a do tvojich stánkov.   
 
 
I pristúpim k oltáru Božiemu, 
k  Bohu, ktorý ma potešuje  
od mladosti. 
 
Budem oslavovať na citare teba, 
Bože, Bože môj, prečože si 
smutná, duša moja a prečo ma 
znepokojuješ? 
 
Dúfaj v Boha, lebo ja ho budem 
oslavovať naďalej, on je moja 
spása a môj Boh. 

 

Všetci sklonia hlavu 
 

K: Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. 
 
M: Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper: et in saecula 
sæculórum. Amen. 
 
K: Introíbo ad altáre Dei. 

Sláva Otcu i Synu i Duchu 
Svätému.  
 
Ako bolo na počiatku, tak nech 
je i teraz i vždycky i na veky 
vekov. Amen. 
 
Pristúpim k oltáru Božiemu. 

M: Ad Deum, qui lætíficat 
iuventútem meam. 
 

K: Adiutórium nostrum ✠ in 

nómine Dómini. 
 
M: Qui fecit coelum et terram. 

K Bohu, ktorý ma potešuje  
od mladosti.  
 

Naša ✠ pomoc v mene Pánovom.  

 
 
Ktorý stvoril nebo i zem.   
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Kňaz plný radosti a túžby, avšak vedomý si hriešnosti svojej  
i svojich spolubratov, uvedomujúc si, že bez pokánia nesmie predstúpiť 
pred Božiu tvár, skôr ako vystúpi k oltáru, sa pokorne vyznáva  
zo svojich hriechov. V duchu sa aj my pripájame ku kňazovi, opúšťame 
hluk sveta, túžime po spoločenstve s Bohom a na znak svojej 
nehodnosti s ľútostivým srdcom vyznávame svoju hriešnosť, prosiac 
o odpustenie hriechov (Confiteor). 

 
CONFITEOR (VYZNANIE HRIECHOV) 

 
Už v Starom zákone ten, kto chcel obetovať, skladal svoje ruky  

na hlavu baránka a pri tom vyznával svoje hriechy. Tým sa naznačovalo, 

že toho baránka obetoval namiesto seba a že svoje hriechy akoby 

prenášal na neho. V Novom zákone má obetujúci a veriaci ešte omnoho 

väčší dôvod svoje hriechy ľutovať. Pretože táto obeta je nekonečne 

svätejšia.  

Kňaz a miništrant (ako zástupca ľudu) sa hlboko sklonení modlia 

Confiteor, aby sa pred Bohom pokorili za svoje hriechy tak, že nie sú ani 

hodní pozdvihnúť oči k nebu. Pri slovách: mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa (moja vina, moja vina, moja najväčšia vina) sa bijú trikrát 

do pŕs, lebo srdce je sídlom viny.  

Toto hlboké sklonenie a bitie sa do pŕs bolo oddávna znamením 

pokánia. Tak čítame v evanjeliu o mýtnikovi, že stál obďaleč, neodvážil 

sa pozdvihnúť svoje oči, ale bil sa do pŕs. Pri tejto modlitbe si máme nad 

svojimi hriechmi vzbudiť ľútosť a prosiť Boha o odpustenie. Toto 

kajúce zmýšľanie je jednou z hlavných podmienok, aby sme mohli mať 

úžitok zo svätej omše. Bez neho by nám najsvätejšej obeta bola tak málo 

prospešná ako nekajúcim sa ľuďom pri Kristovej krvavej obete  

na Kalvárii.  
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CONFITEOR  
(VYZNANIE HRIECHOV) 

 
 
 
 
 

Kňaz, skôr ako vystúpi k oltáru, sa 
pokorne vyznáva zo svojich hriechov. 

 
K: Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto 
Michaéli Archángelo, beáto Joánni 
Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et 
Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, 
fratres: quia peccávi nimis 
cogitatióne, verbo et opere: mea 
culpa, mea culpa, mea máxima 
culpa. Ideo precor beátam Maríam 
semper Vírginem, beátum 
Michaélem Archángelum, beátum 
Joánnem Baptístam, sanctos 
Apóstolos Petrum et Paulum, 
omnes Sanctos, et vos, fratres, 
orare pro me ad Dóminum, Deum 
nostrum. 
 

 
Vyznávam všemohúcemu Bohu, 
blahoslavenej Márii vždy Panne, 
blahoslavenému Michalovi arch-
anjelovi, blahoslavenému Jánovi 
Krstiteľovi, svätým apoštolom 
Petrovi a Pavlovi, všetkým svä-
tým i vám bratia, že som veľa 
zhrešil myšlienkami, slovami  
a skutkami. Moja vina, moja 
vina, moja preveľká vina! Preto 
prosím blahoslavenú Máriu vždy 
Pannu, blahoslaveného Michala 
archanjela, blahoslaveného Jána 
Krstiteľa, svätých apoštolov 
Petra a Pavla, všetkých svätých  
i vás bratia, modlite sa za mňa  
k Pánu Bohu nášmu.  
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M: Misereátur tui omnípotens 

Deus, et, dimíssis peccátis tuis, 

perdúcat te ad vitam ætérnam.   

  

K: Amen. 
 

Nech sa zmiluje nad tebou 

všemohúci Boh, nech ti hriechy 

odpustí a vovedie ťa do života 

večného.  

Amen. 

Po kňazovi vyznáva hriechy miništrant aj veriaci 
 

M:  Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, beáto 
Joánni Baptístæ, sanctis 
Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus 
Sanctis, et tibi, pater: quia 
peccávi nimis cogitatióne, verbo 
et opere: mea culpa, mea culpa, 
mea máxima culpa.  
 
Ideo precor beátam Maríam 
semper Vírginem, beátum 
Michaélem Archángelum, beátum 
Joánnem Baptístam, sanctos 
Apóstolos Petrum et Paulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, orare 
pro me ad Dóminum, Deum 
nostrum. 
 
K: Misereátur vestri omnípotens 
Deus, et, dimíssis peccátis vestris, 
perdúcat vos ad vitam ætérnam. 
 
M: Amen. 

 

Vyznávam všemohúcemu Bohu, 
blahoslavenej Márii vždy Panne, 
blahoslavenému Michalovi arch-
anjelovi, blahoslavenému Jánovi 
Krstiteľovi, svätým apoštolom 
Petrovi a Pavlovi, všetkým 
svätým i vám bratia, že som veľa 
zhrešil myšlienkami, slovami  
a skutkami. Moja vina, moja 
vina, moja preveľká vina.  
Preto prosím blahoslavenú 
Máriu vždy Pannu, blahosla-
veného Michala archanjela, 
blahoslaveného Jána Krstiteľa, 
svätých apoštolov Petra a Pavla, 
všetkých svätých i vás bratia, 
modlite sa za mňa k Pánu Bohu 
nášmu.  
 
Nech sa zmiluje nad vami 
všemohúci Boh, nech vám 
hriechy odpustí a vovedie vás  
do života večného. 
Amen. 
 

Kňaz sa znovu prežehná a hovorí: 
 

K: Indulgéntiam, ✠ absolutionem et 

remissiónem peccatórum nostró-
rum tríbuat nobis omnípotens et 
miséricors Dóminus. 
 
M: Amen. 

✠ Nech nás omilostí všemohúci 

a milosrdný Pán, nech nás 
rozhreší a odpustí nám hriechy.  
 
 
Amen. 
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Potom sa kňaz mierne skloní a pokračuje: 
 

K: Deus, tu convérsus vivificábis 
nos. 
 
M: Et plebs tua lætábitur in te. 
 
 
K: Osténde nobis, Dómine, 
misericórdiam tuam. 
 
M: Et salutáre tuum da nobis. 
 
K: Dómine, exáudi oratiónem 
meam. 
 
M: Et clamor meus ad te véniat. 
 
 
K: Dóminus vobíscum. 
 
M: Et cum spíritu tuo. 
 
K: Orémus. 

Bože obráť sa k nám a oživ nás. 
 
 
A ľud tvoj radovať sa bude 
v tebe. 
 
Ukáž nám, Pane svoje 
milosrdenstvo.  
 
A daj nám svoje spasenie. 
  
Pane vyslyš moju modlitbu. 
 
 
A volanie moje nech dôjde  
ku tebe. 
 
Pán s Vami. 
 
I s duchom tvojím. 
 
Modlime sa. 
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PO STUPŇOVÝCH MODLITBÁCH 
 

Kňaz si pripravil svoju dušu a vystupuje k oltáru ako kedysi Ježiš 
Kristus na Kalváriu, aby tu priniesol Bohu najsvätejšiu obetu.  
V nasledujúcej modlitbe vyjadruje hlbokú úctu pred novozákonnou 
svätyňou svätých, eucharistickým obetiskom, najsvätejším miestom  
v chráme, posväteným skutočnou prítomnosťou Božou. Pritom prosí 
Boha, aby bol hodný s čistou mysľou vojsť do svätyne svätýň. 

Spomienka na ňu mu má pripomenúť veľkú úctu preukazovanú jej 
v Starom zákone a tak aj k miestu, ku ktorému pristupuje. V Starom 
zákone mal chrám tri časti: predsieň, svätyňu a svätyňu svätýň. 
Posledná bola vystavaná z belostných kameňov. Vnútorné steny boli 
obložené cédrovým drevom, ktoré bolo pokryté zlatom. Podlaha bola 
zhotovená z cyprusového dreva, ktoré bolo tiež ozdobené zlatým 
plechom. V strede stála Archa zmluvy, v ktorej boli uložené dosky 
Desatora. Neskôr, keď Izraeliti putovali púšťou, kde boli zázračne 
nasýtení mannou, bolo do Archy pridané aj trochu tohto pokrmu. Archa 
bola z akáciového dreva a zvnútra bola pokrytá najrýdzejším zlatom.  
V hornej časti bola dookola zdobená zlatým vencom. Archu zmluvy 
pokrývala pokrývka z najčistejšieho zlata. Na nej boli podoby dvoch 
cherubínov, ktorí boli tvárami obrátení k sebe a svojimi krídlami archu 
prikrývali. Uprostred týchto cherubínov Hospodin zjavoval svoju vôľu 
Mojžišovi.   

Svätyňa svätých bola úplne temná na znamenie toho, že Boh je 
neviditeľný. Do nej mal právo vstúpiť len veľkňaz a to iba raz za rok, čo 
sa dialo s určitými slávnostnými obradmi. Tu vidíme akú veľkú úctu 
požívala táto veľsvätyňa, hoci v nej bola iba Archa zmluvy. Táto svätyňa 
bola iba odtieňom novozákonného oltára. O čo väčšiu úctu si preto 
zasluhujú naše oltáre, kde je sám Boží Syn!  

Preto kňaz, približujúc sa k oltáru, prosí Boha, aby ho úplne očistil. 
Spojme sa teda aj my s kňazom, keď vystupuje k oltáru. Spomeňme si,  
v akej veľkej úcte bola v Starom zákone svätyňa svätýň. To nás 
povzbudí k zaslúženej úcte k svätostánku a budeme Boha prosiť, aby 
našu dušu očistil. Čím čistejší budeme, tým viac úžitkov z najsvätejšej 
obety dosiahneme.  
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Pristúpiac k oltáru, kňaz naň kladie zopäté ruky. Sklonený sa opäť 

modlí, aby mu Boh odpustil hriechy pre zásluhy svätých, ktorých 

ostatky sú v oltári uložené. Spomienkou na svätyňu, ako aj na ostatky 

svätých si má kňaz uvedomiť, kde je a podľa toho má aj konať.  

Pri slávnostnej svätej omši po stupňových modlitbách nasleduje 

incenzácia oltára (okurovanie, odymovanie). Používať kadidlo pri 

obetách bolo v Starom zákone nariadené samotným Bohom. Aj pohania 

obetovali svojim bôžikom kadidlo, keď zapaľovali vonné zrnká. Niet 

teda divu, že aj pri novozákonnej obete sa používa kadidlo, pretože 

starozákonné obety ju len predznačovali. Kadidlo je obrazom dobrej 

modlitby. Ako totiž z neho stúpa hore dym, tak k Bohu stúpa i nábožná 

modlitba. Zapaľovanie kadidla dodáva slávnosti vznešený a velebný 

ráz, ako to tiež uvádza Tridentský koncil. Skutočne nie je možné 

poprieť, aký veľký dojem robí to, keď veriaci vidia kňaza odetého 

posvätným rúchom, ktorý zahalený oblakom kadidla, prináša 

Všemohúcemu Najsvätejšiu obetu. 

 
  Cirkev svätá vkladá kňazovi do úst ďalšiu modlitbu, v ktorej opäť prosí o očistenie. 

 
Aufer a nobis, quaesumus, Dómine, 
iniquitátes nostras: ut ad Sancta 
sanctórum puris mereámur 
méntibus introíre. Per Christum, 
Dóminum nostrum. Amen. 

Odním od nás, prosíme teba 
Pane, naše neprávosti, aby sme 
si zaslúžili vstúpiť s  čistou 
mysľou do svätyne svätýň. Skrze 
Krista, Pána nášho. Amen. 
 

 

Sklonený a so zloženými rukami sa dotýka oltára, symbolu Krista. Pobozká oltár 
a modlí sa: 

 
Orámus te, Dómine, per mérita 
Sanctórum tuórum, quorum relíquiæ 
hic sunt, et ómnium Sanctórum: ut 
indulgére dignéris ómnia peccáta 
mea. Amen. 

Prosíme teba, Pane, ráč mi 
odpustiť všetky hriechy pre 
zásluhy tvojich svätých, ktorých 
ostatky sú tu, i všetkých svätých. 
Amen. 
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Kňaz sa potom odoberie na lekciovú stranu oltára a tam sa modlí 

Introit  (Vstup). 

INTROIT  
 

Introit je žalm, ktorým sa uvádza sv. omša pre daný deň. Kňaz 
urobí znak kríža a číta Introit na pravej strane oltára. Predtým tento 
Vstup tvoril celý žalm, spievali ho kňazi a ľud cestou, keď sprevádzali 
biskupa z jeho rezidencie k sláveniu najsvätejšej obety do kostola. 
Biskup prišiel k oltáru, pokľakol a modlil sa. Potom dal znamenie, aby 
žalm ukončili. 

Dnes Introit pozostáva iba z jedného verša žalmu. Často vyjadruje 
hlavnú myšlienku dňa, v ktorej máme slúžiť svätú omšu. Je to asi to isté, 
ako motto pred kázaním. Tak v advente začína slovami: „Rosu dajte 
nebesá“ - latinsky „Rorate“ - odtiaľ názov roráty. Alebo svätá omša  
za zomrelých: „Odpočinutie večné ... Rekviem.“  

Keď sa kňaz modlí Introit, označuje sa svätým krížom. Tým 
naznačuje, že svätá omša je obnovovanie krvavej obety Kristovej  
na kríži a že sa nám v nej privlastňujú úžitky obety na Kalvárii. Pri svätej 
omši za zosnulých kňaz robí kríž nad omšovou knihou alebo  
nad zosnulými. Tým vyjadruje prosbu, aby im Boh ráčil privlastniť 
ovocie svätej omše.  

V tejto časti omšovej liturgie sa vnútorne pripravujeme  
na slávenie obety Nového zákona. Pripravujeme sa modlitbou  
a náukou. 
  



 

58 
 

VÝKLAD LITURGIE SVÄTEJ OMŠE 

BOHOSLUŽBA MODLITBY  
 

V tejto časti sv. omše – v Bohoslužbe modlitby - prosíme  
o zmilovanie (Kyrie), o radostné spoločenstvo s Bohom a svätými 
(Glória) a o milosť vyplývajúcu z oslavy liturgického dňa (Kolekta, 
Orácia). 

 
  
 

KYRIE ELEISON  
 

Po Introite sa obetujúci kňaz vracia ku stredu oltára a striedavo 
s miništrantom sa modlí Kyrie eleison, to jest Pane, zmiluj sa nad nami. 
A to ku každej osobe najsvätejšej Trojice trikrát. Kyrie nie je latinské 
slovo ale slovo grécke. Kyrie je jediná modlitba vo svätej omši, ktorá sa 
hovorí po grécky. Podobne sa v latinskej liturgii zachovali aj hebrejské 
slová amen, alleluja, hosanna. To značí, že katolícka Cirkev je Cirkvou 
všetkých národov a pozýva tak pohanov ako aj židov.  

 Kňaz sa modlí Kyrie so zopätými rukami a zvýšeným hlasom, aby 
dal najavo jednak veľkosť svojej nehodnosti, jednak vrúcnosť a túžbu 
po zmilovaní.  

Modlitba „Pane, zmiluj sa nad nami“ sa často vyskytuje vo svätom 
Písme Starého a Nového zákona, a preto bola právom prijatá  
do bohoslužobných kníh. Keď sa obetujúci kňaz modlí Kyrie, 
spomeňme si na slepca pri Jerichu, ktorý sedel pri ceste. Keď išiel Pán 
Ježiš okolo, slepec neustále hlasno volal: „Ježišu, synu Dávidov, zmiluj 
sa nado mnou!"  Prosme Boha o odpustenie našich hriechov. Na tomto 
mieste nás Cirkev už po druhý raz nabáda k ľútosti. Pretože bez nej by 
nám svätá omša nebola užitočná. Časté opakovanie tejto úpenlivej 
prosby k trojjedinému Bohu vyjadruje našu potrebnosť, pokoru  
a vytrvalosť. Deväť zvolaní Kyrie zodpovedá tiež deviatim anjelským 
chórom, čím sa pripomína, že pri svätej omši sú pri chvále a oslave Boha 
okrem ľudí prítomné aj nebeské bytosti. 
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KYRIE ELEISON 
 
 
 

Kňaz odchádza ku stredu oltára a potom ako vzdal na konci Introitu chválu 
najsvätejšej Trojici, obracia sa k nej deväťnásobnou prosbou, v ktorej ho striedavo 

podporujú veriaci: 
       
      Kýrie eléison.  
Kýrie eléison.  
      Kýrie eléison.  
Christe eléison.  
      Christe eléison.  
Christe eléison.  
      Kýrie eléison.  
Kýrie eléison.  
      Kýrie eléison. 
 

     
    Pane, zmiluj sa nad nami. 
Pane, zmiluj sa nad nami. 
    Pane, zmiluj sa nad nami. 
Kriste, zmiluj sa nad nami.  
    Kriste, zmiluj sa nad nami. 
Kriste, zmiluj sa nad nami. 
    Pane, zmiluj sa nad nami. 
Pane, zmiluj sa nad nami. 
    Pane, zmiluj sa nad nami. 
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GLÓRIA 
 

Ak si to ráz omše vyžaduje, nasleduje Glória. Tento veľkolepý spev 

chvály a vďaky trojjedinému Bohu sa volá Glória, pretože sa začína 

slovami „Gloria in excelsis Deo“ (Sláva Bohu na výsostiach) – slovami, 

ktorými pozdravili anjeli Vykupiteľa pri jeho narodení. Glória je spev 

slávnostný a radostný, pričom túto pieseň anjelov a vykúpeného 

ľudstva spievame v spoločenstve anjelov. Oslavujeme ňou tri Božské 

osoby najsv. Trojice, preto ju nazývame aj veľkým slávorečením 

(doxologia major).  

Ak uvážime velebnosť anjelského chválospevu Glória, nečudujme 

sa, že najväčší hudobní skladatelia k nemu skladali nápevy, aby vyjadrili 

vznešenosť jeho myšlienky a aby tak pripodobnili hudbu pri svätej omši 

k spevu zástupov anjelov chváliacich Boha pri narodení Pána  

na betlehemských nivách.  

Keďže Glória je výrazom najväčšej radosti, vynecháva sa v dňoch 

smútku a pokánia. Keď Glória začína, kňaz dvíha obe ruky, aby vyjadril 

svoju radosť a radosť ľudu nad vykúpením. Keď sa ďalej modlí, ruky 

má zopäté, akoby držal radosť, ktorá napĺňa jeho vnútro. Tento 

chválospev je na začiatku svätej omše preto, aby sme boli hneď  

na začiatku poučení o tom, prečo sa najsvätejšia obeta Bohu prináša. 

Ako je známe, kalvárska obeta je obetou chvály, vďaky, zmierenia  

a prosby. A práve tento štvoraký účel obety sa nám pri Glória predkladá 

pred oči. 
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GLÓRIA 
 
 

 
 

Kňaz stojí uprostred oltára, všetci 
sa modlia. 

 
Hviezdička * označuje texty,  
pri ktorých kňaz aj prítomní 

sklonia hlavu. 
 

Gloria in excelsis *Deo. Et in terra 
pax homínibus bonæ voluntátis. 
Laudámus te. Benedícimus te*. 
Adorámus te. Glorificámus te*. 
Grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam. Dómine 
Deus, Rex coeléstis, Deus Pater 
omnípotens. Dómine Fili unigé-
nite, * Jesu Christe. Dómine 
Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi*, 
miserére nobis. Qui tollis peccáta 
mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. Qui sedes ad déxteram 
Patris, miserére nobis. Quóniam 
tu solus Sanctus. Tu solus 
Dóminus. Tu solus Altíssimus, * 
Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu 

✠ in glória Dei Patris. Amen. 

Sláva Bohu na výsostiach  
a na zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle. Chválime ťa, dobrorečíme 
ti, klaniame sa ti, oslavujeme ťa. 
Vzdávame ti vďaky pre veľkú 
slávu tvoju. Pane Bože, Kráľ 
nebeský, Bože Otče všemohúci. 
Pane, jednorodený Synu, Ježišu 
Kriste. Pane Bože, Baránok Boží, 
Syn Otca. Ktorý snímaš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami. Ktorý 
snímaš hriechy sveta, prijmi 
prosbu našu. Ktorý sedíš  
po pravici Otca, zmiluj sa  
nad nami. Lebo len ty si Svätý. 
Len Ty si Pán. Len ty si najvyšší, 
Ježišu Kriste. S duchom svätým 

✠ v sláve Boha Otca.  Amen.   
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Predchádzajúcimi modlitbami sa kňaz a veriaci pripravili, aby 

mohli byť vypočutí, preto nasleduje Kolekta čiže cirkevná modlitba. 

 
 

KOLEKTA (ORÁCIA) 
 

Kolekta  je modlitba liturgického dňa (podľa liturg. kalendára). 

Modlíme sa ju v povedomí spoločenstva s Cirkvou a s našou hlavou, 

Ježišom Kristom, prostredníkom u Otca. Pred jej začatím kňaz pobozká 

oltár, symbol Krista, aby naznačil, že dúfa vo vypočutie nasledujúcej 

prosby pre zásluhy a na príhovor svätých, ktorých pozostatky sú  

v oltári. S roztvorenými rukami sa obráti k ľudu a akoby odovzdával 

Kristov pozdrav, hovorí: „Dominus vobiscum“ (Pán s Vami). 

Tieto slová sú prevzaté zo svätého Písma. Medzi inými tak 

pozdravil archanjel Gabriel Pannu Máriu33. Kňaz praje veriacim, aby 

Boh bol s nimi, stál pri nich, pomáhal im, osvetľoval ich a viedol ich. 

Ľud prostredníctvom miništranta odpovedá: „Et cum spiritu tuo“ 

(I s duchom tvojím). Tieto slová sú tiež prevzaté zo svätého Písma. Lebo 

takto pozdravuje svätý Pavol svojho žiaka Timoteja: „Ježiš Kristus nech 
je s duchom tvojím.“34 Týmto pozdravom opätuje ľud kňazovi jeho 

prianie. 

Potom sa kňaz odoberie na lekciovú stranu a nabáda prítomných 

k modlitbe slovami: „Orémus“ (Modlime sa). Pritom, ako aj pri Dominus 
vobiscum, kňaz rozpína a opäť spína ruky na znamenie toho, že si 

túžobne želá, aby jeho modlitba bola vypočutá.  

  

                                           
33 Lk. 1, 28 
34 1. Tim. 4, 22 
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Po modlitbe kňaz pobozká oltár, otočí sa 
a s roztvorenými rukami hovorí: 

 
K: Dóminus vobíscum. 
M: Et cum spiritu tuo. 
K: Orémus.  
 

 
Pán s Vami. 
I s duchom Tvojim. 
Modlime sa.  

K orácii omše Cirkev pripája ešte spomienky na svätých.  
Po zakončení miništrant i veriaci odpovedia: M: Amen. 

 

Teraz sa kňaz modlí omšovú modlitbu. Tá sa skladá z dvoch častí: 

Prvá pripomína tajomstvo slávnosti, ktorá sa práve koná. Druhá 

obsahuje primeranú prosbu. Tieto modlitby sa obyčajne obracajú  

k Bohu Otcovi, ktorému sa obeta prináša a končí sa slovami: „Skrze 
Krista...“ Tento záver má pôvod v slovách Pána Ježiša: „Veru, veru, 
hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám 
to."35 Omšovú modlitbu kňaz koná s rukami rozpätými  

a pozdvihnutými na znamenie túžobného želania, aby jeho prosba bola 

vypočutá. Iste ste už videli obraz zo Starého zákona, ako sa Mojžiš modlí 

s rozpätými rukami. Kým takto držal ruky, Izraeliti víťazili  

                                           
35 Jn. 16, 23 
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nad nepriateľským vojskom Amalekitov. Kolekta sa končí slovom: 

Amen. Je to hebrejské slovo a znamená: Daj to Boh. Potom nasleduje 

lekcia (epištola). 

 
BOHOSLUŽBA NÁUKY  

 

Posvätnú náuku počúvame z úst Apoštola (Lekcia), z úst Krista 
(Evanjelium) a z úst Cirkvi (Homília, kázeň). Hlásanie evanjelia sa deje 
s výraznou okázalosťou najmä pri slávnostnej omši. 

 
LEKCIA (Epištola) 

 
Epištola znamená list. Sú to úryvky zo svätého Písma (okrem 

štyroch evanjelií) väčšinou z listov svätých apoštolov a to hlavne 

svätého Pavla. Vzťahuje sa vždy na slávnosť, ktorá sa práve koná, napr. 

na Popolcovú Stredu hovorí o pôste.  

Už Židia mali zvyk pri svojich bohoslužobných zhromaždeniach 

čítať niečo z Mojžišových kníh alebo kníh prorokov. Preto aj sám Pán 

Ježiš v synagóge v Nazarete prečítal úryvok z proroka Izaiáša a potom 

ho vysvetlil. Po príklade židovskej obce sa v apoštolských dobách tiež 

čítalo pri svätej omši z Písma svätého. Apoštoli mali podľa Kristovho 

príkazu učiť celý svet. Preto nemohli zostať dlho na jednom mieste, ale 

posvätili niektorých významných mužov na biskupov a kňazov a odišli. 

Ale na obec nezabúdali. Veriacim posielali listy čiže epištoly. Tie sa čítali 

počas svätej omše a biskup ich vykladal. Tieto listy kolovali od obce  

k obci. Dialo sa tak niekedy na výslovné želanie apoštolov. Tak napr. 

svätý Pavol napomína Kolosanov: „Keď sa tento list prečíta u vás, 
zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi a vy si zasa prečítajte ten  
z Laodicey.“36. Po epištole nasleduje evanjelium. 

Medzi lekciu a evanjelium sa vsúvajú medzispevy (graduál), 
ktorých úlohou je podať úvahu o vypočutých slovách lekcie alebo 

                                           
36 Kol. 4, 16 
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pripraviť nasledujúce evanjelium (aleluja, traktus, sekvencia). 
Nachádzame ich v premenlivých častiach omše toho dňa alebo sviatku.   

 

 
 
 
 
 
 
 

LEKCIA  
 
 

Text podľa liturgického kalendára. 
 
 

Kňaz číta lekciu na pravej strane 
oltára. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po skončení čítania sa odpovie: 

 

M: Deo grátias. 
 

 

Bohu vďaka. 

 
     Po epištole ide kňaz doprostred oltára, pozdvihuje oči nahor  
ku krížu, odkiaľ vyviera všetka milosť a hneď zase klopí zrak na 
znamenie pokory a nehodnosti. Potom sa hlboko sklonený modlí 
modlitbu „Munda cor meum ac labia mea“ (Očisti mi srdce a pery), aby 
Boh očistil jeho srdce a pery, aby mohol hodne a náležite zvestovať 
slovo Božie. Po tejto prípravnej modlitbe odíde na evanjeliovú stranu. 
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Medzi lekciu a evanjelium sa vsúvajú medzispevy (GRADUÁL).  
Pred evanjeliom sa kňaz hlboko sklonený modlí:  

 
Munda cor meum, ac labia mea, 
omnípotens Deus, qui labia Isaíæ 
Prophétæ cálculo mundásti igníto: ita 
me tua grata miseratióne dignáre 
mundáre, ut sanctum Evangélium 
tuum digne váleam nuntiáre. Per 
Christum, Dóminum nostrum. Amen. 
Jube, Dómine, benedícere. Dóminus 
sit in corde meo et in lábiis meis: ut 
digne et competénter annúntiem 
Evangélium suum. Amen. 

 
Očisti mi srdce a pery, 
všemohúci Bože, ktorý si 
ohnivým uhľom očistil pery  
proroka Izaiáša; svojim milosti-
vým zľutovaním ráč i mňa tak 
očistiť, aby som mohol dôstojne 
ohlasovať tvoje sväté Evanje-
lium. Skrze Krista, Pána nášho. 
Amen. Ráč ma Pane, požehnať. 
Nech je Pán v mojom srdci a na 
mojich perách, aby som dôstojne 
a náležite ohlasoval jeho 
evanjelium.  Amen. 

 
Miništrant vezme misál z pravej strany oltára – symbolicky  

zo strany Východu odkiaľ Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista   
a položí ho na ľavú stranu oltára – Sever, symbolizujúci pohanov, 
ktorým Cirkev vždy zvestovala evanjelium. 

Kňaz hlboko sklonený pred stredom oltára sa ticho modlí. 

 
EVANJELIUM 

 
V evanjeliu počúvame slovo samotného Boha. Slovo Božie je 

pokrm našej duše, lebo našu dušu práve tak živí, posilňuje a sýti, ako 
chlieb živí telo. Sám Kristus hovorí: „Nielen z chleba žije človek, ale  
z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“37  Spasiteľ tiež hovorí: 
„Kto je z Boha, počúva slovo Božie“38 a zas: „Blahoslavení sú, ktorí 
počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho.“39   Slovo Božie chráni dušu od 
smrti, keď náš rozum osvecuje a ukazuje nám cestu k nebu.  Evanjelium 
je grécky názov a znamená radostnú zvesť. To ako si veriaci vážili 
evanjelium, spoznávame z toho, že počas prenasledovania Cirkvi stratili 
radšej majetok a život, než aby knihu evanjelia vydali  

                                           
37 Mt. 4, 4 
38 Jn. 8, 47 
39 Lk. 11, 28 
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na zneuctenie alebo na spálenie. Už vo 4. storočí sa preukazovala tejto 
knihe zvláštna pocta. Pergamen, na ktorý sa evanjelium písalo, ponárali 
do purpurovej farby, písmená na ňom maľovali zlatom a väzbu 
ozdobovali drahokamami.  

Veľká úcta k evanjeliu bola dôvodom k tomu, že Cirkev zaviedla 

mnohé krásne obrady pri jeho čítaní. Úrad hlásať evanjelium je  

na výsosť vznešený. Preto ho pri slávnostnej svätej omši smie čítať 

alebo spievať len kňaz alebo diakon. Medzitým čo ľudu oznamuje, čo sa 

bude čítať, robí na knihe, tam kde začínajú slová evanjelia, kríž  

na znamenie toho, že sú to slová ukrižovaného Syna Božieho.40  

Evanjelium (viď čítanie na príslušný deň alebo sviatok) kňaz číta 

na strane evanjelia, obrátený trocha na sever (strana tmy a chladu, 

ktorá symbolizuje svet pohanov a neveriacich). Kňaz sa na začiatku 

poznamená malým krížikom na čele, ústach a prsiach. To robia aj 

veriaci, aby dali najavo, že učenie Pána máme nielen udržiavať v pamäti 

a poznávať rozumom (krížik na čele), ale aj vyznávať ústami (krížik na 

ústach) a podľa neho v srdci žiť (krížik na prsiach). Evanjelium veriaci 

počúvajú postojačky, aby dali najavo úctu k Bohu, ktorý k nám  

v evanjeliu hovorí. Ten istý účel má aj bozkávanie evanjelia po jeho 

prečítaní.  

 Incenzácia vonným kadidlom má bohatý symbolický význam tak 

v bohoslužbe všeobecne, ako aj pri čítaní evanjelia, kde sa ňou vyjadruje 

úcta k slovám večného života. Počas čítania evanjelia stúpajú k nebu a 

na všetky strany oblaky voňavého kadidla na znak toho, že slová 

evanjelia všade šíria sladkú vôňu pravého poznania Boha a dobrých 

mravov, ktoré sa pre ľudí dobrej vôle stávajú „vôňou života pre život.“41 

Okrem toho sa kadidlo používa aj ako svätenina na očistenie 

prítomných ľudí a na odstránenie prekážok, ktoré stoja v ceste Božiemu 

slovu.  

                                           
40 1. Kor. 1, 18 
41 2. Kor. 2, 16 
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EVANJELIUM 
 
 
 
 
 

 

K: Dóminus vobíscum. 
 

M: Et cum spíritu tuo. 
 

K: Sequéntia ✠ sancti Evangélii 

secúndum... 
 

M: Glória tibi, Dómine. 

 

Pán s vami.  
 

I s duchom tvojim. 
 

✠ Stať zo svätého evanjelia 

podľa …. 
 

Sláva tebe, Pane. 
 

Po prečítaní Evanjelia veriaci odpovedia: 
M: Laus tibi, Christe. Chvála tebe Kriste. 

 

Kňaz pobozká prečítaný text a hovorí: 
K: Per evangelica dicta deleantur 
nostra delicta. 

Slová Evanjelia nech zmyjú 
naše previnenia. 
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HOMÍLIA 
 

Po evanjeliu býva podľa starého zvyku tzv. homília čiže výklad 

prečítaného textu evanjelia alebo kázeň. Je chyba, keď slovo Božie alebo 

kázeň namiesto na seba, vzťahujeme na iných, keď ako farizeji 

počúvame kazateľa len preto, aby sme ho posudzovali a keď slovo Božie 

nechceme zachovávať, lebo ho snáď nezachováva kazateľ. Kázeň máme 

vzťahovať iba na seba. 

Svätá omša sa už od najstarších dôb rozdeľovala na dve časti:  

na omšu katechumenov a omšu veriacich. Omša katechumenov, to jest 

tých, ktorí sa pripravovali na krst, sa skončila kázňou, ktorá sa konala 

po evanjeliu. Po kázni diakon prepustil z chrámu všetkých, ktorí  

k veriacim nepatrili - pohanov, katechumenov a kajúcnikov, ktorí sa  

na omši svätej nesmeli zúčastniť. Potom sa dvere kostola uzavreli 

a začala sa omša veriacich.  

 

KRÉDO (Vyznanie viery) 
 

Ak si to ráz omše vyžaduje, nasleduje vyznanie viery - Krédo.  

Pri spievanej sv. omši ho zaintonuje kňaz a dospieva chór.  

Napísané je, že: „Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu.“ 42 Keďže 

cieľ vytýčený človeku, ktorým je spása, je vznešenejší, než aby mohol 

byť vystihnutý dôvtipom ľudskej mysle, bolo preto pre vieru človeka 

nevyhnutné, aby prijal svoje poznanie od Boha. Toto poznanie dostali 

svätí apoštoli z vnuknutia Ducha Svätého a stručne je vyjadrené  

v Apoštolskom vyznaní viery (Krédo). Kresťania teda majú nevyhnutne 

veriť a vyznávať to, čo je v Kréde vyjadrené, aby všetci mohli zmýšľať  

a hovoriť rovnako.  

 

 

                                           
42 Heb. 11. 6. 



 

70 
 

VÝKLAD LITURGIE SVÄTEJ OMŠE 

 

 
KRÉDO 

 

Chór a veriaci spievajú alebo sa 
modlia Krédo. 

 

Kňaz široko rozopne a zdvihne 
ruky akoby chcel z neba prijať 

vzácny poklad svätej viery, 
potom si ich pred srdcom zopne, 
aby Božie pravdy zostali pevne  

v jeho srdci a drží ich spolu až do 
konca.  

Slová Kréda vysloví nahlas, a tak 
vyzýva všetkých prítomných, aby 

s ním vieru v srdci zachovávali  
a ústami ju verejne vyznávali. 

 
Hviezdička * označuje texty,  
pri ktorých kňaz aj prítomní 

hlboko sklonia hlavu. 
 

 
Credo in unum * Deum, Patrem 
omnipoténtem, factórem coeli et 
terræ, visibílium ómnium et 
invisibílium.    Et in unum 
Dóminum * Jesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. Et ex 
Patre natum ante ómnia saecula.   
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero.   
Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri: per quem 
ómnia facta sunt.  Qui propter 
nos hómines et propter nostram 
salútem descéndit de coelis.  

 
Verím v jedného Boha, Otca 
všemohúceho, Stvoriteľa neba  
i zeme, sveta viditeľného i nevi-
diteľného. I v jedného Pána  
Ježiša Krista, jednorodeného 
Syna Božieho. Zrodeného  
z Otca pred všetkými vekmi. 
Boha z Boha, svetlo zo svetla, 
Boha pravého z Boha pravého. 
Splodeného, nie stvoreného, 
jednej podstaty s Otcom; skrze 
ktorého bolo všetko stvorené. 
Ktorý pre nás ľudí a pre našu 
spásu zostúpil z nebies.  

Tu si všetci pokľaknú 
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Et incarnátus est de Spíritu 
Sancto ex Maria Vírgine: Et homo 
factus est. 

 
A vtelil sa skrze Ducha 
Svätého z Márie Panny a stal 
sa človekom.  

Všetci vstanú 

Crucifíxus étiam pro nobis: sub 
Póntio Piláto passus, et sepúltus 
est. Et resurréxit tértia die, se-
cúndum Scriptúras. Et ascéndit in 
coelum: sedet ad déxteram Patris. 
Et íterum ventúrus est cum glória 
iudicáre vivos et mórtuos: cuius 
regni non erit finis. Et in Spíritum 
Sanctum, Dóminum et vivificán-
tem: qui ex Patre Filióque 
procédit. Qui cum Patre et Fílio 
simul * adorátur et conglori-
ficátur: qui locútus est per Pro-
phétas. Et unam sanctam cathó-
licam et apostolicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et 
exspécto resurrectiónem mortuó-

rum. ✠ Et vitam ventúri saeculi. 

Amen. 

Ukrižovaný bol tiež za nás, 
trpel pod Pontským Pilátom 
a pochovaný bol. A tretieho 
dňa vstal z mŕtvych podľa 
Písem. A vystúpil do neba; se-
dí po pravici Otca. A zas príde 
v sláve súdiť živých i mŕtvych, 
jeho kráľovstvu nebude 
konca. A v Ducha Svätého, 
Pána a oživovateľa, ktorý 
vychádza z Otca i Syna. 
Ktorému s Otcom a Synom sa 
spolu vzdáva poklona a sláva: 
ktorý hovoril skrze Prorokov.  
A v jednu svätú katolícku  
a apoštolskú Cirkev. Vyzná-
vam jeden krst na od-
pustenie hriechov. A očaká-

vam vzkriesenie mŕtvych. ✠  

A život budúceho veku. Amen.  
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OBETNÁ OMŠA 
 

Začína sa vlastná obeta. Obnovujú sa udalosti pri poslednej večeri. 

Najskôr je príprava obetného chleba a vína (ofertórium), ich 

premenenie na Telo a Krv Kristovu (konsekrácia) a napokon prijímanie 

eucharistického pokrmu (prijímanie). 

Obetná príprava. Po Kréde, prípadne po Evanjeliu (ak Krédo 

odpadlo) kňaz pozdraví liturgickým pozdravom veriacich a vyzýva ich 

k modlitbe. Pozdrav aj výzva prináležia k vlastnej modlitbe obetovania 

(Sekréta).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kňaz pobozká oltár, obráti sa  
k veriacim a pozdravuje ich 

slovami: 

 
K: Dóminus vobíscum.  
M: Et cum spíritu tuo.  
K: Orémus. 

 
Pán s vami.  
I s duchom tvojím. 
Modlime sa.  
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OFERTÓRIUM 

Ofertórium je pieseň obetovania pre príslušný deň alebo sviatok. 

Úkon obetovania. Bohu podávame svoje ľudské dary, ktoré sú 

obrazom nás samých. S nimi obetujeme seba aj všetko, čo máme.  

V slávnostnej omši subdiakon prináša na oltár zahalený kalich  

s paténou. Na paténe prináša hostiu, za ním akolyta nesie víno a vodu. 

OBETOVANIE HOSTIE (chleba) 

Obetovanie kňaz začína pozdravením ľudu: „Dóminus vobíscum“ 

(Pán s vami). Potom sa obracia k oltáru a vyzýva ľud: „Orémus“ 

(Modlime sa), aby veriaci pri svätej obete spojili svoje modlitby s jeho. 

Potom odloží vélum z kalicha, vezme do rúk paténu s hostiou, zdvihne 

ju pred seba a prosí Boha, aby prijal túto nepoškvrnenú obetu, ktorú mu 

obetujeme za svoje hriechy, za všetkých prítomných a za všetkých 

kresťanov, za živých i mŕtvych. Držiac paténu hore pred hruďou sa 

modlí: „Suscipe, sancte Pater...“ Potom položí hostiu na korporál  

a paténu vloží pod korporál.  

 

 
 

OBETOVANIE HOSTIE  
 
 

Kým chór spieva, kňaz berie do rúk 
hostiu na paténe, pozdvihne zrak  

a obetuje. 
 
 

Veriaci kľačia. 
 

*Miništrant raz zazvoní* 
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Suscipe, sancte Pater, omnipotens 
ætérne Deus, hanc immaculátam 
hóstiam, quam ego indígnus fámulus 
tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, 
pro innumerabílibus peccátis, et 
offensiónibus, et neglegéntiis meis, 
et pro ómnibus circumstántibus, sed 
et pro ómnibus fidélibus christiánis 
vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis 
profíciat ad salútem in vitam 
ætérnam. Amen. 

Prijmi, svätý Otče, všemohúci 
večný Bože, túto nepoškvrnenú 
obetu, ktorú ja, tvoj nehodný slu-
ha, obetujem tebe, svojmu živé-
mu a pravému Bohu, za nespo-
četné svoje hriechy, urážky  
a nedbalosti a za všetkých okolo 
stojacich, ale aj za všetkých 
veriacich kresťanov, živých  
a mŕtvych, aby mne aj im osožila 
na spasenie do života večného. 
Amen. 

 

Príprava kalicha, vína a vody. Kňaz naleje do kalicha víno 

a niekoľko kvapiek vody. Víno znamená prirodzenosť Božskú a voda 

ľudskú; úkon naznačuje spojenie veriacich s Kristom v jeho mystickom 

Tele. Kňaz požehnáva vodu (ale nie víno). V zádušnej omši sa znak kríža 

vynecháva. Pri slávnostnej omši diakon nalieva do kalicha víno  

a subdiakon vodu. Potom subdiakon, stojac pred najnižším stupňom 

oltára, drží paténu zahalenú do véla až po koniec modlitby Otčenáš.  

 

 
 

 

PRÍPRAVA KALICHA, VÍNA 
A VODY  

 
 
 

Kňaz nalieva do kalicha  víno 
a niekoľko kvapiek vody.  
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KŇAZ POŽEHNÁVA VODU  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri nalievaní a požehnávaní vody sa 
kňaz modlí na pravej strane oltára: 

 

Deus, ✠ qui humánæ substántiæ 

dignitátem mirabíliter condidísti, et 
mirabílius reformásti: da nobis per 
huius aquæ et vini mystérium, eius 
divinitátis esse consórtes, qui 
humanitátis nostræ fíeri dignátus 
est párticeps, Jesus Christus, Fílius 
tuus, Dóminus noster: Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus: per ómnia saecula 
sæculórum. Amen. 
 

 

Bože, ✠ ktorý si zázračne stvoril 

a  ešte zázračnejšie obnovil 
dôstojnosť ľudskej prirodzenosti: 
skrze tajomstvo tejto vody a tohto 
vína, daj nám účasť na Božstve 
toho, ktorý sa ráčil stať účastným 
na našom človečenstve, Ježiš 
Kristus, Syn Tvoj, Pán náš, ktorý 
s tebou žije a kraľuje v jednote 
Ducha Svätého. Boh, po všetky 
veky vekov. Amen. 
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OBETOVANIE KALICHA 
 

Kňaz potom obetuje kalich. Kalich drží oboma rukami pred sebou, 

pozdvihnutý nahor a majúc oči obrátené ku krížu na oltári sa modlí:  

Offérimus tibi, Dómine, cálicem 
salutáris, tuam deprecántes 
cleméntiam: ut in conspéctu divínæ 
maiestátis tuæ, pro nostra et totíus 
mundi salute, cum odóre suavitátis 
ascéndat. Amen. 

Obetujeme ti, Pane, kalich 
spasenia a vzývame tvoju 
dobrotivosť, aby sa vznášal ako 
ľúbezná vôňa pred tvárou tvojej 
velebnosti za spasenie naše  
a celého sveta. Amen. 

 
Kňaz urobí s kalichom znak kríža nad oltárom a položí ho na zadnú polovicu 
korporálky. Potom prináša ako obetu aj seba a svojich spolubratov a sestry.  

 

Sklonený a so zloženými rukami, dotýkajúc sa oltára hovorí: 
In spíritu humilitátis et in ánimo 
contríto suscipiámur a te, Dómine: 
et sic fiat sacrifícium nostrum in 
conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, 
Dómine Deus. 

Prijmi nás Pane, v duchu 
ponížených a v srdci skrúšených 
a naša obeta nech sa koná dnes 
pred tvojou tvárou tak, aby sa 
ľúbila tebe, Pane Bože. 

 

 

Vzývanie Ducha Svätého 

 
Potom kňaz vzýva Ducha Svätého, aby túto obetu sám požehnal. 

Odoberie sa na pravú stranu oltára a umýva si prsty, ktorými neskôr 

drží Telo Pána. Tým sa má naznačiť, že človek kedykoľvek sa  

priblíži k Bohu, má byť mravne čo najčistejší.  

Kňaz sa narovná, pozdvihne oči k nebu, ruky roztvorí a dvíha ich k nebu, požehnáva 
obetné dary (urobí znak kríža nad hostiou a vínom) a hovorí: 

 

K: Veni, sanctificátor omnípotens 

ætérne Deus: et ✠ benedic hoc 

sacrifícium, tuo sancto nómini 
præparátum. 

Príď, Posvätiteľ všemohúci večný 

Bože, a ✠ požehnaj túto obetu, 

pripravenú Tvojmu svätému 
menu. 
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UMÝVANIE RÚK (Lavabo) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Umývanie rúk pripomína kňazovi  
i veriacim, aby nepoškvrnení na duši  
a na tele slávili najsvätejšiu obetu. 

 
 
 

Kňaz ide napravo a miništrant mu leje 
vodu na ruky. 

 
 
 
 

(Žalm 25, 6-12) 

 
Lavábo inter innocéntes manus 
meas: et circúmdabo altáre tuum. 
Dómine: Ut áudiam vocem laudis, et 
enárrem univérsa mirabília tua. 
Dómine, diléxi decórem domus tuæ 
et locum habitatiónis glóriæ tuæ. Ne 
perdas cum ímpiis, Deus, ánimam 
meam, et cum viris sánguinum vitam 
meam: In quorum mánibus 
iniquitátes sunt: déxtera eórum 
repléta est munéribus. Ego autem in 
innocéntia mea ingréssus sum: 
rédime me et miserére mei.  
Pes meus stetit in dirécto: in ecclésiis 
benedícam te, Dómine. Glória Patri... 

 
Umývam si ruky s nevinnými 
a som stále pri oltári tvojom 
Pane: Aby som počul chvály hlas 
a všetky tvoje skutky zázračné 
vyrozprával.  Pane milujem tvoj 
krásny príbytok: a miesto, kde 
ty v sláve prebývaš. Nezatrať 
moju dušu s nešľachetnými, 
Bože: ani s mužmi krvi život môj: 
Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, 
ich pravica je plná úplatkov. Ja 
však kráčam v nevinnosti svojej, 
vykúp ma a zmiluj sa nad mnou. 
Moja noha stojí na správnej 
ceste, pred zástupmi budem 
dobrorečiť tebe, Pane. Sláva 
Otcu... 
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OBETOVANIE DAROV NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI 
 

Kňaz sklonený pred stredom oltára  sa modlí: 
 

Súscipe, sancta Trinitas, hanc 
oblatiónem, quam tibi offérimus ob 
memóriam passiónis, resurrectió-
nis, et ascensiónis Jesu Christi, 
Dómini nostri: et in honórem beátæ 
Maríæ semper Vírginis, et beáti 
Joannis Baptistæ, et sanctórum 
Apostolórum Petri et Pauli, et 
istórum et ómnium Sanctórum: ut 
illis profíciat ad honórem, nobis 
autem ad salútem: et illi pro nobis 
intercédere dignéntur in coelis, 
quorum memóriam ágimus in terris. 
Per eúndem Christum, Dóminum 
nostrum. Amen. 

Prijmi, svätá Trojica túto obetu, 
ktorú tebe prinášame na pamiatku 
umučenia, zmŕtvychvstania a na-
nebovstúpenia Ježiša Krista, Pána 
nášho a  na počesť blahoslavenej 
Márie vždy Panny, blahoslave-
ného Jána Krstiteľa, svätých 
Apoštolov Petra a Pavla a týchto 
(ktorých ostatky sú v oltárnom kameni)  
i všetkých Svätých, aby im slúžila 
na počesť, nám na spásu a tí nech 
ráčia orodovať za nás na nebi, 
ktorých pamiatku slávime na 
zemi. Skrze toho istého Krista, 
Pána nášho. Amen. 

 

PRÍHOVOR BOJUJÚCEJ CIRKVI 
 

Kňaz pobozká oltár, obráti sa k veriacim a vyzýva ich, aby ho s modlitbou 
podporovali, aby ich spoločná obeta bola Bohu milá. 

 
K: Oráte, fratres: ut meum ac 
vestrum sacrifícium acceptábile 
fiat apud Deum Patrem 
omnipoténtem. 
 
M: Suscípiat Dóminus 
sacrifícium de mánibus tuis ad 
laudem et glóriam nominis sui, 
ad utilitátem quoque nostram, 
totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. 
 
K: Amen. 

 
Modlite sa bratia, aby moja i vaša 
obeta bola príjemná Bohu Otcu 
všemohúcemu.  
 
 
Nech Pán príjme obetu z Tvojich 
rúk na česť a slávu svojho mena, 
na úžitok tak nám ako aj celej 
svojej svätej Cirkvi.   
 
 
Amen.              

 
SECRETA – TICHÁ MODLITBA (podľa liturgického kalendára)  
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OBETNÝ ÚKON 
 

Blíži sa vrcholná chvíľa svätej omše, keď Kristus premení naše 
obetné dary na svoje Telo a svoju Krv a obetuje ich Otcovi ako obetu 
nekonečnej hodnoty. Deje sa to v rámci eucharistickej veľmodlitby, 
ktorá sa volá Kánon čiže pevnou, nemeniteľnou obetnou modlitbou 
omše. Úvodom k nej je modlitba zvaná Prefácia (predslov). 

 

  PREFÁCIA – pieseň chvály a ďakovania, kde sa snažíme slovami 
vypovedať to, čo najsvätejšia obeta svojou podstatou vyjadruje. 
Pripájame sa ňou k chvále Ježiša Krista o Otcovi a k chválospevu 
anjelských zborov. Prefácia je chválospev, ktorý Cirkev zaviedla  
po príklade samotného Pána Ježiša. Lebo aj náš Pán Ježiš Kristus, skôr 
než premenil chlieb a víno na svoje najsvätejšie Telo a Krv, vzdal Bohu 
vďaky, spievajúc pri tom žalmy (Ž 112 - 113).   

Prefácia sa skladá z troch častí: z úvodu, stredu a zakončenia.  
V úvode kňaz pozdravuje ľud slovami: „Dóminus vobiscum“ (Pán 
s vami), na ktoré ľud odpovedá: „Et cum spíritu tuo“ (I s duchom 
tvojim). Potom nabáda ľud: „Sursum corda!“ (Hore srdcia). Zvlášť teraz, 
kedy sa chystáme spievať Prefáciu, ktorou sa pripájame ku chválam 
samých anjelských chórov, máme vzhliadať k nebeským veciam.  

Potom ako sme svoju myseľ povzniesli k Bohu, kňaz nás ďalej 
nabáda: „Grátias agámus Dómino Deo nostro“ (Vzdávajme vďaky Pánu 
Bohu nášmu). A ľud odpovedá: „Dignum et justum est“ (Je dobré 
a správne). Kňaz pokračuje: „Vere dignum et justum...“ (Naozaj je 
dôstojné a správne).  

Na záver Prefácie sa kňaz, ku ktorému sa pripája ľud a anjelské 
zástupy, trikrát modlí „Sanctus, Sanctus, Sanctus“ (Svätý, svätý, svätý je 
Pán zástupov) a slová, ktoré ľud hovoril, keď Kristus vchádzal  
do Jeruzalema: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Hosanna na výsostiach!“  

Netreba ani zdôrazňovať, aká je Prefácia vhodná ako príprava  
k premieňaniu. Cítime sa, ako by sme videli zostupovať procesiu 
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anjelov z neba k oltáru. Po Sanctus, pri ktorom miništrant trikrát 
zazvoní, nasleduje najdôležitejšia časť svätej omše – Premenenie. 

Prefáciu spieva sám kňaz, ale na konci sa pripoja aj veriaci  
a spoločne s anjelmi spievajú Trishagion (Sanctus - Trojsvätý). 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

PREFÁCIA 
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PREFÁCIA - 1. časť: 
K: Per omnia saecula saeculo-
rum.  
M: Amen. 
K: Dóminus vobíscum. 
M: Et cum spíritu tuo.  

Po všetky veky vekov.  
 
Amen.  
Pán s vami.  
I s duchom tvojim.  

 
Kňaz pokračuje s roztvorenými rukami: 

K: Sursum corda. 
M: Habémus ad Dóminum. 
K: Grátias agámus Dómino Deo 
nostro. 
M: Dignum et justum est. 

Hore srdcia.  
Máme ich u Pána.  
Vzdávajme vďaky pánu Bohu 
nášmu.  
Je dobré a správne. 

 
PREFÁCIA – 2. časť.  

Text podľa liturgického kalendára. Kňaz ju spieva alebo hovorí  
s pozdvihnutými rukami. Veriaci stoja. 

 
Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine sancte, Pater omní-
potens, ætérne Deus: Qui cum 
unigénito Fílio tuo et Spíritu 
Sancto unus es Deus, unus es 
Dóminus: non in unius singu-
laritáte persónæ, sed in uníus 
Trinitáte substántiæ. Quod enim 
de tua glória, revelánte te, 
crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de 
Spíritu Sancto sine differéntia 
discretiónis sentímus. Ut in 
confessióne veræ sempiternǽque 
Deitátis, et in persónis propríetas, 
et in esséntia únitas, et in 
majestáte adorétur æquálitas. 
Quam laudant Angeli atque 
Archángeli, Chérubim quoque ac 
Séraphim: qui non cessant 
clamáre cotídie, una voce 
dicéntes: 

Naozaj je dôstojné a správne, 
príhodné a spasiteľné vzdávať 
vďaky vždy a všade tebe, Pane 
svätý, Otče všemohúci, večný 
Bože: Ty si so Synom svojim 
jednorodeným a  s  Duchom 
svätým jeden Boh, jeden Pán a to 
nie ako jedna osoba, ale ako jeden 
v troch osobách. A tak čo  
na základe zjavenia Tvojho veríme 
o sláve Tvojej, to isté veríme bez 
rozdielu o  Synovi Tvojom 
a o Duchu svätom. Preto keď 
vyznávame pravé a  večné 
Božstvo, klaniame sa i vlastnosti 
v osobách i  jednote v  podstate, 
ale aj rovnosti vo sláve velebnej. 
Túto slávu chvália anjeli 
a archanjeli, cherubíni a serafíni 
a neprestajne sa ozývajú každý 
deň, jedným hlasom spievajúc: 
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PREFÁCIA – 3. časť  
 

SANCTUS   
 

V tejto časti sa spájajú pozemskí pútnici s anjelskými chórmi  
do spoločného chválospevu na trikrát svätého Boha. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Miništrant trikrát 
zazvoní* 

 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni 
sunt coeli et terra glória tua. 

Hosánna in excélsis. ✠ 

Benedíctus, qui venit in nómine 
Dómini. Hosánna in excélsis. 

 
Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh 
zástupov. Plné sú nebesia  
i zem slávy tvojej. Hosanna na 

výsostiach. ✠ Požehnaný, 

ktorý prichádza v mene 
Pánovom. Hosanna na 
výsostiach. 
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KÁNON SVÄTEJ OMŠE 

Touto časťou sa začína najsvätejšia a nemeniaca sa časť sv. omše. 

Kánon je svojím obsahom tak starý ako samotná Cirkev. Jeho modlitby 

sa skladajú zo slov Pána, z podania apoštolov alebo z dodatkov pápežov. 

Od dôb Gregora Veľkého († 604) sa v ňom už nerobili žiadne zmeny. 

Prvá modlitba Kánonu vyjadruje prosbu za Cirkev, jej pastierov  

a veriacich.  

Kňaz sa skláňa pred oltárom a najsvätejšiu časť omše sa modlí 

ticho, aby sa aj tým znázornilo mystické tajomstvo, do ktorého sa 

podstatná časť sv. omše zahaľuje a aby sa prítomní vhĺbili do veľkej 

skutočnosti, ktorá sa pred nimi deje. Veriaci kľačia. 

Úvodná obetná modlitba. Kňaz zdvihne oči a ruky k nebu, potom 

hlboko sklonený bozká oltár a požehnáva obetné dary.  

 
 

KÁNON (Canon Missæ) 
 

 

Te igitur, clementíssime Pater, per 

Jesum Christum, Fílium tuum, 
Dóminum nostrum, súpplices 
rogámus, ac pétimus, uti accepta 

habeas et benedícas, hæc ✠ dona, 

hæc ✠ múnera, hæc ✠ sancta 

sacrifícia illibáta, in primis, quæ tibi 
offérimus pro Ecclésia tua sancta 
cathólica: quam pacificáre, 
custodíre, adunáre et régere 
dignéris toto orbe terrárum: una 
cum fámulo tuo Papa nostro N. et 
Antístite nostro N. et ómnibus 
orthodóxis, atque cathólicæ et 
apostólicae fídei cultóribus. 

 
Teba teda, najláskavejší Otče, 
skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, 
Pána nášho, pokorne prosíme  
a žiadame, (bozkáva oltár) láskavo 

prijmi a požehnaj tieto ✠ dary, 

tieto ✠ služby, tieto ✠ sväté 

nepoškvrnené obety, ktoré 
obetujeme tebe predovšetkým  
za tvoju svätú katolícku Cirkev, 
ráč ju obdarovať pokojom, 
ochraňovať, zjednotiť a riadiť  
po celom zemekruhu aj so 
služobníkom svojim našim 
pápežom M. a našim biskupom 
M. a so všetkými pravovernými, 
ako aj s katolíckej a apoštolskej 
viery ctiteľmi. 
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SPOMIENKA NA ŽIVÝCH (CIRKEV BOJUJÚCA).  
Kňaz si spomína na veriacich, sebe drahých alebo odporúčaných. Taktiež aj na tých, 

ktorí sú práve prítomní najsv. obeti: 
Meménto, Dómine, famulórum 
famularúmque tuarum N. et N. Iungit 
manus, orat aliquantulum pro quibus 
orare intendit: deinde manibus 
extensis prosequitur: et ómnium 
circumstántium, quorum tibi fides 
cógnita est et nota devótio, pro quibus 
tibi offérimus: vel qui tibi ófferunt hoc 
sacrifícium laudis, pro se suísque 
ómnibus: pro redemptióne animárum 
suárum, pro spe salútis et 
incolumitátis suæ: tibíque reddunt 
vota sua ætérno Deo, vivo et vero. 

Spomeň si Pane na služob-
níkov a služobnice svoje M.  
a M. a na všetkých okolo 
stojacich, ktorých viera je pred 
tebou osvedčená a oddanosť 
známa, za ktorých obetujeme 
tebe a ktorí aj sami obetujú 
tebe túto obetu chvály za seba  
a všetkých svojich, za 
vykúpenie svojich duší, za 
nádej blaha a bezpečnosti 
svojej. A takto plnia svoje sľuby 
tebe, večnému Bohu, živému  
a pravému.  

 
SPOMIENKA NA CIRKEV VÍŤAZNÚ.  

Kňaz spomína na spoločenstvo, ktoré máme v nebi so svätými, ktorí nám môžu 
svojimi príhovormi pomáhať.  

Communicántes, et memóriam 
venerántes, in primis gloriósæ 
semper Vírginis Maríæ, Genetrícis 
Dei et Dómini nostri Jesu Christi: 
sed et beati Joseph, eiusdem 
Virginis Sponsi, et beatórum 
Apostolórum ac Mártyrum tuórum, 
Petri et Pauli, Andréæ, Jacóbi, 
Joánnis, Thomæ, Jacóbi, Philíppi, 
Bartholomaei, Matthaei, Simónis 
et Thaddaei: Lini, Cleti, Clemén-
tis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, 
Lauréntii, Chrysógoni, Joánnis et 
Pauli, Cosmæ et Damiáni: et 
ómnium Sanctórum tuórum; quo-
rum méritis precibúsque concé-
das, ut in ómnibus protectiónis 
tuæ muniámur auxílio. Per 
eúndem Christum, Dóminum 
nostrum. Amen. 

V spoločenstve so svätými ctíme si 
pamiatku predovšetkým slávnej 
Márie, vždy Panny, Rodičky Boha 
a Pána nášho Ježiša Krista, ako aj 
svätého Jozefa, tej Panny ženícha 
a svätých Apoštolov a Mučeníkov 
Tvojich Petra a Pavla, Ondreja, 
Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, 
Filipa, Bartolomeja, Matúša, 
Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, 
Klimenta, Cysta, Kornélia, 
Cypriána, Vavrinca, Chrysogona, 
Jána a Pavla, Kosmu a Damiána  
i všetkých Tvojich svätých, pre 
ktorých zásluhy a prosby ráč 
udeliť, aby sme boli vo všetkom 
Tvojou pomocnou záštitou 
chránení. Skrze toho istého Krista, 
Pána nášho. Amen. 
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PROSBA O PRIJATIE 
OBETNÝCH DAROV.  

 

Kňaz kladie ruky na obetné 
dary, ako to robil veľkňaz 

nad obetou v Starom 
zákone, na ktorú chcel 

preniesť všetky viny svoje  
a svojho ľudu. Lebo  

v najbližšom okamžiku bude 
pod spôsobom chleba a vína 

ukrytý Baránok, ktorý  
na seba berie hriechy celého 

sveta.    
 

* Miništrant raz 
zazvoní * 

 

Kňaz s vystretými rukami 
hovorí: 

 
Hanc igitur oblatiónem servitutis 
nostræ, sed et cunctae famíliæ 
tuæ,quaesumus, Dómine, ut 
placátus accípias: diésque nostros 
in tua pace dispónas, atque ab 
ætérna damnatióne nos éripi, et in 
electórum tuórum iúbeas grege 
numerári. Per Christum, Dóminum 
nostrum. Amen. 

 
Prosíme teba Pane, prijmi teda 
uzmierený túto obetu svojich 
služobníkov i celej svojej rodiny, 
spravuj naše dni v svojom pokoji 
a ráč nás vytrhnúť z večného 
zatratenia a pripočítať k stádu 
svojich vyvolených. Skrze Krista, 
Pána nášho. Amen.  

 

Kňaz žehná obetné dary a prosí Boha, aby ich premenil na Telo a Krv svojho Syna. 
 

Quam oblatiónem tu, Deus, in 

ómnibus, quaesumus, ✠ bene-

díctam, ✠ adscríptam, ✠ ratam, 

rationábilem, acceptabilémque fá-

cere dignéris: ut nobis ✠ Corpus,  

et ✠ Sanguis fiat dilectíssimi Fílii 

tui, Dómini nostri Jesu Christi. 

Prosíme teba Bože,  ráč učiniť nech 

táto obeta je v každom ohľade ✠ 

požehnaná, tebe ✠ privlastnená, 

✠ platná, duchovná a ľúbezná, 

aby sa nám stala ✠ Telom a ✠ 

Krvou tvojho premilého Syna, 
Pána nášho Ježiša Krista. 
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PREMENENIE 
 

Miništrant zazvoní, aby upozornil, že nastáva najdôležitejšia časť 

svätej omše. A vskutku sa blíži okamih, kedy sa stane zázrak všetkých 

zázrakov: kňaz totiž zvoláva Pána Ježiša Krista z neba na oltár; oltár sa 

slovom kňaza mení na Golgotu. Pretože na oltári sa opakuje nekrvavým 

spôsobom obeta, ktorú Pán Ježiš krvavým spôsobom priniesol na 

Golgote. Je to možné? Boh je všemohúci. Jednoduchým slovom stvoril 

milióny svetov, môže teda aj jednoduchým slovom učiniť túto premenu. 

Tak ako je Kristova obeta na Golgote stredom celého vykupiteľského 

diela, tak aj Premenenie je stredom celej bohoslužby.  

Podstata najsvätejšej obety sa skladá z dvojitého premenenia: 

oslávený Spasiteľ je prítomný pod spôsobom chleba a vína ako obeta 

a obetujúci kňaz a ako naša Hlava obetuje svojmu nebeskému Otcovi  

aj nás. Oddelené posvätné spôsoby naznačujú, že táto eucharistická 

obeta je totožná s krvavou obetou na Golgote.   

Kňaz berie do svojich rúk hostiu a v okamžiku premenenia sa 

úplne stotožňuje s Kristom. Miništrant zľahka nadvihne kňazovi rúcho, 

čo vyjadruje zjednotenie veriacich s ním, ale aj tú ženu z evanjelia, ktorá 

po tom, čo sa dotkla Kristových šiat, bola uzdravená.  

Premenenie vykonáva Pán Ježiš Kristus sám. Kňaz je iba nástrojom 

v rukách Kristových. On iba slová vyslovuje, ale Pán Ježiš premieňa. 

Najprv kňaz prednáša slovami evanjelia to, ako Pán Ježiš prvý ustanovil 

svätú omšu a obetoval. Keď dospeje k slovám Pána, ktorými sa premena 

uskutočňuje, necháva Krista Pána samého prostredníctvom svojej 

osoby hovoriť a konať. V kostole nastane ticho. Kňaz hovorí slová: „On 
v predvečer svojho umučenia vzal chlieb ...  Vezmite a jedzte z neho 
všetci. Lebo toto je moje telo.“  
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KONSEKRÁCIA - PREMENENIE HOSTIE 
 

 
Kňaz berie do svojich rúk hostiu a v okamžiku Premenenia sa úplne stotožňuje  

s Kristom. 
 

Qui prídie quam paterétur, accépit 
panem in sanctas ac venerábiles 
manus suas, elevátis óculis in 
coelum ad te Deum, Patrem suum 
omnipoténtem, tibi grátias agens, 

✠ benedixit, fregit, dedítque 

discípulis suis, dicens: Accípite, et 
manducáte ex hoc omnes. 

On v predvečer  svojho umučenia 
vzal chlieb do svojich svätých  
a ctihodných rúk a keď pozdvihol 
oči k nebu (kňaz zdvihne oči k nebu),  
k tebe Bohu, Otcu svojmu 
všemohúcemu, tebe vzdal vďaky, 

✠ požehnal, lámal a dával 

učeníkom svojim hovoriac: Vezmite 
a jedzte z neho všetci. 

Hoc Est Enim Corpus Meum. Lebo Toto Je Moje Telo. 
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POZDVIHOVANIE HOSTIE 
 

Kňaz si potom kľakne, aby si premenenú hostiu uctil. Pozdvihne ju 

a ukáže veriacim, aby sa aj veriaci prítomnému Spasiteľovi klaňali. 

 Je to okamih, pri ktorom sa na Golgote slnko zatmelo, zem sa 

triasla, skaly pukali a mnohí mŕtvi vstávali z hrobu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Miništrant 
zazvoní pri 

pokľaknutí kňaza 
1x, 

 
na pozdvihovanie 

3x  
 

a znovu pri 
pokľaknutí kňaza 

1x .* 
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PREMENENIE VÍNA 
 

Kňaz berie do rúk kalich s vínom a pokračuje: 
 

Símili modo postquam coenátum est, 
accípiens et hunc præclárum 
Cálicem in sanctas ac venerábiles 
manus suas: item tibi grátias agens, 

✠ benedixit, dedítque discípulis 

suis, dicens: Accípite, et bíbite ex eo 
omnes: 

Podobným spôsobom, keď bolo 
po večeri, vzal i tento preslávny 
kalich do svojich svätých  
a ctihodných rúk, zase vzdal 

vďaky tebe, ✠ požehnal a dával 

svojim učeníkom hovoriac: 
Vezmite a pite z neho všetci: 

Hic Est Enim Calix Sanguinis 
Mei, Novi Et Aetérni Testamenti: 
Mystérium Fídei: Qui Pro Vobis 
Et Pro Multis Effundétur In 
Remissiónem Peccatórum. 
 
Haec quotiescúmque fecéritis, in mei 
memóriam faciétis. 

Lebo Toto Je Kalich Mojej 
Krvi, Nového A Večného 
Zákona, Tajomstvo Viery, 
Ktorá Bude Vyliata Za Vás A 
Za Mnohých Na Odpustenie 
Hriechov.  
Kedykoľvek toto budete robiť, 
robte to na moju pamiatku. 
 

POZDVIHOVANIE KALICHA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kňaz položí kalich a pokľakne si, 
aby adoroval Pánovi. 

 
* Miništrant zazvoní pri 
pokľaknutí kňaza 1x, na 
pozdvihovanie 3x a pri 
pokľaknutí kňaza 1x .* 
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Slovami tajomstva viery upozorňoval kedysi kňaz ľud, že premena 
darov na Telo a Krv Pána, toto veľké tajomstvo viery, sa práve stalo; 
neskôr to prešlo priamo do konsekračných slov. Po premieňaní, keď 
sa kňaz s ľuďmi poklonil aj Krvi Pána, pokračuje, nadväzujúc  
na predchádzajúce napomenutie Spasiteľove a pri spoločnej 
spomienke obetuje Bohu Otcu premenené dary. S roztvorenými 
rukami pokračuje: 
 

Unde et mémores, Dómine, nos 
servi tui, sed et plebs tua sancta, 
eiusdem Christi Fílii tui, Dómini 
nostri, tam beátæ passiónis, nec 
non et ab ínferis resurrectiónis, sed 
et in coelos gloriósæ ascensiónis: 
offérimus præcláræ maiestáti tuæ 
de tuis donis ac datis, hóstiam  

✠ puram, hóstiam ✠ sanctam, 

hóstiam ✠ immaculátam, Panem ✠ 

sanctum vitæ ætérnæ, et Calicem ✠ 

salútis perpétuæ. 
 

A preto Pane, my služobníci tvoji, 
lež aj ľud tvoj svätý, rozpamätá-
vame sa tak na blažené 
umučenie ako aj na zmŕtvych-
vstanie, lež aj na slávne nane-
bovstúpenie tohože Krista, tvojho 
Syna, Pána nášho a prinášame 
tvojej prevznešenej velebnosti 
z Tvojich vlastných údelov  

a darov obetu ✠ čistú, obetu ✠ 

svätú, obetu ✠ nepoškvrnenú, 

svätý ✠ Chlieb života večného  

a Kalich ✠ trvalej spásy.   

 

Prosba o prijatie obety 
 

Supra quæ propítio ac seréno vultu 
respícere dignéris: et accépta 
habére, sicúti accépta habére 
dignátus es múnera púeri tui iusti 
Abel, et sacrifícium Patriárchæ 
nostri Abrahæ: et quod tibi óbtulit 
summus sacérdos tuus 
Melchísedech, sanctum sacrifícium, 
immaculátam hóstiam. 

Ráč na ne zhliadnuť milostivým 
a jasným pohľadom a prijať ich 
ako si ráčil prijať dary 
spravodlivého služobníka Ábela 
a obetu Praotca nášho Abraháma 
i tú svätú žertvu a nepoškvrnenú 
obetu, ktorú Tebe priniesol tvoj 
veľkňaz Melchisedech. 
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Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou 
  

Kňaz hlboko sklonený prosí, aby Boh Otec túto obetu, ktorej 
mystickým telom sme my, dal svojim anjelom preniesť na mystický 
oltár v nebi. V tejto ako aj v predchádzajúcej modlitbe neprosí teda 
kňaz, aby Otec pohliadol milostivo na svojho Syna, ale aby pohliadol 
na nás, ktorí mu ho podávame a za ním sa ukrývame. 
 

Súpplices te rogámus, omnípotens 
Deus: iube hæc perférri per manus 
sancti Angeli tui in sublíme altáre 
tuum, in conspéctu divínæ 
maiestátis tuæ: ut, quotquot ex hac 
altáris participatióne sacrosánctum 

Fílii tui ✠ Corpus, et ✠ Sánguinem 

sumpsérimus, omni benedictióne 
coelésti et grátia repleámur. Per 
eúndem Christum, Dóminum 
nostrum. Amen. 

Ponížene prosíme teba, všemo-
húci Bože: prikáž ich preniesť 
rukami svojho svätého Anjela na 
svoj nebeský oltár, pred tvár 
svojej božskej velebnosti, aby 
sme my všetci (pobozká oltár), ktorí  
z tohto podielu na oltári 

prijmeme presväté ✠ Telo a ✠ 

Krv tvojho Syna, boli naplnení 
všetkým nebeským požehnaním  
a milosťou. Skrze tohože Krista, 
Pána nášho. Amen.  
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PO POZDVIHOVANÍ 
 

Obeta sv. omše spája v sebe všetky údy Cirkvi - údy živé aj mŕtve. 

Keď kňaz vidí Cirkev naplnenú milosťou, ktorá je vo svätej omši 

obsiahnutá, spomína i na zosnulých a prosí Boha, aby im pre zásluhy 

Ježiša Krista ich časné tresty odpustil a prijal ich do neba. Cirkev v 

liturgii za zomrelých používa najdojemnejšie slová. Modlitba za nich je 

presiaknutá  zvláštnou nežnosťou.  

Meménto étiam, Dómine, 
famulórum famularúmque tuárum 
N. et N., qui nos præcessérunt cum 
signo fídei, et dórmiunt in somno 
pacis. Ipsis, Dómine, et ómnibus in 
Christo quiescéntibus locum 
refrigérii, lucis pacis ut indúlgeas, 
deprecámur.  
Per eúndem Christum, Dóminum 
nostrum. Amen. 

Rozpomeň sa Pane aj na 
služobníkov a služobnice svoje M.  
a M., ktorí nás predišli so 
znamením viery a odpočívajú 
spánkom pokoja.  Prosíme, Pane, 
dožič týmto i všetkým ktorí  
v Kristovi odpočívajú, miesto 
občerstvenia, svetla a pokoja. 
Skrze tohože Krista, Pána nášho. 
Amen. 

 

Potom kňaz prosí, aby Boh aj nás hriešnych služobníkov svojich, ktorí hľadáme 
spásu v jeho milosrdenstve, prijal do blaženej spoločnosti našich svätých bratov  

a sestier: 
 

Nobis quoque peccatóribus fámulis 
tuis, de multitúdine miseratiónum 
tuárum sperántibus, partem 
áliquam et societátem donáre 
dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis 
et Martýribus: cum Ioánne, 
Stéphano, Matthía, Bárnaba, 
Ignátio, Alexándro, Marcellíno, 
Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, 
Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et 
ómnibus Sanctis tuis: intra quorum 
nos consórtium, non æstimátor 
mériti, sed véniæ, quaesumus, 
largítor admítte. Per Christum, 
Dóminum nostrum. 

Aj nám svojim hriešnym služob-
níkom, ktorí dúfame v hojnosť 
tvojich zľutovaní, ráč darovať 
nejakú účasť a spoločenstvo so 
svojimi svätými Apoštolmi  
a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, 
Matejom, Barnabášom, Ignácom, 
Alexandrom, Marcellinom, Petrom, 
Felicitou, Perpetuou, Hátou, 
Luciou, Anežkou, Cecíliou, 
Anastáziou a so všetkými svojimi 
Svätými. Pripusť nás do ich 
spoločnosti, nie pre naše zásluhy, 
ale ako štedrý darca odpustenia. 
Skrze Krista, Pána nášho.  
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ZAKONČENIE KÁNONU 
 

Zakončenie kánonu sa deje posvätením prírody, ktorá poskytla 

k obete posvätnú matériu a oslavou najsvätejšej Trojice. Kňaz odkryje 

kalich, so svätou hostiou urobí nad kalichom tri kríže, medzi kalichom 

a sebou dva a držiac sv. hostiu v pravej ruke a kalich v ľavej, zdvihne ich 

pri slovách „Omnis honor et glória“  (Všetku úctu a slávu) . 

 
Per quem hæc ómnia, Dómine, 

semper bona creas, ✠ sanctificas, 

✠ vivíficas, ✠ benedícis et præstas 

nobis. 

Skrze neho Pane, všetko toto vždy 

dobré tvoríš, ✠ posväcuješ, ✠ 

oživuješ, ✠ požehnávaš a nám 

dávaš.  
 

Kňaz odkryje kalich, pokloní sa a s hostiou v pravej ruke urobí 3x znak kríža nad 
kalichom a hovorí: 

 

Per ✠ ipsum, et cum ✠ ipso, et in ✠ 

ipso, est tibi Deo Patri ✠ 

omnipotenti, in unitáte Spíritus ✠ 

Sancti, omnis honor, et glória. 

Skrze ✠ neho a s ✠ ním a v ✠ ňom 

máš ty Bože Otče ✠ všemohúci,  

v jednote Ducha ✠ Svätého, 

všetku úctu a slávu. 
 

Na slová „omnis honor et gloria“ pri pozdvihnutí kalicha 
*miništrant raz zazvoní *. 

 

Kňaz kladie hostiu, prikrýva kalich, pokloní sa a nahlas hovorí: 
 

K: Per omnia saecula saeculórum 
M: Amen. 

Po všetky veky vekov.  
Amen.  

 
Priniesli sme Bohu najdokonalejšiu poctu: obetu jeho 

jednorodeného Syna. S obetou sa najužšie spája prijímanie, v ktorom 

prijímame obetné Telo a obetnú Krv Bohočloveka, a tým sa najhlbšie 

spájame ako údy s našou hlavou, Ježišom Kristom. Keďže sv. prijímanie 

je doplňujúcou časťou sv. omše, musí aspoň kňaz prijímať  

pod obidvomi spôsobmi, aby obeta svätej omše nezostala neúplná. 

Cirkev si praje, aby veriaci, keď nie skutočne, tak aspoň duchovným 

spôsobom prijímali. Úvodom k prijímaniu je modlitba Otčenáš.  
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OTČENÁŠ 
 

Až do tohto okamžiku sa omšové modlitby zaoberali premieňaním 

obetných darov; od tohto miesta nás omšové modlitby pripravujú na 

sväté prijímanie. Prvá z týchto modlitieb je Otčenáš, vlastné slová 

Kristove, ktorý je prítomný na oltári pod spôsobom chleba a vína. Niet 

krajšej a mocnejšej modlitby. V jej slovách je krátko vyslovené to, čo 

Boha uctieva a nám pomáha. 

 Je to štvrtá prosba Otčenáša (Chlieb náš každodenný, daj nám 
dnes), ktorá bola asi hlavnou príčinou, prečo sa táto modlitba hovorí 

pred sv. prijímaním. Veľmi krásny je predslov k modlitbe Pána: 

„Spasiteľnými príkazmi povzbudení a Božským ponaučením vedení, 
osmeľujeme sa povedať.“ Tu sa prihliada na slová Krista Pána: „Vy sa 
budete modliť takto: Otče náš...“  Slová „osmeľujeme sa povedať“ 

značia, že by bolo opovážlivé, aby tvor nazýval Boha Otcom. My však tak 

robíme preto, že nás k tomu vyzval Pán Ježiš a že v krste svätom sme 

boli prijatí za dietky Božie, za bratov Ježiša Krista. (Rim. 8, 17).  

Otčenáš je Božia modlitba. Obrady pri modlitbe Pána sú tieto: 

Kňaz hovoriac „Modlime sa“ zopína ruky a skláňa hlavu. Úvod  

k Otčenášu hovorí s rukami zopnutými. Otčenáš potom hovorí s rukami 

rozopnutými, majúc pritom oči obrátené k Telu Pána, aby pozeral  

na pôvodcu tejto modlitby a hovoril ju s veľkou zbožnosťou. Modlí sa 

nahlas, nabádajúc tým veriacich, aby sa s ním v duchu nábožne modlili.  
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OTČENÁŠ 

Orémus: Præcéptis salutáribus 
móniti, et divína institutione 
formati audemus dicere: 

Modlime sa: Príkazmi Spasiteľo-
vými povzbudení a Božským 
ponaučením vedení, osmeľuje-
me sa povedať:  

Kňaz hovorí alebo spieva hlasne modlitbu Otčenáš: 
Pater noster, qui es in cælis, 
sanctificétur nomen tuum. Advéniat 
regnum tuum. Fiat volúntas tua, 
sicut in cælo et in terra. Panem 
nostrum quotidiánum da nobis 
hódie. Et dimítte nobis débita 
nostra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. Et ne nos 
indúcas in tentatiónem:  
M: Sed libera nos a malo. 
K: Amen. 

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 vinní-
kom  a  neuveď nás do pokuše-
nia. 
Ale zbav nás od zlého.  
Amen. 
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Kňaz sa pripravuje  
na prijímanie a doplňuje 

ešte poslednú prosbu: 

 
Líbera nos, quaesumus, Dómine, ab 
ómnibus malis, prætéritis, 
præséntibus et futúris: et 
intercedénte beáta et gloriósa 
semper Vírgine Dei Genetríce María, 
cum beátis Apóstolis tuis Petro et 

Paulo, atque Andréa, et ómnibus ✠ 

Sanctis, da propítius pacem in 
diébus nostris: ut, ope misericórdiæ 
tuæ adiúti, et a peccáto simus 
semper líberi et ab omni 
perturbatióne secúri. 

 
Zbav nás, prosíme, Pane, všetkého 
zla minulého, prítomného a bu-
dúceho; a na príhovor blaho-
slavenej a slávnej Bohorodičky 
Márie vždy Panny i blahosla-
vených apoštolov svojich Petra  

a Pavla a Ondreja a všetkých ✠ 

Svätých, daj milostivo pokoj 
v našich dňoch, aby sme 
podporení pomocou tvojho 
milosrdenstva, boli vždy oslobo-
dení od hriechu a bezpeční pred 
každým nepokojom.   
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LÁMANIE EUCHARISTICKÉHO CHLEBA 
Potom kňaz láme svätú hostiu na dve polovice. Pri poslednej večeri 

náš Pán Ježiš Kristus vzal chlieb, lámal a dával učeníkom. Tento príklad 

bol nasledovaný po celú existenciu Cirkvi. Bol považovaný za tak 

dôležitý, že aj samotná slávnosť obety sa nazývala už od dôb 

apoštolských - lámanie chleba. Účel lámania chleba bol pri poslednej 

večeri aj neskôr praktický. V najstarších kresťanských dobách bola 

jedna časť určená na prijímanie kňaza a prítomných veriacich, druhá 

potom pre neprítomných. Prinášala sa do domu chorým, starým alebo 

uväzneným.   

Kňaz už na konci predošlej modlitby rozlomil svätú hostiu.  

S treťou, najmenšou čiastkou trikrát križuje Kristovu Krv, želajúc 

veriacim pokoj Pánov. Potom ju pustí do kalicha. Toto zlúčenie svätých 

spôsobov poukazuje na slávne zmŕtvychvstanie Kristovo, ale aj  

na jednotu najsvätejšej obety, na prítomnosť Kristovu pod oboma 

spôsobmi. 

Kňaz láme nad kalichom hostiu na polovicu a hovorí: 
 

Per eúndem Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium tuum. Qui 
tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus. 
K: Per omnia saecula saeculorum. 
M: Amen. 

Skrze tohože Pána nášho Ježiša 
Krista, tvojho Syna, ktorý  s tebou 
žije a kraľuje v jednote Ducha 
Svätého, Boh.  
Po všetky veky vekov.  
Amen.  
 

Pri týchto slovách kňaz rozlomil hostiu, ako lámal chlieb Kristus. Malý zlomok hostie 
púšťa kňaz do premeneného vína, čo opäť pripomína spojenie Tela a Krvi Kristovej 

pri vzkriesení. Spasiteľ sa vtedy zjavil apoštolom s pozdravom pokoja.  
To robí teraz aj kňaz: 

 

K: Pax ✠ Dómini sit ✠ semper ✠ 

vobíscum. 
M: Et cum spíritu tuo. 

Pokoj ✠ Pánov nech je ✠  vždy  

s ✠ vami.  

I s duchom tvojím.  
 

Kňaz nasype čiastočky Hostie do kalicha a ticho hovorí: 
 

Haec commíxtio, et consecrátio 
Córporis et Sánguinis Dómini nostri 
Jesu Christi, fiat accipiéntibus nobis 
in vitam ætérnam. Amen. 

Toto posvätné zlúčenie Tela 
a Krvi nášho Pána Ježiša Krista 
nech nám prijímajúcim slúži 
k večnému životu. Amen.  
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BARÁNOK BOŽÍ 
 

Kňaz po lámaní sv. hostie, a pozerajúc sa na Baránka Božieho, sa 

trikrát bije do pŕs, hovoriac: „Agnus Dei...“ (Baránok Boží...) Baránkom 

Božím nazval Pána Ježiša svätý Ján Krstiteľ, ktorý týmto menom veľmi 

krásne a obrazne dosvedčil jeho dôstojnosť i poslanie. (Jn. 1, 29). Cirkev 

svätá veľmi múdro umiestnila zvolanie „Agnus Dei“ práve  

na toto miesto. Lebo čo môže byť primeranejšie, než vyznať svoju 

hriešnosť a prosiť o zmilovanie v okamihu, keď máme pristúpiť  

k hostine Baránkovej.  

 
 

AGNUS DEI 
 

Kňaz prikryje kalich, pokloní sa, bije sa trikrát do pŕs a hovorí:  
(Chór a veriaci spievajú  alebo hovoria Agnus Dei): 

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

 
Baránok Boží, ktorý snímaš 
hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.  
 
Baránok Boží, ktorý snímaš 
hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.  
 
Baránok Boží, ktorý snímaš 
hriechy sveta, udeľ nám pokoj.  
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SV. PRIJÍMANIE 
 

V nasledujúcich modlitbách sa kňaz pripravuje na prijatie Tela  

a Krvi Pána. Požitím obetných darov je obeta skončená. Kňaz sa modlí 

tri vzorové prípravné modlitby k svätému prijímaniu. V prvej modlitbe 

prosí pre celú Cirkev o mier, ktorý nám Kristus sľúbil zanechať. Modlí 

sa potichu, hlboko sa skláňa a hľadí na Najsvätejšiu sviatosť. Pri 

slávnostnej sv. omši sa po prvej modlitbe dáva bozk pokoja. V druhej 

modlitbe kňaz prosí, aby v spojení so sviatostným Kristom bolo Telo  

a Krv Kristova pre neho očistným prameňom a tiež štítom proti 

všetkému zlu. V tretej modlitbe kňaz pokorne žiada, aby mu požívanie 

Tela Pána nebolo na odsúdenie ale na spasenie: 

 
Dómine Jesu Christe, qui dixísti 
Apóstolis tuis: Pacem relínquo 
vobis, pacem meam do vobis: ne 
respícias peccáta mea, sed fidem 
Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum 
voluntátem tuam pacificáre et 
coadunáre dignéris: Qui vivis et 
regnas Deus per ómnia saecula 
sæculórum. Amen. 

Pane Ježišu Kriste, ktorý si  
povedal svojim apoštolom:  Pokoj 
vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam, nehľaď na moje hriechy, 
ale na vieru svojej Cirkvi, ráč jej 
podľa svojej vôle udeliť mier 
a jednotu: ktorý žiješ a kraľuješ, 
Boh po všetky veky vekov. Amen.  

Dómine Jesu Christe, Fili Dei vivi, 
qui ex voluntáte Patris, cooperánte 
Spíritu Sancto, per mortem tuam 
mundum vivificásti: líbera me per 
hoc sacrosánctum Corpus et 
Sánguinem tuum ab ómnibus 
iniquitátibus meis, et univérsis 
malis: et fac me tuis semper 
inhærére mandátis, et a te 
numquam separári permíttas: Qui 
cum eódem Deo Patre et Spíritu 
Sancto vivis et regnas Deus in 
saecula sæculórum. Amen. 

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha 
živého, ktorý si z vôle Otcovej 
spolupôsobením Ducha Svätého 
oživil svet svojou smrťou, zbav ma 
skrze toto presväte Telo a Krv 
svoju od všetkých mojich 
nepravostí a od každého zla a daj 
aby som sa vždy pridržiaval 
tvojich prikázaní a nedopusť, aby 
som sa niekedy odlúčil od teba, 
ktorý s týmže Bohom Otcom  
i Duchom Svätým žiješ a kraľuješ 
Boh na veky vekov. Amen.  

Percéptio Córporis tui, Dómine Jesu 
Christe, quod ego indígnus súmere 
præsúmo, non mihi provéniat in 

Prijatie tvojho Tela, Pane Ježišu 
Kriste, ktoré ja nehodný 
odvažujem sa požívať, nech mi  
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judícium et condemnatiónem: sed 
pro tua pietáte prosit mihi ad 
tutaméntum mentis et córporis, et 
ad medélam percipiéndam: Qui 
vivis et regnas cum Deo Patre in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia saecula sæculórum. Amen. 

neslúži na súdenie a zatratenie, 
ale pre tvoju dobrotivosť nech mi 
osoží na ochranu duše a tela a na 
získanie uzdravenia: ktorý žiješ  
a kraľuješ s Bohom Otcom  
v jednote Ducha Svätého Boh, po 
všetky veky vekov. Amen.  

 
PRIJÍMANIE TELA PÁNOVHO KŇAZOM 

 

Kňaz pokľakne na koleno a k Spasiteľovi sa skláňa s najväčšou 

poníženosťou. Povzbudený nekonečnou blahosklonnosťou samého 

Boha sa zdvihne a v nedočkavosti hovorí: „Chlieb nebeský prijmem  
a meno Pána vzývať budem.“ Hoci kňaz práve vyjadril dôveru, predsa  

s bázňou a strachom berie hostiu do rúk a držiac ju v ľavej ruke nad 

paténou, skláňa sa na znak veľkej pokory a podľa príkladu rímskeho 

stotníka sa trikrát po sebe bije do pŕs hovoriac: „Dómine, non sum 
dignus ...“ (Pane nie som hoden ...). 

Cirkev nemohla nájsť vhodnejšie slová ako tieto, ktoré kedysi 

predniesol pohanský stotník v Kafarnaume, aby vyjadrila pokoru  

a dôveru kňaza, držiaceho v rukách Telo Pána, aby ho prijal. V srdci 

kňaza povstáva cit pre pokoru a vedomie nehodnosti, keď uváži, že Pán 

celého vesmíru, ktorého neobsiahne zem ani nebo, si chce urobiť 

stánok v jeho hriešnom srdci.  

Kňaz položí obe polovice hostie na seba, vezme ich do pravej ruky, 

urobí nimi nad sebou znamenie kríža a pri tom hovorí: „Corpus Dómini 
nostri Jesu Christi ...“ (Telo Pána nášho Ježiša Krista nech zachová dušu 
moju pre život večný. Amen). Potom položí lakte na oltár a mierne 

zohnutý a s najväčšou úctou a pokorou prijíma Telo Pána. Zdvihne sa, 

zopne ruky a chvíľu stojí pohrúžený v rozjímaní o najsvätejšej Sviatosti. 

Podobným spôsobom prijíma aj  Krv Pána.  



 

101 
 

VÝKLAD LITURGIE SVÄTEJ OMŠE 

 
 

Panem coeléstem accípiam, et no-
men Dómini invocábo. 

Chlieb nebeský prijmem a meno 
Pána vzývať budem.  

 
Priamo pred prijatím svätej Hostie, sa kňaz bije do pŕs a s pokorným rímskym 

stotníkom trikrát vyznáva:   
 

*** Miništrant pri slovách kňaza „Dómine“ zazvoní 1x, 2x, 3x *** 
 

Dómine, non sum dignus, ut intres 
sub tectum meum: sed tantum dic 
verbo, et sanábitur ánima mea. 

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

Kňaz so svätou Hostiou v pravej ruke urobí znak kríža nad paténou a hovorí: 
 

Corpus Dómini nostri Jesu Christi 
custódiat ánimam meam in vitam 
ætérnam. Amen. 

Telo Pána nášho Ježiša Krista 
nech zachová dušu moju pre 
život večný. Amen.  
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Podľa učenia Cirkvi je Ježiš Kristus prítomný aj pod tou najmenšou 

čiastkou oboch spôsobov. A preto sa Cirkev vždy starala o to, aby Telo 

a Krv Pána ani v malých čiastočkách neboli nejako zneuctené.  

Po pozdvihovaní kňaz musí oba prsty, ktorými sa dotýkal svätej hostie, 

držať pri sebe. A kedykoľvek sa dotkne prstami hostie, musí si ich 

potom vždy nad kalichom utrieť, aby sa z hostie niekde nestratila ani 

najmenšia omrvinka. Preto kňaz pred požitím kalicha s najväčšou 

pozornosťou zbiera paténou na korporáli čiastočky svätej hostie  

a zhŕňa ich do kalicha. Prijmúc Krv Pána, dáva si od miništranta do 

kalicha naliať víno. Kalich trochu nakloní a otáča ním, aby zmyl všetky 

zvyšky najsvätejšej Krvi.    

Po prijatí Tela Pána kňaz zotrvá okamžik v tichej modlitbe a modlí sa so žalmistom: 
 

Quid retríbuam Dómino pro 
ómnibus, quæ retríbuit mihi? 
Cálicem salutáris accípiam, et 
nomen Dómini invocábo. Laudans 
invocábo Dóminum, et ab inimícis 
meis salvus ero. 

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, 
čo mi preukázal? Prijmem kalich 
spasenia a budem vzývať meno 
Pánovo. Chválospevom budem 
vzývať Pána a zachránim sa pred 
svojimi nepriateľmi. 
 

 

Kňaz povie trikrát modlitbu, berúc kalich do pravej ruky,urobí znak kríža hovoriac: 
 

Sanguis Dómini nostri Jesu Christi 
custódiat ánimam meam in vitam 
ætérnam. Amen. 

Krv Pána nášho Ježiša Krista 
nech zachová dušu moju pre život 
večný. Amen. 
 

 

 
 

PRIJÍMANIE KRVI PÁNOVEJ 
KŇAZOM 
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PRIJÍMANIE VERIACICH 
 

Po požití Krvi Pána sa veriaci modlia vyznanie hriechov: 
 
Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Joánni Baptístæ, sanctis 
Apóstolis Petro et Paulo, 
ómnibus Sanctis, et tibi, pater: 
quia peccávi nimis cogitatióne, 
verbo et opere: mea culpa, mea 
culpa, mea máxima culpa. Ideo 
precor beátam Maríam semper 
Vírginem, beátum Michaélem 
Archángelum, beátum Joánnem 
Baptístam, sanctos Apóstolos 
Petrum et Paulum, omnes 
Sanctos, et te, pater, orare pro 
me ad Dóminum, Deum 
nostrum. 

 
Vyznávam všemohúcemu Bohu, 
blahoslavenej Márii vždy Panne, 
blahoslavenému Michalovi ar-
chanjelovi, blahoslavenému Já-
novi Krstiteľovi, svätým apoš-
tolom Petrovi a Pavlovi, všetkým 
svätým a tebe otče, že som veľa 
zhrešil myšlienkami, slovami  
a skutkami. Moja vina, moja vina, 
moja preveľká vina. Preto prosím 
blahoslavenú Máriu vždy Pannu, 
blahoslaveného Michala archan-
jela, blahoslaveného Jána Krsti-
teľa, svätých apoštolov Petra  
a Pavla, všetkých svätých a teba 
otče, modlite sa za mňa k Pánu 
Bohu nášmu.  
 

Kňaz sa obráti k veriacim a hovorí: 
 
Misereátur vestri omnípotens 
Deus, et dimíssis peccátis vestris 
perdúcat vos ad vitam aetérnam. 
 
M: Amen. 
 

K: ✠ Indulgéntiam, absolutiónem 

et remissiónem peccatórum ves-
trórum tríbuat vobis omnípotens 
et miséricors Dóminus.     
 
 M: Amen. 

 
Nech sa zmiluje nad vami 
všemohúci Boh, nech vám 
hriechy odpustí a vovedie vás  
do života večného. 
Amen. 
 

✠ Nech vás omilostí všemohúci 

a milosrdný Pán, nech vás 
rozhreší a odpustí vám hriechy. 
 
 
Amen. 
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Kňaz ukazuje veriacim Telo Pánovo a hovorí: 
 

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccáta mundi. 
 

Hľa Baránok Boží, ten ktorý 
sníma hriechy sveta.  
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Veriaci trikrát povedia:  
„Domine...“    

 

*** Miništrant pri slovách „Domine“ zazvoní 1x, 2x, 3x *** 

 
 
Dómine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum: sed 
tantum dic verbo, et sanábitur 
ánima mea. 
 
Dómine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum: sed 
tantum dic verbo, et sanábitur 
ánima mea. 
 
Dómine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum: sed 
tantum dic verbo, et sanábitur 
ánima mea. 

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

 
Po kňazovom prijímaní najsv. Krvi nasleduje prijímanie veriacich. 

Našim ideálom je, aby veriaci pri sv. omši aj prijímali, a to podľa 

možnosti sv. hostiu premenenú v tej istej sv. omši. Tak sa 

najdokonalejšie zúčastňujú na sv. obete, lebo Telo Ježiša Krista, ktoré 

požívajú, je ovocím sv. omše, na ktorej majú účasť. Ak veriaci 

neprijímajú Telo Pána, majú po ňom aspoň v duchu zatúžiť. Také 

duchovné prijímanie je zdrojom mnohých milostí.  

Pri rozdávaní sv. prijímania kňaz každému jednotlivo hovorí: 

„Corpus Dómini nostri  Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam 
ætérnam. Amen.“  (Telo Pána nášho Ježiša Krista nech zachová tvoju 
dušu pre život večný. Amen).  
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PRIJÍMANIE VERIACICH 
 
 
 
 
 
 
 

Pri rozdávaní sv. prijímania kňaz 
každému jednotlivo hovorí:  

 

Corpus Dómini nostri ✠ Jesu 

Christi custódiat ánimam tuam in 
vitam ætérnam. Amen. 

 

Telo nášho Pána ✠ Ježiša Krista 

nech zachová tvoju dušu pre 
život večný. Amen. 

 

Prijímajúci neodpovedá. 
 

Po prijímaní kňaz umiestni cibórium do svätostánku. Leje víno  

do kalicha, potom z neho pije a prosí o trvalý účinok sv. prijímania:  

Quod ore súmpsimus, Dómine, pura 
mente capiámus: et de munere 
temporáli fiat nobis remédium 
sempitérnum. 

Prijmi, Pane, čistou mysľou čo 
požili sme ústami a časný dar 
nech sa nám stane večným liekom.  
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Miništrant nalieva  
do kalicha cez kňazove 

prsty vodu a víno. 
 
 
 
  

Kňaz si vysuší prsty a ticho 
hovorí: 

 
Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et 
Sanguis, quem potávi, adhaereat 
viscéribus meis: et præsta; ut in me 
non remáneat scélerum mácula, quem 
pura et sancta refecérunt sacraménta: 
Qui vivis et regnas in saecula 
sæculórum. Amen. 

 
Telo Tvoje, Pane, ktoré som požil  
a Krv, ktorú som pil, nech ostáva 
v mojej duši: a  udeľ nech 
nezostane škvrna hriechov  
vo mne, keď ma občerstvili čisté 
a sväté tajomstvá: ktorý žiješ  
a kraľuješ  na veky vekov. Amen.   
 

Svätým prijímaním je obetný úkon v podstate ukončený. Teraz 

nasleduje vďakyvzdávanie za sv. prijímanie a úprava kalicha. Omšová 

kniha, ktorá sa pred evanjeliom musela preniesť z lekciovej strany, sa 

zase prenáša na pôvodné miesto. Kňaz upraví kalich, odoberie sa  

k misálu a nahlas číta antifónu pre príslušný deň alebo sviatok. 
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POSTKOMÚNIA (modlitba po svätom prijímaní) 
 

V modlitbe po svätom prijímaní prosíme Boha o milosť vzhľadom 

k sviatku, ktorý práve slávime. Veriaci nesmeli zo sv. omše odísť podľa 

ľubovôle, ale museli vytrvať až do konca, kým diakon neohlásil: „Ite, 
Missa est.“ (Choďte, omša sa skončila). Skôr ako mali veriaci odísť, kňaz 

im dal posledné požehnanie. Podľa stredovekých teológov posledné 

požehnanie naznačuje to, ktoré dal Kristus apoštolom na Olivovej hore, 

keď vystupoval na nebesia. Po požehnaní kňaz na evanjeliovej strane 

číta posledné evanjelium.   

 

 
 
 
 

Po skončení sv. obety dostávame 
poslanie, aby sme Krista v ktorého 

spoločenstve sme prežívali túto obetu 
a obetnú hostinu, vniesli so sebou do 

každodenného života. 
 
 
 

Kňaz ide do stredu k oltáru, pobozká ho, 
otočí sa k veriacim a hovorí: 

 
K: Dóminus vobíscum.  
M: Et cum spíritu tuo.  
K: Ite, Missa est. 
M: Deo grátias. 

 
Pán s vami.  
I s duchom tvojim.  
Choďte, omša sa skončila.  
Bohu vďaka.  
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Kňaz ešte raz prosí sklonený pred oltárom, aby sa Bohu páčila obeta, 
ktorú práve dokonal.  

Záverečné požehnanie kňaz hovorí ticho, ukláňajúc sa pred oltárom. 
Pláceat tibi, sancta Trínitas, 
obséquium servitútis meæ: et 
præsta; ut sacrifícium, quod 
óculis tuæ maiestátis indígnus 
óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque 
et ómnibus, pro quibus illud 
óbtuli, sit, te miseránte, 
propitiábile. Per Christum, 
Dóminum nostrum. Amen. 

Svätá Trojica, nech sa Ti zaľúbi 
úkon tvojho služobníka a udeľ, aby 
obeta, ktorú ja nehodný predniesol 
som pred pohľadom tvojej 
velebnosti, tebe bola ľúbezná 
a mne i všetkým, za ktorých som ju 
predniesol, nech ona je z tvojho 
milosrdenstva na zmierenie. Skrze 
Krista, Pána nášho. Amen.  

 
POŽEHNANIE NA ZÁVER 

Ako zástupca veľkňaza Krista žehná ľud pred odchodom. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Kňaz pobozká oltár, 
obráti sa a urobí znak 

kríža: 

 

K: Benedícat vos omnípotens Deus  

Pater, et Fílius, et ✠ Spíritus 

Sanctus. 
M: Amen. 

 

Požehnaj vás všemohúci Boh, 

Otec i Syn ✠ i Duch Svätý. 

 
Amen. 
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EVANJELIUM NA ZÁVER (Ján 1, 1-14) 
 

Na záver sv. omše sa obyčajne číta začiatok evanjelia sv. Jána. Je 

doplnkom požehnania, lebo začiatku evanjelia sv. Jána sa privlastňoval 

vždy osobitný svätiaci účinok, a preto sa používal ako text žehnania. Pri 

slovách: „A Slovo sa telom stalo“, kňaz pokľakne na pravé koleno, 

klaňajúc sa vtelenému Synovi Božiemu. Pre zakončenie sv. omše sa 

tento začiatok evanjelia veľmi dobre hodí, pretože krásnym 

a veľkolepým spôsobom vyjadruje vtelenie Syna Božieho, ktorý bol pri 

sv. omši prítomný. Sv. Ján nás unáša na krídlach k nebeským výsostiam 

až do samej večnosti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVANJELIUM NA ZÁVER  
 

Všetci stoja. 

 
K: Dóminus vobíscum.  
M: Et cum spíritu tuo. 

 
Pán s vami.  
I s duchom tvojím. 
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K: ✠ Inítium sancti Evangélii 

secúndum Joánnem. 
 
M: Glória tibi, Dómine. 
 
In princípio erat Verbum, et Verbum 
erat apud Deum, et Deus erat 
Verbum. Hoc erat in princípio apud 
Deum. Omnia per ipsum facta sunt: 
et sine ipso factum est nihil, quod 
factum est: in ipso vita erat, et vita 
erat lux hóminum: et lux in ténebris 
lucet, et ténebræ eam non 
comprehendérunt.  
Fuit homo missus a Deo, cui nomen 
erat Ioánnes. Hic venit in 
testimónium, ut testimónium 
perhibéret de lúmine, ut omnes 
créderent per illum. Non erat ille lux, 
sed ut testimónium perhibéret de 
lúmine.  
Erat lux vera, quæ illúminat omnem 
hóminem veniéntem in hunc 
mundum. In mundo erat, et mundus 
per ipsum factus est, et mundus eum 
non cognóvit. In própria venit, et sui 
eum non recepérunt. Quotquot autem 
recepérunt eum, dedit eis potestátem 
fílios Dei fíeri, his, qui credunt in 
nómine eius: qui non ex sanguínibus, 
neque ex voluntáte carnis, neque ex 
voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt.  

✠ Počiatok svätého Evanjelia 

podľa Jána.  
 
Chvála Ti, Pane.  
 
Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 
Ono bolo na počiatku u Boha. 
Všetko povstalo skrze Neho  
a bez Neho nepovstalo nič  
z toho, čo povstalo.  V Ňom bol 
život a život bol svetlom ľudí.  
A svetlo vo tmách svieti, a tmy 
ho neprijali. 
Bol človek, ktorého poslal Boh, 
volal sa Ján.  Prišiel ako svedok 
vydať svedectvo o svetle, aby 
skrze neho všetci uverili. On sám 
nebol svetlo, prišiel iba vydať 
svedectvo o svetle.  
 
Pravé svetlo, ktoré osvecuje 
každého človeka, prišlo na svet.  
Bol na svete a svet povstal skrze 
Neho, a svet Ho nepoznal. Prišiel 
do svojho vlastného, a vlastní 
Ho neprijali. Ale tým, ktorí Ho 
prijali, dal moc stať sa Božími 
deťmi: tým, čo uverili v jeho 
meno, čo sa nenarodili ani z krvi 
ani z vôle tela ani z vôle muža, 
ale z Boha.  

Et Verbum caro factum est, et 
habitávit in nobis: et vídimus glóriam 
eius, glóriam quasi Unigéniti a Patre, 
plenum grátiæ et veritatis. 
 
 
M: Deo grátias. 

A Slovo sa telom stalo (tu sa pokľakne) 
a prebývalo medzi nami. A my 
sme uvideli jeho slávu, slávu 
akú má od Otca jednorodený 
Syn, plný milosti a pravdy. 
 
Bohu vďaka.  
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ZDRAVAS MÁRIA  
(3x) 

 
 

Kňaz kľačí na schodoch pred oltárom. 

 
Ave María, grátia plena, Dóminus 
Tecum; benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, 
Jesus. 
 
Sancta María, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatóribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen. 

 
Zdravas Mária milosti plná, Pán 
s Tebou, požehnaná si medzi 
ženami a požehnaný je plod 
života Tvojho, Ježiš. 
 
Svätá Mária, matka Božia pros 
za nás hriešnych, teraz 
i v hodinu smrti našej. Amen.   
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SALVE REGINA 
 
 

ZDRAVAS' KRÁĽOVNÁ, 
MATKA MILOSRDENSTVA  

 
 
 
 

Kňaz aj veriaci sa spoločne modlia 
alebo spievajú: 

 
Salve Regína,  Mater miseri-
córdiae; vita dulcédo et spes 
nostra, salve. Ad te clamámus, 
éxsules filii Hevae.  
Ad te suspirámus geméntes et 
flentes in hac lacrimárum valle.  
Eia ergo, advocáta nostra, illos 
tuos misericórdes óculos ad nos 
convérte.  
Et Jesum, benedíctum fructum 
ventris tui nobis post hoc 
exsílium, osténde.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
María. 

 
Zdravas' Kráľovná, matka milo-
srdenstva, život náš i sladkosť  
a nádej naša, zdravas. K tebe 
voláme, hriešni synovia Evy,  
v tomto sĺz údolí stenajúci, 
plačúci. A preto teda, 
Orodovnica naša, obráť k nám 
tie svoje premilosrdné oči.  
A nám Ježiša, ktorý je 
požehnaný plod života Tvojho, 
tam vo večnosti ukáž.  
Ó milostivá a nad všetky 
pobožná, ó presladká Panna, 
Matka Božia Mária. 
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Kňaz pokračuje: 
 

K: Ora pro nobis, sancta Dei 
Génitrix. 
 
M: Ut digni efficiámur promis-
siónibus Christi. 

Oroduj za nás, svätá Božia 
rodička. 
 
Aby sme sa stali hodní 
prisľúbení Kristových. 
 

 
Bože, útočiše naše a sila naša.  

  

Oremus. Deus, refúgium nostrum et 
virtus, pópulum ad te clamántem 
propítius réspice; et intercedénte 
gloriósa et immaculáta Vírgine Dei 
Genitríce María, cum beáto Joseph, 
ejus Sponso, ac beátis Apóstolis tuis 
Petro et Paulo, et ómnibus Sanctis, 
quas pro conversióne peccatórum, 
pro libertáte et exaltatióne sanctae 
Matris Ecclésiae, preces 
effúndimus, miséricors et benignus 
exáudi. Per eundem Christum 
Dominum nostrum.   
 
Amen. 
 

Bože, naša ochrana a sila, 
láskavo vyslyš k tebe volajúci 
ľud: a  spolu s  príhovorom 
slávnej a nepoškvrnenej Panny 
a Bohorodičky Márie, sv. Jozefa, 
jej ženícha, blahoslavených 
apoštolov Petra a  Pavla 
a všetkých svätých, s  ktorými 
vytrvalo prosíme za obrátenie 
hriešnikov, slobodu a povznese-
nie sv. Matky Cirkvi, dobrotivo 
a milostivo vypočuj. Skrze Krista 
nášho Pána.  
 
Amen. 
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MODLITBA K   
SV. MICHALOVI 
ARCHANJELOVI 

 
Sancte Míchael Archángele, defénde 
nos in praelio; contra nequítiam et 
insídias diáboli esto praesidium. 
Imperet illi Deus, súpplices 
deprecámur: tuque, princeps 
milítiae: caeléstis, sátanam aliósque 
spíritus malígnos, qui ad 
perditiónem animárum pervagántur 
in mundo, divína virtúte in inférnum 
detrúde. Amen. 

 
Svätý Michal Archanjel, bráň 
nás v boji; proti zlosti a úkladom 
diablovým buď nám ochranou. 
Pokorne prosíme: Nech ho 
zavráti Boh. A ty, knieža vojska 
nebeského, mocou Božskou 
zažeň do pekla satanáša a iných 
zlých duchov, ktorí sa na skazu 
duší po svete potulujú. Amen. 

 
VZÝVANIE NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (3x) 

 
K: Cor Jesu sacratíssimum. 
M: Miserére nobis. 
K: Nos cum prole pia. 
M: Benedícat Virgo María. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo. 
Zmiluj sa nad nami. 
So svojim milým Synom. 
Nech nás žehná Mária. 

 



 
 

 

Pápež BENEDIKT XVI. MOTU PROPRIO SUMMORUM 

PONTIFICUM (2007). O POUŽÍVANÍ RÍMSKEJ LITURGIE: 

Rímsky misál vyhlásený Pavlom VI. ... a Rímsky misál 

vyhlásený sv. Piom V. a znovu vydaný bl. Jánom XXIII. ... 

sú dve vyjadrenia „legis orandi“ a nevnášajú žiadne 

rozdelenie do „lex credendi“ Cirkvi; sú to dva spôsoby 

používania jediného rímskeho obradu. 

Preto je dovolené sláviť obetu omše podľa typového 

vydania Rímskeho misála vyhláseného bl. Jánom XXIII.  

v roku 1962, ktorý nebol nikdy úplne zrušený. 

 

 

Pápež BENEDIKT XVI. List biskupom k MOTU 

PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM (2007): 

Pokiaľ ide o používanie misála z roku 1962 ... chcel by 

som upozorniť na skutočnosť, že tento misál nebol ... 

zrušený, v dôsledku čoho zostáva v princípe stále platný. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


