
24. mája 
PRENESENIE POZOSTATKOV 
SVÄTÉHO OTCA DOMINIKA 

Spomienka 
 
PRVÉ ČÍTANIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ 

 
Jedno srdce a jedna duša 

 
Čítanie zo Skutkov Apoštolov                                                                    4, 32-35 

 
Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich 

nehovoril, že niečo z toho, čo mal,je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli 
veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých 
spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali 
polia alebo domy, predávali ich, a čo za na utŕžili, prinášali a kládli apoštolom 
k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. 

 
Počuli sme Božie slovo. 

 
PRVÉ ČÍTANIE MIMO VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA 
 

Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha 
 
Čítanie z Knihy proroka Izaiáša                                                                52, 7-10 
 
Aké krásne sú na horách 
nohy posla, ktorý hlása pokoj, 
posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, 
ktorý hovorí Sionu;"Tvoj Boh kraľuje." 
Počúvaj svoje hliadky!Zvyšujú svoj hlas 
a jasajú všetci, 
lebo na vlastné oči vidia 
návrat Pána na Sion. 
Radujte sa a vedno plesajte, 
rozvaliny Jeruzalema, 
lebo Pán potešil svoj ľud, 
vykúpil Jeruzalem. 
Obnažil si Pán svoje sväté rameno 
pred očami všetkých národov 
a všetky končiny zeme uvidia 
spásu nášho Boha. 
 

Počuli sme Božie slovo. 



 
alebo 
Prvé čítanie zo slávnosti z 8.augusta. 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

1 
 Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11 

 
R. (porov. 5a): Ty, Pane, si moje jediné dobro.                                                           XIX 
alebo 
R. Aleluja. 
 
1. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. * 
    Hovorím Pánovi:"Ty si môj Pán." 
2. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, * 
    v tvojich rukách je môj osud. - R. 
 
3. Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril, * 
    v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. 
4. Pána mám vždy pred očami; * 
    a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.- R. 
 
5. Ukážeš mi cestu života. + 
   U teba je plnosť radosti, * 
   po tvojej pravici večná slasť. - R. 

2 
        Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 

R. (porov. 3): Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.                                          III 
 
1. Spievajte Pánovi pieseň novú; + 
    spievaj Pánovi, celá zem! * 
    Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. - R. 
 
2. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. + 
    Zvestujte jeho slávu pohanom * 
    a jeho zázraky všetkým národom. - R. 
 
3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, + 
    vzdávajte Pánovi slávu a česť, * 
    vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. - R. 
 
4. Hlásajte medzi pohanmi:"Pán kraľuje!" + 
   Upevnil zemekruh, nepohne sa; * 
   a spravodlivo súdi národy. - R. 



SEKVENCIA 
Nie je záväzná. 
 
Chválu Otcu veľkú pejme, 
Dominika oslavujme 
hlasom vrúcnym, nadšeným. 
  
Viň sa k nemu, vzývaj, pros ho, 
hľaďže k nemu, nasleduj ho, 
duša, srdcom skrúšeným. 
  
A ty, Otče, dobrotivý, 
pastier stáda vždy bedlivý, 
na nás stále pamätaj! 
 
Pred trón slávy, Kráľa nebies, 
prosby naše Bohu prednes, 
opustených zastávaj. 
Aleluja. 
 
ALELUJOVÝ VERŠ Mt 28, 19a. 20b 
R. - Aleluja. - Iďte a učte všetky národy, hovorí Pán; 
                     ja som s vami po všetky dni 
                     až do skončenia sveta. - R. Aleluja. 
 
alebo 
 
R. - Aleluja. - Dominik náš, Otče svätý, pamätaj na svoje dielo; 
                     za nás, svoje biedne deti,  prihovor sa k Bohu vrelo. - R. Aleluja. 
 
EVANJELIUM 

Iďte a učte všetky národy 
 
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                                         28, 16-20 

 
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď 

ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a 
povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte 
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta." 
 

Počuli sme slovo Pánovo. 
 


