
8. augusta 
SVÄTÉHO OTCA DOMINIKA, 

KŇAZA 
Slávnosť 

 PRVÉ ČÍTANIE 
 

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. 
 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM                                                     Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 
 
R. (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. 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

Hlásaj blahozvesť. Čoskoro vylejem svoju krv na obetu,  i odovzdá mi Pán veniec spravodlivosti. 
 
Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi                  4, 1-8 
  
 Milovaný, zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť 
živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo : Hlásaj slovo, naliehaj vhod i 
nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 



Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich 
chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však 
buď vo všetko triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu. 
 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý 
boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec 
spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj 
všetkým, čo milujú jeho príchod. 
 
 Počuli sme Božie slovo. 
 
SEKVENCIA 
 Pokiaľ sa sekvencia spieva, je možné použiť skrátenú alebo zjednodušenú formu. 
  Skrátená forma začína od 13. strofy, mení sa však preto na Otcu (Chválu Otcu 
veľkú pejme). 
  Zjednodušená forma vypúšťa jednu z dvoch dvojíc strof (5-6 alebo 11-12), každá 
časť si ponecháva svoju vlastnú melódiu. 
 
 1. V nebies ríši vyvolených 
     nová pieseň oslávených, 
     nový jasot zaznieva. 
 
 2. Zem sa k nemu pripojuje, 
    Dominika oslavuje, 
    radostne mu tiež spieva. 
 
 3. Sťa z otrockej ho nevôle 
    muža podľa svojej vôle 
    Stvoriteľ si vyvolil. 
 
 4. V ústach nesie pochodeň, 
     oznamuje lásky deň, 
     národy povzbudzuje. 
  
* 5. Matke vracia zosnulého 
       syna opäť vzkrieseného, 
       zázrak veľký urobil. 
 
 * 6. Na znak kríža dážď prestáva, 
     hladným bratom chleba dáva 
    od Boha ho vyprosil. 
 
 7. Šťastný, kto sa pričinil, 
     aby Cirkev oslávil 
     a naplnil radosťou, 
 
 8. zem semenom poosial, 
     slasťou nebies pookrial, 
     odmenený hojnosťou. 

 
 9. V zemi leží skryté semä 
     hviezdy hore zatemnenej, 
     lež Stvoriteľ vesmíru 
  
10. káže kostiam uloženým 
      vstať, i hviezde žiarom novým 
      svetu jagať nadmieru. 
 
 * 11. Ľúba vôňa z hrobu skrýše 
         sťa kvet poľný slastne dýše 
         na znak tela panenstva. 
 
 * 12. Chorí bežia, uzdravia sa, 
         slepí, chromí, chodia zasa: 
         dôkaz čností, hrdinstva. 
 
 13. Chválu preto (Otcu) veľkú pejme, 
       Dominika oslavujme 
       hlasom vrúcnym, nadšeným. 
  
14. Viň sa k nemu, vzývaj, pros ho, 
       hľaďže k nemu, nasleduj ho, 
       duša srdcom skrúšeným 
  
15. A ty, Otče, dobrotivý, 
       pastier stáda vždy bedlivý, 
       na nás stále pamätaj! 
 
 16. Pred trón slávy, Kráľa nebies, 
       prosby naše Bohu prednes, 



       opustených zastávaj.        Aleluja! 



 
ALELUJOVÝ VERŠ                           

1 
                                                                                                         porov. Lk 4, 

18-19 
R. Aleluja. - Pán ma poslal hlásať blahozvesť chudobným, 
                   ohlasovať zajatým oslobodenie. - R. Aleluja. 
 

2 
                                                                                                            porov. Mt 5, 

16 
R. Aleluja. - Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, 
                   aby videli vaše dobré skutky 
                   a oslavovali vášho Otca. - R. Aleluja. 

3 
R. Aleluja. - Dominik náš, Otče svätý, 
                   pamätaj na svoje dielo;  za nás,svoje biedne deti, 
                   prihovor sa k Bohu vrelo. - R. Aleluja. 
 
EVANJELIUM 

1 
Vy ste svetlo sveta 

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                                     5, 13-19 
 
 Ježiš povedal svojim učeníkom: 
 "Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len 
ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. 
 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu 
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú 
v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. 
 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, 
nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko 
nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by 
učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak 
bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký." 
 
 Počuli sme slovo Pánovo. 

2 
Choďte 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. 

3 
Žatva je veľká, ale robotníkov málo 

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša                                          10, 1-9 
 
 Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred 
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. 
 A povedal im: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako 
baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho 
nepozdravujte! 
 Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: 'Pokoj tomuto 
domu!' Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k 
vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si 
zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do 
niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, 
čo sú v ňom, a povedzte im: 'Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.'" 
 
 Počuli sme slovo Pánovo. 
 


