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MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH
POZVANIE
C
Bože, príď a spas nás.
C
F
G
C
Pane, ponáhľaj sa nám pomáhať.
C
a
F
GC
Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
C
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
F
G C CFCGC
i vždycky, i na veky vekov.Amen. Aleluja.
(v pôstnej dobe sa „aleluja“ vynecháva)
PÔSTNY HYMNUS (s. 3, v pôstnej dobe)
ŽALM
ref:
sloha:

d B C ad
B d

C
FC C G C
/:Aleluja, aleluja, aleluja.:/
(v pôstnej dobe : Chvála Tebe Kriste,
Kráľ večnej slávy)
C
Toto je radostná zvesť chudobným,

a
d a
oslobodenie uväznených,
e
navrátenie zraku slepým,
e
G
sloboda pre utláčaných.

SPEV PRÍHOVORU
C
a
d G C
Bože, | príď a spas nás.

C
FC C GC
Aleluja, aleluja, aleluja.

C
Vypočul si, Pane, |
a
dGC
plač svojho ľudu v Egypte.
C G C
G
a
Vypočuj plač utláčaných a vyhnancov.

EVANJELIUM
/:Aleluja, aleluja, aleluja.:/
(v pôstnej dobe : Chvála Tebe Kriste,
Kráľ večnej slávy)
C
Syn človeka prišiel,
a d a
aby slúžil.
e
Kto chce byť veľký,
e
G
nech je služobníkom všetkých.
Aleluja, aleluja, aleluja.

C GC
G
a
Ó, Pane, ponáhľaj sa nám pomáhať.

C
a
d G C
Ponáhľaj sa im pomáhať | a budú spasení.
C GC
Uzdravoval si malomocných,
G
a
ktorých Ti prinášali.
C
Uzdrav toho, kto je chorý, |
a
dGC
buď blízko tomu, kto potrebuje.
C GC
Pane, ponáhľaj sa im pomáhať
G
a
a budú spasení.

PRÍHOVOR
!1

C
Oslobodzoval si posadnutých, |
a
dGC
osloboď toho, kto sa ovládať nedokáže.
CG C
Pane, ponáhľaj sa im pomáhať
G
a
a budú spasení.
C
Navrátil si zrak slepým, |
a
dGC
dal si silu ochrnutým.
C
G C
Sprav všetkých schopnými vidieť
G
a
a rozprávať.
C
Ponáhľaj sa im pomáhať |
a
dGC
a budú spasení.
C G C
Povolal si k životu mŕtvych
G
a
a vrátil ich k svetlu.
C
Nedovoľ vládnuť smrti, |
a
dGC
navráť život svojim služobníkom.
!2

CG C
Pane, ponáhľaj sa im pomáhať
G
a
a budú spasení.
C
Jedol si s hriešnikmi, |
a
dGC
odpustil si všetky hriechy.
C
G C
Zhliadni na našu biedu a bolesť,
G
a
odpusť všetky naše hriechy.
C
Ponáhľaj sa nám pomáhať |
a
dGC
a budeme spasení.
C G C
Pretože si, Pane, dobrý Boh
G
a
a priateľ ľudí.

OTČE NÁŠ
C
G
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
G
C
posväť sa meno Tvoje,

C
a
príď kráľovstvo Tvoje,
a
G
C
d
buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
d
C
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
C
a odpusť nám naše viny,
G a G
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
CGa
a neuveď nás do pokušenia,
G
d G C G C
ale zbav nás zlého. Amen.
ZÁVEREČNÁ PIESEŇ

MODLITBA ZA CIRKEV
POZVANIE
C
Bože, príď a spas nás.
C
F
G C
Pane, ponáhľaj sa nám pomáhať.
C
a
F
GC
Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
C
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
F
G C CFCGC
i vždycky, i na veky vekov.Amen. Aleluja.
(v pôstnej dobe sa „aleluja“ vynecháva)
PÔSTNY HYMNUS (s. 3, v pôstnej dobe)
HYMNUS DOBRÉHO PASTIERA
D
A
h
Otvára strážny pastierovi,
G
A D
jeho hlas ovce počúvajú,
Fis
h
pretože ich volá jednu po druhej
A
D
a vyvádza ich von z ohrady.
D
A
h
Dobrý pastier ich vedie,

G A D
všetky ovce idú za ním,
Fis
h
jeho hlas dobre poznajú,
G
A
D
všetky si ich zvolal.
D A
h
Idú a blúdia ovce moje,
G A
D
ako ovce bez pastiera,
Fis
h
nikto ich v zemi nehľadá,
G
A
D
a nie je kto by sa o nich staral.
D
A
h
Moje stádo sa už stalo korisťou,
G
A
D
jeho pastva bola zašliapaná,
Fis
h
jeho voda bola skalená,
G
A
D
prišli pre neho kupci.
D
A
h
Ježiš vraví zhromaždenému zástupu:
G
A
D
Ja som dobrý pastier,
Fis
h
prichádzam pre svoje stádo

C
F
a pre každého, kto ma počúva.
D
A
h
Dávam život za svoje ovce,
G
A
D
sú slabé, choré, stratené,
Fis
h
zhromaždené v jednej ohrade,
G
A
D
budú stádom jedného pastiera.
ŽALM
ref:
sloha:

d B C ad
B d

C
FC C G C
/:Aleluja, aleluja, aleluja.:/
(v pôstnej dobe : Chvála Tebe Kriste,
Kráľ večnej slávy)
C
Ja som dobrý pastier,
a
d a
moje ovce počúvajú môj hlas
e
a stanú sa jedným stádom
e
G
a jedným ovčincom.
Aleluja, aleluja, aleluja.
!3

EVANJELIUM
/:Aleluja, aleluja, aleluja.:/
(v pôstnej dobe : Chvála Tebe Kriste,
Kráľ večnej slávy)

G
a
svoje slávne vzkriesenie.
a
Spravodliví sú v očakávaní,
že ich naplníš svojou dobrotou.

a
G
od samoty a plaču
G
a
a lži nepriateľa.
OTČE NÁŠ

C
a
d a
Nové prikázanie vám dávam,
e
G
milujte jeden druhého.
Aleluja, aleluja, aleluja.

a
G
Poďte národy, spievajme,
E
a
klaňajme sa pred Pánom,
a
G
oslavujme v radosti
G
a
jeho vzkriesenie z mŕtvych.

SPEV PRÍHOVORU
a
Daj mojej duši vyjsť z väzenia,
by som vzdával vďaky tvojmu menu.
a
G
Pane, prijmi naše modlitby,
E
a
daj nám odpustenie hriechov,
a
G
pretože si zjavil svetu
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a
Z hlbín k tebe volám, Pane,
dobrotivý, vyslyš moju modlitbu.
a
G
Poďte národy, spievajme,
E
a
klaňajme sa pred Pánom,
a
G
oslavujme v radosti
G
a
jeho vzkriesenie z mŕtvych,
a
G
pretože on je náš Boh,
E
a
ktorý svet oslobodzuje

C
G
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
G
C
posväť sa meno Tvoje,
C
a
príď kráľovstvo Tvoje,
a
G
C
d
buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
d
C
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
C
a odpusť nám naše viny,
G a G
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
CGa
a neuveď nás do pokušenia,
G
d G C G C
ale zbav nás zlého. Amen.

ŽALMY

PÔSTNY HYMNUS
(v pôstnej dobe)

Žalm 2
C
A
d
Nadišiel čas obrátenia,
G7
C
navráťte sa ku mne celým srdcom,
g
A4 A
d
roztrhnite srdce a nie rúcha,
g6
A4
d
navráťte sa ku mne celým srdcom.
Syn sa vracia do domu otca,
otče môj, zhrešil som proti tebe,
nie som hodný byť už tvojím synom.
Našiel však otca milosrdného.
Nadišiel čas obrátenia,
milosrdný, dobrotivý je Pán,
láskavý je vždy a nepozná hnev
a je hnaný súcitom nad vami.
Žena plače pri nohách Ježiša,
slzy z nôh svojimi vlasmi stiera,
odpustené boli jej hriechy,
lebo ukázala veľa lásky.
Nepripomínajte veci dávne,
nezmýšľajte o minulosti,
ja zabudnem na tvoje hriechy,
choď v pokoji a už viac nehreš.

Žalm 1
R: Pane, kto nasleduje Teba,
bude mať svetlo života.

R: Oslávil si Otče, svojho Syna.
1.,,Ja som ustanovil svojho kráľa
na svojom svätom vrchu Sione!“

1. Blažený človek, čo nekráča podľa rady
bezbožných +
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2.Zvestujem Pánovo rozhodnutie: +
Pán mi povedal:
,,Ty si môj syn. /Ja som ťa dnes splodil.“

2. ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3.Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva
národy
a do vlastníctva celú zem.

3. Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas
4. a jeho lístie nikdy nevädne,
darí sa mu všetko, čo podniká.
5. No nie tak bezbožní, veru nie,
tí sú ako plevy,
čo vietor ženie pred sebou.

4.Panuj nad nimi žezlom železným
a rozbíjaj ich jak hrnce hlinené.
5.A teraz králi, pochopte,
dajte si povedať, pozemskí vladári.
6.V bázni slúžte Pánovi
a s chvením sa mu klaňajte. R:

6. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby. R:
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Žalm 3

2.Zmiluj sa nado mnou
a vyslyš moju modlitbu.

R: Pán je môj ochranca, on ma udržuje.
1.Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú,
mnohí povstávajú proti mne.

3.Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho
svätého,
Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

2.Mnohí o mne hovoria: +
,,Boh mu nepomáha.“
Ale ty, Pane, si môj ochranca,/
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

4.Mnohí hovoria: +
„Kto nám ukáže šťastie?”
Pane, /ukáž nám svetlo svojej tváre ako
znamenie.

3.Hlasne som volal k Pánovi
a on mi odpovedal zo svojho svätého
vrchu.

5.V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len Ty, Pane, ma necháš odpočívať v
bezpečí. R:

4.A ja som sa uložil na odpočinok a usnul
som,
prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.
5.Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma
obkľučujú.
Povstaň, Pane,/ zachráň ma, Bože môj. R:
Žalm 4
R: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre
ako znamenie.
1.Bože, Ty spravodlivosť moja +
vyslyš ma, keď volám o pomoc.
V súžení si mi uľavil.
!6

Žalm 5
R: Pane, veď ma vo svojej
spravodlivosti.
1.Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila
neprávosť,+
zlý človek nepobudne pri tebe,
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím
pohľadom.
2.Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú
neprávosť,
ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.

3.Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán
s odporom. +
Nech sa tešia všetci, čo majú v teba
dôveru a naveky nech jasajú.
4.Chráň ich a nech sa radujú v tebe,
čo tvoje meno milujú. R:
Žalm 7
R: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
1.Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, +
zachráň ma pred všetkými, čo ma
prenasledujú a vysloboď ma,
2.aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako
lev a nemal by som záchrancu.
3.Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti.
4.Nech je už koniec zlobe hriešnikov. +
Posilni spravodlivého,
ty, spravodlivý Bože, /
čo skúmaš myseľ a srdce.
5.Boh je moja obrana, on zachraňuje tých,
čo majú srdce úprimné.
6.Boh je sudca spravodlivý,
Boh dáva výstrahy každý deň. R:

Žalm 8
R: Aké je vznešené tvoje meno, Pane,
Bože náš.
1.Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
2.Čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?
3.Stvoril si ho len o niečo menšieho od
anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil.
4.Ustanovil si ho za vládcu nad dielami
tvojich rúk.
Všetko si mu položil pod nohy,
5.ovce a všetok domáci statok
aj všetku poľnú zver,

a vyrozprávam všetky tvoje diela
zázračné.
2.V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Žalm 9
R: Pán bude spravodlivo súdiť celý
svet.
1.Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím
srdcom

5.Ty vidíš, /veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ
a berieš ich do svojich rúk.

3.Zahriakol si pohanov a vyničil si rod
bezbožný,
ich meno si vyhladil navždy, naveky.

6.Na teba sa chudák spolieha
a sirote pomáhaš.

4.Pohania padli do jamy, ktorú kopali, +
a v tom osídle, čo nastrojili,
chytila sa im vlastná noha.

7.Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, +
vzpružuješ im srdce,
ucho si k nim nakláňaš. R:

5.Pán tróni naveky,
už si pripravil stolec sudcovský.
6. A spravodlivo bude súdiť svet,
podľa práva bude súdiť národy. R:
Žalm 10

6.vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. R:

4.Jeho ústa sú plné luhania, klamu
a podvodu,
pod jeho jazykom zločin a násilie.

R: Pane, nezabúdaj na úbohých.
1.Pane, prečo si tak ďaleko?
Prečo sa skrývaš v čase súženia?
2.Veď hriešnik sa chvastá svojou
náruživosťou a lakomec sa vychvaľuje.
3.Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene
hovorí: ,,Boh nezasahuje, Boha niet.“

Žalm 11
R: Pán tróni na nebesiach, statoční
uvidia jeho tvár.
1.Pán prebýva vo svojom svätom chráme,
Pán tróni na nebesiach.
2.Jeho oči hľadia na úbožiaka,
jeho zrak skúma každého človeka.
3.Pán skúma spravodlivého i hriešnika
a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.
4.Lebo Boh je spravodlivý a miluje
spravodlivosť,
statoční uvidia jeho tvár. R:
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Žalm 12

Žalm 13

R: Pane, ty nás zachováš a ochrániš.

R: Pane, ja dúfam v tvoje
milosrdenstvo.

1.Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých,
stratila sa vernosť medzi ľuďmi.
2.Falošnými slovami sa klamú všetci
navzájom,+
hovoria úlisnými perami
a srdce majú dvojtvárne.
3.Kiež Pán zničí všetky pery úlisné
a vystatovačný jazyk,
4.lebo hovoria: + ,,Náš jazyk nás preslávi,
ústa sú nám zbraňou, /ktože je pánom nad
nami?"
5.Pánove výroky sú rýdze jak striebro
pretavené v ohni,
bez hliny,/ sedem ráz čistené.
6.Pane, /ty nás zachováš a ochrániš
pred týmto pokolením naveky. R:

1.Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane,
Bože môj, daj svetlo mojim očiam.
2.Aby nemohol povedať môj nepriateľ: +
,,Premohol som ho,"
aby tí, čo ma sužujú, /
nezajasali, že som upadol.

4.Čo ničomníka nemá za nič,
ale ctí si ľudí bohabojných.
5.Kto si tak počína,
ten sa nikdy neskláti. R:
Žalm 16
R:Ochráň ma, Bože, k Tebe sa utiekam.

3.Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
4.Budem spievať Pánovi,
že ma zahŕňa dobrodeniami. R:
Žalm 15
R: Pane, kto môže nájsť odpočinok
na tvojom svätom vrchu.
1.Pane,/ kto môže nájsť odpočinok
na tvojom svätom vrchu,
ten, čo kráča bez poškvrny a koná
spravodlivo,
2.čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
čo nepodvádza svojím jazykom,

!8

3.čo nekrivdí svojmu blížnemu,
ani ho nepotupuje.

1.Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve
a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.
2.Pána mám vždy pred očami,
a pretože je po mojej pravici,
nezakolíšem sa.
3.Preto sa raduje moje srdce +
a moja duša plesá,
aj moje telo odpočíva v nádeji.
4.Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl
porušenie.
5.Ukážeš mi cestu života. +
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť. R:

Žalm 17
R: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju
tvár, Pane.
1.Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť,
všimni si moju prosbu pokornú.
2.Nakloň sluch k mojej modlitbe,
čo plynie z perí úprimných.
3.Pevne drž moje kroky na svojich
chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali.
4.K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.
Nakloň ku mne sluch/ a vypočuj moje slová.
5.Chráň ma ako zrenicu oka,
skry ma v tôni svojich perutí.
6.Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár,
až raz vstanem zo sna,/ nasýtim sa
pohľadom na teba. R:

Žalm 18

Žalm 19

R: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

R: Pane, Ty máš slová večného života.

1.Milujem Ťa, Pane, moja sila,
Pane, opora moja, útočište moje,
osloboditeľ môj.
2.Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem,
ty si môj štít, /sila mojej spásy
a môj ochranca.
3.Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí
chvála,
a budem zachránený pred nepriateľmi.
4.Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie
a vydesili zlostné prívaly.
5.Ovinuli ma povrazy záhrobia,
zovreli ma osídla smrti.
6.V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.

1.Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
2.Svedectvo Pánovo je hodnoverné,
dáva múdrosť maličkým.
3.Rozhodnutia Pánove sú správne,
potešujú srdce.
4.Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
5.Bázeň pred Pánom je úprimná,
trvá naveky.
6.Výroky Pánove sú pravdivé
a všetky spravodlivé.
7.Vzácnejšie sú než zlato,
než veľký drahokam,
8.sladšie sú než med,
než medové kvapky z plástu. R:

7.Zo svojho chrámu počul môj hlas +
a moje volanie pred jeho tvárou
preniklo k jeho sluchu.
8.Nech žije Pán,/
nech je zvelebený môj Záchranca,
nech je vyvýšený Boh, moja spása. R:
!9

Žalm 20
R: Nech ťa Pán vyslyší v čase súženia.
1.Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia,
nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
2.Nech ti pošle pomoc zo svätyne
a nech ťa bráni zo Siona.
3.Nech si spomenie na všetky tvoje obetné
dary
a tvoja žertva nech mu je príjemná.
4.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži
a nech vyplní každý tvoj zámer.
5.Teraz viem, že Pán zachráni svojho
pomazaného; +
vyslyší ho zo svojho svätého neba,
zachráni ho mocou spásonosnej pravice.
R:

3.Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho
zlata.
4.Prosil si od teba život a ty si mu ho
daroval,
život dlhý, navždy, naveky.
5.Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,
ozdobuješ ho velebou a nádherou.
6.Robíš z neho požehnanie pre všetky veky,
blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. R:
Žalm 22
R: Tebe, Pane, patrí moja chvála
v tomto zhromaždení.
1.Svoje sľuby splním pred tvárou tých,
čo sa boja Pána,
chudobní sa najedia a budú nasýtení,

Žalm 21
R: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.
1.Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
a veľmi sa teší z tvojej spásy.
2.Vyplnil si túžbu jeho srdca
a prosbu jeho perí si neodmietol.
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2.Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
,,Naveky nech žijú ich srdcia!"
3.Pána budú spomínať +
a k nemu sa obrátia všetky zemské
končiny,
jemu sa budú klaňať všetky rodiny
národov.

4.Veď Pánovo je kráľovstvo,
on panuje nad národmi.
5.Jemu bude slúžiť moje potomstvo,
budúcim pokoleniam sa bude rozprávať
o Pánovi
6.a jeho spravodlivosť budú ohlasovať
ľudu,
ktorý sa narodí:
,,Toto urobil Pán." R:

Žalm 23

Žalm 24

R: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

R: Tvoju tvár, Pane, úprimným srdcom
hľadáme.

1.Pán je môj pastier, nič mi nechýba,
pasie ma na zelených pašienkach.
2.Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
3.Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.
4.I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
5.Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
6.Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
7.Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
8.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
9.A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní. R:

1.Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
2.Veď on sám položil jeho základy na
moriach
a upevnil ho na vodách.
3.Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
4.Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,
čo nedvíha svoju dušu k márnosti.

2.Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása.
3.Pán je dobrý a spravodlivý,
ukazuje cestu hriešnikom.
4.Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.
5.Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo
a vernosť pre tých,
čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho
príkazy.
6.Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa
ho boja
a zjaví im svoju zmluvu. R:

5.Taký dostane požehnanie od Pána
a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa.
6.To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. R:
Žalm 25
R: K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
1.Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
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Žalm 26
R: Pred očami, Pane, mám tvoju
dobrotu.
1.Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.
2.Pred očami mám tvoju dobrotu
a konám podľa tvojej pravdy.
3.Nezatrať moju dušu s hriešnikmi
a môj život s ľuďmi krvilačnými.
4.Ich ruky sú poškvrnené zločinmi
ich pravica je plná úplatkov.
5.Ale ja kráčam v nevinnosti,
vykúp ma/ a buď mi milostivý.
6.Moja noha stojí na rovnej ceste,
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.
R:
Žalm 27
R: Pán je moje svetlo a moja spása.
1.Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
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2.Pán je ochranca môjho života
pred kým sa mám strachovať?
3.O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom.
4.Aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.
5.Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
6.V srdci mi znejú tvoje slová: +
,,Hľadajte jeho tvár!"
Pane, ja hľadám tvoju tvár.
7.Neodvracaj svoju tvár odo mňa, +
neodkláňaj sa v hneve od svojho
služobníka.
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma.
8.Verím, že uvidím dobrodenia Pánove/
v krajine žijúcich.
9.Očakávaj Pána a buď statočný,
srdce maj silné a drž sa Pána. R:

Žalm 28
R: Nech je velebený Pán, že vyslyšal
moju prosbu.
1.Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám
k tebe
a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.
2.Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi
pomoc.
3.Zaplesalo moje srdce
a zato mu spevom ďakujem.
4.Pán je sila svojho ľudu
a útočište spásy pre svojho pomazaného.
5.Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov
a spravuj ich/ a dvíhaj ich až na veky. R:

Žalm 29
R: Pán požehná svoj ľud pokojom.

2.Pane,/ vyviedol si ma z ríše zosnulých,
navrátil si mi život,/
aby som nezostúpil do hrobu.

1.Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu a moc.

3.Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,
vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

2.Vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena,
v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

4.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.

pred svárlivými jazykmi.
5.Milujte Pána, všetci jeho svätí.
6.Pán verných chráni,+
ale plnou mierou odpláca tým,
čo si počínajú pyšne. R:
Žalm 32

3.Hlas Pánov nad vodami,
Pán nad veľkými vodami!

5.Podvečer je nám hosťom plač
a radosť nad ránom.

4.Hlas Pánov taký - mohutný!
Hlas Pánov taký - veľkolepý!

6.Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou,
Pane, buď mi na pomoci. R:

5.Zahrmel Boh veleby
a v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

Žalm 31

6.Pán tróni nad záplavami vôd,
Pán bude tróniť ako večný kráľ. R:

R: Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

Žalm 30

1.Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna
a vyhradil si ju bohabojným.

R: Budem Ťa, Pane, oslavovať,
že si ma vyslobodil.

2.Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

1.Budem Ťa, Pane, oslavovať, že si ma
vyslobodil/ a že si nedovolil, aby sa moji
nepriatelia radovali nado mnou.

3.Záclonou svojej tváre ich kryješ
pred zúrivosťou ľudu.

R: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš
ma radosťou zo spásy.
1.Blažený, komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.
2.Blažený človek, ktorému Pán vinu
nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.
3.Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
4.Povedal som si: +
„Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
5.Radujte sa, spravodliví, v Pánovi
a plesajte,
jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. R:

4.V stánku ich ochrániš
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Žalm 33

Žalm 34

Žalm 36

R: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

R: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je
Pán.

R: U teba, Pane, je zdroj života.

1.Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.
2.Miluje spravodlivosť a právo,
milosti Pánovej plná je zem.
3.Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.
4.Lebo on riekol a stalo sa,
on rozkázal a všetko bolo stvorené.
5.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho
boja,
nad tými,/ čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

1.Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
2.V Pánovi sa bude chváliť moja duša,
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.
3.Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.
4.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
5.Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.

6.aby ich zachránil pred smrťou
a v čase hladu nakŕmil.

6.Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

7.Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.

7.Ako strážca sa utáborí anjel Pánov
okolo bohabojných/ a vyslobodí ich.

8.Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je
nad nami,/ ako dúfame v teba. R:

8.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R:
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1.Pane, tvoje milosrdenstvo siaha
po nebesia/ a tvoja vernosť až k oblakom.
2.Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,
tvoje súdy ako morská hlbina.
3.Bože,/ aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!
Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
4.Opájajú sa blahobytom tvojho domu
a pijú z potoka tvojich rozkoší.
5.Veď u teba je zdroj života
a v tvojom svetle uvidíme svetlo.
6.Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,
a spravodlivosť tým,
čo majú srdce úprimné. R:

Žalm 37
R: Pane, spas ma, ochraňuj ma v čase
súženia.
1.Spoľahni sa na Pána a dobre rob +
a budeš bývať v svojej krajine/
a tešiť sa z bezpečia.
2.Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
3.O život bezúhonných sa stará Pán
a ich dedičstvo trvá naveky.
4.Pán upevňuje kroky človeka
a sprevádza ho na ceste.
5.Vyhýbaj zlu a dobre rob
a budeš mať domov naveky.

2.Do úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.
3.Obety a dary si nepraješ,
lež uši si mi otvoril.
4.Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,
preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
5.Vo zvitku knihy je napísané o mne,
že mám plniť tvoju vôľu.
6.A to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

2.Pán ho bude chrániť,zachová ho na žive,
+
urobí ho šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.
3.Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne,
v chorobe sníme z neho všetku slabosť.
4.Volám:/ „Pane, zmiluj sa nado mnou,
uzdrav moju dušu,/zhrešil som proti tebe.“
5.Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný,
a naveky ma postavíš pred svoju tvár.
6.Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
od vekov až naveky. Staň sa. Amen. R:

7.Ohlasujem tvoju spravodlivosť
vo veľkom zhromaždení.
8.Svojim perám hovoriť nebránim,
Pane, Ty to vieš. R:

6.Spravodliví zdedia zem,
budú ju obývať na veky vekov. R:
Žalm 41
Žalm 40
R: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť
Tvoju vôľu.

R: Uzdrav ma, Pane, zhrešil som
proti Tebe.
1.Blažený, kto pamätá na bedára,
v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

1.Čakal som, čakal na Pána
a on sa ku mne sklonil.
!15

Žalm 42
R: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu
živom.

2.Veď ty, Bože, si moje útočište.+
Prečo si ma odohnal /
a prečo mám chodiť smutný,
keď ma sužuje nepriateľ?

1.Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.

3.Zošli svoje svetlo a svoju pravdu,
ony nech ma sprevádzajú

2.Po Bohu žízni moja duša,/ po Bohu živom,
kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu
tvár?

4.a privedú na tvoj svätý vrch
a do tvojich stánkov.

3.Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán. +
V noci mu zasa ja spievam
a modlím sa k Bohu môjho života.

4.Prebuď sa, Pane, prečo spíš?
Vstaň a nezavrhni nás navždy.
5.Urobil si z nás príslovie pre pohanov
a národy krútia hlavou nad nami.
6.Vstaň, Pane, pomôž nám
a vykúp nás, veď si milosrdný. R:
Žalm 45

5.I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu,/
ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním
6.a citarou ťa, Bože/ môj Bože, zvelebím.
R:

4.Prečo si smutná, duša moja
a prečo sa chveješ?

R: Po tvojej pravici, Pane, stojí
kráľovná ozdobená zlatom.
1.Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi
vyvolenými,/ po tvojej pravici stojí
kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru.

Žalm 44
5.Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha. R:
Žalm 43
R: Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu
mojej tváre.
1.Súď ma, Bože, +
a rozhodni môj spor s neverným ľudom,
zachráň ma pred zločincom a úskočným
človekom.
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R: Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný.
1.Teraz si nás zavrhol a zahanbil,
už netiahneš, Bože, s našimi vojmi.

2.Čuj, dcéra, a pozoruj,+
nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud /
a na dom svojho otca.
3.Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou,
on je tvoj pán,/ vzdaj mu poklonu.

2.Zahnal si nás +
a sme na úteku pred našimi nepriateľmi,
korisťou tých, čo nás nenávidia.

4.V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi,
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.

3.Vystavil si nás na potupu susedom
a na posmech i pohanu nášmu okoliu.

5.Sprevádza ich jasot radostný,
tak vstupujú do kráľovského paláca. R:

Žalm 46
R: Riečne ramená obveseľujú Božie
mesto, posvätný stánok Najvyššieho.
1.Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.
2.Preto sa nebojíme,
hoci by sa chvela zem/
a vrchy na dno morské padali.
3.Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
posvätný stánok Najvyššieho.
4.Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede,
už od úsvitu mu Boh pomáha.

2.Lebo Pán je Najvyšší a hrozný
nad celou zemou veľký Kráľ.
3.Za jasotu vystupuje Boh,
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
4.Spievajte Bohu, spievajte,
spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
5.Pretože Boh je kráľom celej zeme,
spievajte mu chválospev.
6.Boh kraľuje nad národmi,
Boh sedí na svojom svätom tróne. R:

6.Poďte a pozrite na diela Pánove,
aké úžasné veci vykonal na zemi. R:
Žalm 47
R: Pán vystupuje do neba za hlaholu
poľnice.
1.Tlieskajte rukami, všetky národy,
jasajte Bohu hlasom radostným.

6.Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva,+
šíri sa až do končín zeme,
tvoja pravica je plná spravodlivosti. R:
Žalm 49
R: Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
1.Prečo by som sa mal strachovať v dňoch
nešťastných, +
keď ma obkľučuje zloba tých,
čo mi chcú nohy podraziť?

Žalm 48
R: Boh založil svoje mesto naveky.

5.S nami je Pán zástupov,
našim útočišťom je Boh Jakubov.

uprostred tvojho chrámu.

2.Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu
a chvastajú sa nadmerným bohatstvom?

1.Veľký je Pán a hoden každej chvály
v meste nášho Boha.

3.Veď sám seba nevykúpi nik,
ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

2.Jeho svätý vrch,/ prekrásne návršie,
je celej zemi na radosť.

4.Cena za vykúpenie života je príliš vysoká,
nikdy nebude stačiť.

3.Vrch Sion,/ tajomný príbytok,
je mestom veľkého kráľa.

5.Netráp sa, ak niekto bohatne
a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.

4.Boh sa preslávil v jeho palácoch
ako istá ochrana.

6.Lebo keď zomrie, +
nič si nevezme so sebou,
jeho poklad s ním nepôjde. R:

5.Spomíname, Bože na tvoje milosrdenstvo
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Žalm 50

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

2.Ustavične ťa chcem velebiť
za to, čo si urobil

3.Vedomý som si svojej neprávosti,
a svoj hriech mám stále pred sebou.

3.a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať
na tvoje meno,/ lebo je dobré. R:

R: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.
1.Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril
a vyzval zem od východu slnka
až po jeho západ.
2.,,Neobviňujem ťa pre tvoje obety,
veď tvoje žertvy sú stále predo mnou.
3.Aj keď budem hladný, /nebudem pýtať
od teba,
veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.
4.Vari ja hovädzie mäso jedávam
alebo pijem krv kozľaciu?
5.Obetuj Bohu obetu chvály
a Najvyššiemu splň svoje sľuby.
6.A vzývaj ma v čase súženia:
ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš." R:

4.Proti tebe,/
proti tebe samému som sa prehrešil,
a urobil som zlo pred tvojím pohľadom.

R: Pán udržiava môj život.
5.Bože,/ stvor vo mne srdce čisté,
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
6.Neodvrhuj ma spred svojej tváre,
neodnímaj mi svojho ducha svätého.
7.Navráť mi radosť z tvojej spásy
a posilni ma duchom veľkej ochoty.
8.Pane, otvor moje pery,
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
R:
Žalm 52

Žalm 51

R: V tvoje milosrdenstvo, Pane, dúfam
naveky.

R: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
1.Zmiluj sa, Bože, nado mnou,
pre svoje milosrdenstvo.
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Žalm 54

1.Ja som ako zelená oliva v Božom dome,
dúfam v Božie milosrdenstvo navždy
a naveky.

1.Pane, /zachráň ma pre svoje meno
a svojou mocou obráň moje právo.
2.Bože, vyslyš moju modlitbu
a vypočuj slová mojich úst.
3.Lebo pyšní povstávajú proti mne +
a násilníci mi striehnu na život,
nechcú mať Boha na očiach.
4.Ale mne Boh pomáha
a môj život udržiava Pán.
5.S radosťou ti prinesiem obetu +
meno tvoje, Pane, budem velebiť,
lebo si dobrý. R:

Žalm 55
R: Zlož svoju starosť na Pána a on ťa
zachová.
1.Hovorím si:/
,,Ktože mi dá holubičie krídla,
aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

2.Moji nepriatelia ma prenasledujú
deň čo deň
a veľa je tých,/čo bojujú proti mne,
Najvyšší.
3.Kedykoľvek ma popadne strach,
spolieham sa na teba.

2.Aby som mohol utiecť do diaľav
a pobudnúť v samote?

4.Vtedy moji nepriatelia ustúpia, +
ešte v ten deň, keď budem volať,
áno, viem, že ty si môj Boh.

3.Vyčkávam, kto by ma zachránil
pred búrkou a víchricou.“

5.Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa,
veď čože mi môže urobiť človek?

4.Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ,
bo v meste vidím násilie a hádky.

6.Lebo ty si mi život zachránil
pred smrťou +
a nohy pred pádom,
aby som kráčal pred Bohom vo svetle
žijúcich. R:

5.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa
zachová
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý
zmietaný. R:

kým sa nepominú nástrahy.
3.Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
4.Lebo až po nebesia siaha tvoje
milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.
5.Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech sa skveje
po celej zemi. R:

Žalm 57
Žalm 56
R: Budem kráčať pred Bohom vo svetle
žijúcich.
1.Zmiluj sa nado mnou, Bože,
lebo ma prenasleduje človek.

R: Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj
sa nado mnou.
1.Zmiluj sa, Bože, nado mnou, +
zmiluj sa nado mnou,
lebo sa k tebe utiekam,
2.v tieni tvojich krídel nachodím útočište,
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Žalm 59

Žalm 60

R: Bože, ty si mi útočišťom v deň
súženia.

R: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou
pravicou.

2.Od konca zeme volám k tebe; +
keď sa mi srdce chveje úzkosťou,
priveď ma na nedostupné bralo.
3.Ty si moja nádej
a bašta pred nepriateľom.

1.Vytrhni ma, Bože, z moci mojich
nepriateľov,/ chráň ma pred tými,
čo povstávajú proti mne.

1.Bože, ty si nás odvrhol, +
rozhneval si sa,/ ty si nás rozohnal,
ale opäť sa k nám obráť.

2.Vytrhni ma z rúk zločincov
a zachráň pred krvilačníkmi.

2.Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju,
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.

3.Pozri,/ úklady robia na môj život
a surovo sa vrhajú na mňa.

3.Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud,
napojil si nás vínom závratu.

5.Veď ty si, Bože môj, vypočul moju
modlitbu,
dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje
meno.

4.Pane,/
neťaží ma ani priestupok ani hriech.+
Záštita moja, čakám na teba,
lebo ty, Bože, si moja ochrana.

4.Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie,
aby utiekli pred lukom.

6.Tak budem naveky ospevovať tvoje meno
a plniť svoj sľub deň čo deň. R:

5.Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ,
zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás.

5.Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
6.lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.
7.Tebe, záštita moja, chcem spievať, +
lebo ty, Bože, si môj ochranca,
môj Boh,/ moje milosrdenstvo. R:

6.S Bohom budeme udatní,
on našich utláčateľov pošliape. R:
Žalm 61
R: Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu.
1.Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,
všimni si moju modlitbu.
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4.V tvojom stánku chcem prebývať naveky
a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

Žalm 62

3.tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.

k tebe má prísť každý človek,
keď ho ťaží hriech.

R: Iba v Bohu spočiň, duša moja.
1.Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.
2.Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora,/ nezakolíšem sa nikdy viac.
3.Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo len on mi dáva nádej.
4.V Bohu je moja spása i sláva,
Boh je moja sila/
a v Bohu je moje útočište.
5.Dúfajte v neho, ľudia v každom čase,
pred ním si srdce otvorte. R:

4.Veď tvoja milosť je lepšia než život,
moje pery budú ťa oslavovať.

3.A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,
ty nám ich odpúšťaš.

5.Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky
k modlitbe.

4.Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,
prebývať bude v tvojich sieňach.

6.Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja
duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými
perami.
7.Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem
plesať.
8.Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou. R:

Žalm 63
R: Za tebou prahne moja duša, Pane,
Bože môj.
1.Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
2.Za tebou prahne moja duša,+
za tebou túži moje telo
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,

5.Naplní nás blahobyt tvojho domu
a svätosť tvojho chrámu.
6.Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš,+
Bože, naša spása,
nádej všetkých končín zeme/ i ďalekého
mora.
7.Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,
zveľaďuješ jej bohatstvo.
8.Rok korunuješ svojou dobrotou,
kade prejdeš, všade je hojnosť. R:

Žalm 65
R: Tebe, Bože, patrí chválospev
na Sione.
1.Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione,
tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.
2.Ty vypočúvaš modlitby,+
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Žalm 66

2.aby sa tvoja cesta stala známou na zemi,
a tvoja spása medzi všetkými národmi.

R: Nech je zvelebený Boh.
1.Jasaj Bohu celá zem,
hrajte a spievajte na slávu jeho mena,

3.Bože, nech Ťa velebia národy,
nech Ťa velebia všetky národy.

3.Ale spravodliví sa môžu tešiť pred Božou
tvárou
a v radosti sa veseliť.
4.Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.

2.vzdávajte mu chválu./ Hovorte Bohu:
,,Aké úžasné sú tvoje diela.“

4.Nech sa tešia a jasajú národy,+
že spravodlivo súdiš ľudí
a spravuješ národy na zemi.

5.On je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

3.Poďte a pozrite na Božie diela,
úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

5.Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

6.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať
v domoch,/ väzňov privádza k šťastiu. R:

4.Velebte, národy, nášho Boha
a rozhlasujte jeho chválu.

6.Zem vydala svoj plod,
nech nás požehná Boh, náš Boh,

5.Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia
Boží,/ vyrozprávam vám, aké veľké veci
mi urobil.

7.nech nás Boh požehná,
a nech si ho ctia všetky končiny zeme. R:
Žalm 68

6.Nech je zvelebený Boh, +
lebo neodmietol moju modlitbu
a neodňal mi svoje milosrdenstvo. R:
Žalm 67

R: Spievajme nášmu Pánovi hlasom
radostným.
1.Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia,
spred jeho tváre utekajú tí, čo ho
nenávidia.

R: Velebte Pána, všetky národy.
1.Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
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2.Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa,
ako sa vosk roztápa,/
tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

Žalm 69
R: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma,
Pane.
1.Viac než mám vlasov na hlave,
je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.
2.Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú.
3.Pre teba znášam potupu
a hanba mi pokrýva tvár.
4.Stravuje ma horlivosť za tvoj dom,
padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.
5.Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou
k tebe
v tomto čase milosti.
6.Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú
dobrotu,
pre svoju vernosť mi pomôž.

2.Neodožeň ma v čase staroby,
neopusť ma, keď mi sily ochabnú.
3.Ja však budem úfať neprestajne
a všade budem šíriť tvoju chválu.
4.Moje ústa budú hlásať tvoju
spravodlivosť
a tvoju spásu deň čo deň.
5.Budem hovoriť o veľkých činoch
Pánových,
Pane,/ budem spomínať len tvoju
spravodlivosť.
6.Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela
zázračné.
7.Lebo i ja teba oslávim,+
tvoju vernosť budem chváliť na harfe,
Bože môj,
na citare ti zahrám, Svätý Izraela. R:

Žalm 72
R: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky
národy sveta.
1.Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
2.aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
3.Vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
4.Stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.
5.Jeho meno nech je velebené naveky,
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
6.V ňom budú požehnané všetky kmene
zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy. R:

Žalm 71
R: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju
spásu.
1.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.
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Žalm 74
R: Nezabúdaj, Pane, na svojich
úbožiakov

2.O všetkých tvojich dielach rozmýšľam
a uvažujem o tvojich činoch.

5.aby neboli ako ich otcovia,
vzdorné a zatvrdlivé pokolenie,

3.Bože,/ tvoja cesta je svätá,
ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?

6.pokolenie nestáleho srdca,
ktorého duch nebol verný Bohu. R:

1.Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol +
a prečo si hnevom zahorel
proti ovciam tvojej pastviny?

4.Ty si Boh,/ ty konáš zázraky,
národom si dal poznať svoju moc.

Žalm 79

2.Pamätaj na svoj ľud,
ktorý je tvoj odprvoti.

5.Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud,
synov Jakubových a Jozefových.

R: Pane, nezaobchádzaj s nami podľa
našich hriechov.

3.Vykúpil si výhonok svojho dedičstva,
vrch Sion, na ktorom prebývaš.

6.Ako ovce si viedol svoj ľud
rukou Mojžiša a Árona. R:

4.Namier svoje kroky k večným
zrúcaninám:
nepriateľ spustošil celú svätyňu.
5.Zhliadni na svoju zmluvu,
veď násilníci si rozložili stany po celej
krajine.
6.Pokorný nech sa s hanbou nevracia,
chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.
Žalm 77

Žalm 78
R: Nezabúdajme na Božie diela.
1.Čo sme počuli a poznali
a čo nám rozprávali naši otcovia,
2.ďalším pokoleniam vyrozprávame +
slávne a mocné skutky Pánove
a zázraky, ktoré urobil.
3.Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom,
aby svoju dôveru vkladali v Boha,

R: Pamätám, Pane, na tvoje skutky.
1.Pamätám, Pane, na tvoje skutky,
pamätám na dávne zázraky.
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4.aby nezabúdali na Božie diela
a zachovávali jeho príkazy,

1.Zabudni na hriechy našich otcov, +
príď nám čím skôr v ústrety so svojím
milosrdenstvom,
lebo sme veľmi úbohí.
2.Pre slávu svojho mena nám pomôž,
Bože, naša spása,
3.a vysloboď nás
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.
4.Nech dôjde k tebe nárek zajatých,
silou svojho ramena zachovaj synov smrti
nažive.
5.Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny,
chceme ťa zvelebovať naveky,
6. a z pokolenia na pokolenie
hlásať tvoju slávu. R:

Žalm 80
R: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár
a budeme spasení.
1.Pastier Izraela, počúvaj! +
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa,
Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.
2.Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba,/
podívaj sa a navštív túto vinicu.
3.A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.
4.Už neodstúpime od teba +
a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno. R:
Žalm 81
R: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj
hlas.
1.Nebudeš mať iného Boha,
ani sa nebudeš klaňať Bohu cudziemu.
2.Veď ja som Pán, tvoj Boh,
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny.

3.Ale môj ľud nepočúval na môj hlas
a Izrael nedbal o mňa.
4.Preto som ich ponechal v tvrdosti ich
srdca:
nech si len idú za svojimi preludmi.
5.Keby ma môj ľud bol poslúchol,
keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,
6.ihneď by som bol jeho nepriateľov
pokoril,
a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.
R:
Žalm 82
R: Boh bude súdiť malých i mocných.
1.,,Prisúďte právo bedárom a sirotám,
spravodlivosť vymáhajte poníženým
a chudobným.

Žalm 84
R: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane
zástupov.
1.Túži a zmiera moja duša
po nádvoriach Pánových.
2.Moje srdce i moje telo
vznášajú sa k Bohu živému.
3.Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo, kde vkladá
svoje mláďatá.
4.Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.
5.Jeden deň v tvojich nádvoriach
je lepší než iných tisíce.
6.Radšej chcem stáť na prahu domu svojho
Boha
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R:

2.Ratujte chudobného
a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika.“
3.Povedal som: ,,Ste bohmi,
všetci ste synmi Najvyššieho."
4.Ale aj vy, ako každý človek umriete,
padnete ako každý velikáš. R:
!25

Žalm 85

Žalm 86

Žalm 87

R: Ukáž nám, Pane, svoje
milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

R: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

R: Chváľte Pána, všetky národy.

1.Budem počúvať, čo povie Pán, Boh,
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim
svätým.
2.Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho
boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej
krajine.
3.Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú
navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
4.Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.
5.Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
6.Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása. R:

1.Ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa
vzývajú.

1.Základy má na posvätných vrchoch, +
brány Siona miluje Pán
nad všetky stany Jakuba.

2.Pane, počuj moju modlitbu,
všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

2.Slávne veci sa hovoria o tebe,
mesto Božie.

3.Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu
k tebe +
a budú sa ti klaňať, Pane,
a tvoje meno oslavovať.

3.Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo
ma poznajú, +
Filištínci, Týrčania a Etiópčania,
tí všetci sa tam zrodili.

4.Lebo si veľký a robíš zázraky,
iba ty si Boh.

4.,,Ten i tamten sa na ňom narodil
a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“

5.Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,
zhovievavý,/ veľmi milostivý a verný.

5.A spievajú ako pri tanci:
„V tebe sú všetky moje pramene.“ R:

6.Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou,
daj silu svojmu služobníkovi,/
zachráň syna svojej služobnice.
7.Nech som dôkazom tvojej dobroty, +
aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol/ a že si ma
potešil. R:
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Žalm 88

Žalm 89

Žalm 90

R: Kiež prenikne k tebe, Pane, moja
modlitba.

R: Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky.

R: Pane, stal si sa nám útočišťom
z pokolenia na pokolenie.

1.Pane, ty Boh mojej spásy,
dňom i nocou volám k tebe.
2.Kiež prenikne k tebe moja modlitba,
nakloň svoj sluch k mojej prosbe.
3.Moja duša je plná utrpení
a môj život sa priblížil k ríši smrti.
4.Už ma počítajú k tým, čo zostupujú
do hrobu,
majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.
5.Moje lôžko je medzi mŕtvymi,
som ako tí, čo padli a odpočívajú
v hroboch,
6.na ktorých už nepamätáš,
lebo sa vymanili z tvojej náruče.
7.Ale ja, Pane, volám k tebe,
včasráno prichádza k tebe moja modlitba.
R:

1.,,Zmluvu som uzavrel so svojím
vyvoleným,
svojmu služobníkovi Dávidovi som
prisahal:
2.Naveky zaistím tvoj rod +
a postavím tvoj trón,
čo pretrvá všetky pokolenia.“
3.On bude volať ku mne: Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.
4.„A ja ho ustanovím za prvorodeného,
za najvyššieho medzi kráľmi zeme.
5.Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním.
6.Jeho rod udržím naveky
a jeho trón bude ako dni nebies.“ R:

1.Prv než sa vrchy zrodili a povstali
zem i svet,
ty, Bože, si od vekov až na veky.
2.Človeka vraciaš do prachu a hovoríš:
„Vráťte sa, synovia človeka!“
3.Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší,
čo sa pominul,
ako jedna nočná stráž.
4.Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov,
a ak sme pri sile, osemdesiat.
5.No zväčša sú len trápením a trýzňou,
ubiehajú rýchlo a my odlietame.
6.Hneď zrána nás naplň svojou milosťou, +
a budeme jasať,
a radovať sa po všetky dni života.
7.Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim
služobníkom,
a ich deťom tvoja nádhera. R:
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Žalm 91

2.za rána zvestovať tvoju dobrotu
a tvoju vernosť celú noc.

R: V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.
1.Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva +
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:/ „Ty si moje útočište
a pevnosť moja/
v tebe mám dôveru Bože môj.“
2.Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov
a zo zhubného moru.
3.Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
4.Pretože sa ku mne pritúlil, +
vyslobodím ho,
ujmem sa ho,/ lebo pozná moje meno.
5.Keď ku mne zavolá +
ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim. R:
Žalm 92

3.Spravodlivý sťa palma zakvitne
a vyrastie sťa céder z Libanonu.
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R: Blažený človek, ktorého ty, Pane,
vzdelávaš.

4.Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

1.Blažený človek, ktorého ty, Pane,
vzdelávaš + / a poúčaš o svojom zákone,
aby si mu uľavil v dňoch nešťastných.

5.Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,
úrodní budú a plní sviežosti.

2.Lebo Pán neodvrhne svoj ľud,
a neopustí svoje dedičstvo.

6.A tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je
spravodlivý/ a neprávosti v ňom niet. R:

3.Súd sa zasa navráti k spravodlivosti
a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci
statoční.

Žalm 93

4.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,"
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

R: Pán kraľuje, oslavujme ho.
1.Pán kraľuje, velebou sa zaodel.
2.Zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
3.Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
Pevný je tvoj trón oddávna,/
ty si od vekov.

R: Ako je dobre oslavovať Teba, Pane.
1.Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno Tvoje, Najvyšší,

Žalm 94

4.Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá, +
tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta,/
po všetky časy. R:

5.A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha. R:

Žalm 95

Žalm 96

Žalm 97

R: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

R: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

R: Radujte sa, spravodliví, tešte sa
v Pánovi.

1.Spievajte Pánovi pieseň novú,
spievaj Pánovi, celá zem!

1.Poďte, plesajme v Pánovi,
oslavujme Boha, našu spásu.

2.Zvestujte jeho slávu pohanom
a jeho zázraky všetkým národom.

2.Predstúpme s chválospevmi pred jeho
tvár
a oslavujme ho žalmami.

3.Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

3.Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý
nás stvoril.
4.Lebo on je náš Boh /
a my sme ľud jeho pastviny,
a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

5.Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a česť,
6.vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho
nádvorí,

5.Čujte dnes jeho hlas: +
„Nezatvrdzujte svoje srdcia/
ako v Meríbe,/
ako v dňoch Massy na púšti,
6.kde ma pokúšali vaši otcovia,
skúšali ma, hoci moje skutky videli."

4.Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,
ale Pán stvoril nebesia.

7.klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.
Chvej sa pred ním, celá zem,
R:

8.hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“
a spravodlivo súdi národy. R:

1.Pán kraľuje, jasaj, zem,
radujte sa, všetky ostrovy.
2.Vôkol neho oblaky a mrákavy,
spravodlivosť a právo sú základom jeho
trónu.
3.Predchádza ho oheň,
čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.
4.Jeho blesky ožarujú zemekruh,
zem to vidí a chveje sa.
5.Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou
Pánovou,/ pred Pánom celej zeme.
6.Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia
a jeho slávu vidia všetky národy.
7.Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly
drevené/ a honosia sa svojimi sochami.
R:
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Žalm 98
R: Veľké a obdivuhodné sú tvoje
skutky, Pane Bože všemohúci.
1.Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.
2.Víťazstvo je dielom jeho pravice
a jeho svätého ramena.
3.Pán oznámil svoju spásu,
pred očami pohanov vyjavil svoju
spravodlivosť.
4.Rozpamätal sa na svoju dobrotu
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
5.Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha.
6.Na chválu Božiu jasaj, celá zem,
plesajte,/ radujte sa a hrajte. R:
Žalm 99
R: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.
1.Velebte Pána, nášho Boha,
a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
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2.Mojžiš a Áron, jeho kňazi,+
a Samuel, ctiteľ jeho mena,
vzývali Pána a on ich vypočul.

5.Lebo Pán je dobrý; +
jeho milosrdenstvo trvá naveky
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
R:

3.A zachovávali jeho svedectvo
a prikázania, ktoré im dal.
Žalm 101
4.Pane, Bože náš, ty si ich vypočul,+
Bože, ty si bol k nim milostivý,
no nenechal si bez trestu ich priestupky.
5.Velebte Pána, nášho Boha,
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,/
lebo svätý je Pán, Boh náš. R:

R: Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.
1.Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem
ospievať,
zahrať ti, Pane, na harfe.
2.Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou
života,/ kedyže prídeš ku mne?

Žalm 100
R: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
1.Jasaj na chválu Božiu, celá zem
s radosťou slúžte Pánovi./
S plesaním vstupujte pred jeho tvár.
2.Vedzte, že náš Pán je Boh,
on je náš Stvoriteľ a jemu patríme,

3.Chcem kráčať v nevinnosti srdca
uprostred svojej čeľade.
4.Nesprávne predsavzatia si nerobím,
podvodníka mám v nenávisti.
5.Kto tajnostkársky ohovára blížneho,
toho umlčím.

3.sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

6.Moje oči hľadajú verných v krajine,
aby prebývali so mnou.

4.Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými.

7.Kto kráča cestou poctivou,
ten mi smie slúžiť. R:

Žalm 102

Žalm 103

Žalm 104

R: Pán z nebies pozerá na našu zem.

R: Milostivý a milosrdný je Pán.

R: Zo svojich diel nech sa teší Pán.

1.Tvojho mena, Pane, sa budú báť pohania
a tvojej slávy všetci zemskí králi,

1.Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.

1.Dobroreč, duša moja, Pánovi,
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

2.lebo Pán vystaví Sion
a zjaví sa vo svojej sláve.

2.Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

2.Odel si sa do slávy a veleby,
do svetla si sa zahalil ako do rúcha.

3.Zhliadne na modlitbu núdznych
a nepohrdne ich prosbami.

3.Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy,

3.Zem si postavil na jej základoch,
nevychýli sa nikdy- nikdy.

4.Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce
a obnovený ľud oslávi Pána.

4.on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.

4.Oceán ju prikryl sťa odev,
nad vrchmi vody zastali.

5.Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej
svätyne,
a z nebies pozerá na zem,

5.Nevyčíta nám ustavične naše chyby,
ani sa nehnevá naveky.

5.Prameňom dávaš stekať do potokov,
čo tečú pomedzi vrchy.

6.Nezaobchodí s nami podľa našich
hriechov,
ani nám neodpláca podľa našich
neprávostí.

6.Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo,
spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

6.čuje nárek zajatých
a odsúdeným na smrť vracia slobodu.
7.Deti tvojich služobníkov budú bývať
v bezpečí,
a ich potomstvo bude pevné pred tebou.
R:

7.Lebo ako vysoko je nebo od zeme,
také veľké je jeho zľutovanie voči
bohabojným.

7.Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! +
Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva. R:

8.Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. R:
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Žalm 105

Žalm 106

R: Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár.

R: Oslavujme Pána, lebo je dobrý.

1.Spievajte mu a hrajte,
rozprávajte o jeho obdivuhodných
skutkoch.
2.Jeho svätým menom sa honoste,
nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú
Pána.
3.Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.
4.Pamätajte na divy, čo učinil,
na jeho znamenia/ a na výroky jeho úst,
5.vy, potomci Abraháma, Pánovho
služobníka,
synovia Jakuba,/ vyvoleného Pánovho.
6.On, Pán, je náš Boh,
jeho rozhodnutia platia po celej zemi. R:

1.Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

4.priam k nebu stúpali +
a vzápätí sa prepadali do hlbín,
duša im hrôzou zmierala.

2.Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove,
kto všetku jeho chválu rozhlási?

5.V súžení volali k Pánovi
a on ich vyslobodil z úzkostí.

3.Blažení sú tí, čo zachovávajú právo
a konajú spravodlivo v každý čas.

6.Búrku premenil na vánok
a morské vlny umĺkli.

4.Pamätaj na nás, Pane,+
z lásky k svojmu ľudu,
navštív nás svojou spásou,

7.Tešili sa, že vlny utíchli +
a priviedol ich do prístavu,
za ktorým túžili.

5.aby sme videli šťastie tvojich vyvolených,
aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu.
R:

8.Nech oslavujú Pána za jeho
milosrdenstvo
a za zázraky v prospech ľudí. R:

Žalm 107
R: Oslavujme Pána, lebo jeho
milosrdenstvo trvá na veky.
1.Púšťali sa na lodiach po mori
a na veľkých vodách robili obchody.
2.Tam videli diela Pánove
a na hlbočinách jeho zázraky.
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3.Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú,
až sa morské vlny vzdúvali,

Žalm 108
R: Budem ťa, Pane, velebiť medzi
pohanmi.
1.Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce:
budem ti spievať a hrať.

1.Ty, Pane Bože, pre svoje meno sa ma
zastaň,
veď tvoje milosrdenstvo je láskavé,
2.zachráň ma, lebo som biedny a bezmocný
a moje srdce je zvnútra ranené.
3.Pán môj a Boh môj, pomôž mi,
pre svoje milosrdenstvo ma zachráň.

4. Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda
+
v posvätnej nádhere./ Splodil som ťa
ako rosu pred východom zornice.
5. Pán prisahal a nebude ľutovať:
„Ty si kňaz naveky podľa radu
Melchizedechovho." R:

2.Prebuď sa, duša moja, +
prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

4.Nech poznajú, že to je tvoja ruka,
že si to ty, Pane, urobil.

3.Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

5.Veľmi budem oslavovať Pána svojimi
ústami/ a chváliť ho uprostred zástupov,

1.Z celého srdca chcem oslavovať Pána,
v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

4.Lebo až po nebesia siaha tvoje
milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

6.lebo on stojí po pravom boku chudáka
a zachraňuje ho pred žalobcami. R:

2.Veľké sú diela Pánove,
nech ich skúmajú všetci, čo v nich majú
záľubu.

Žalm 111
R: Pán je milosrdný a milostivý,
svoju zmluvu má stále na mysli.

Žalm 110
5.Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
6.Zachráň svojich najmilších;
pomôž svojou pravicou a vyslyš ma. R:

R: Kriste, ty si kňaz naveky
podľa radu Melchizedechovho.

3.Nádherné a vznešené sú jeho diela,
jeho spravodlivosť platí naveky.

1.Pán povedal môjmu Pánovi:
„Seď po mojej pravici,

4.Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné
skutky,
Pán je milosrdný a milostivý.

2. kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám."

5.Pokrm dal tým, čo sa ho boja,
svoju zmluvu ma stále na mysli.

3. Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona,
panuj uprostred svojich nepriateľov.

6.Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu
a dal im dedičstvo pohanov. R:

Žalm 109
R: Zachráň ma, Pane, pre svoje
milosrdenstvo.
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4.Kto je ako Pán, náš Boh,
čo tróni na výsostiach,

6.Vrchy,/prečo poskakujete ako barance
a vy, pahorky, ako jahňatá?

1.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

5.a predsa dbá o všetko nepatrné,
na nebi i na zemi?

7.Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou,
pred tvárou Boha Jakubovho,

2.Jeho potomstvo bude mocné na zemi,
pokolenie spravodlivých bude požehnané.

6.Z prachu dvíha chudobného
a zo smetiska povyšuje bedára

8.čo skalu mení na jazerá vôd
a kameň na pramene vôd. R:

3.Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý.

7.a dáva mu sedieť vedľa kniežat,
vedľa kniežat svojho ľudu. R:

Žalm 112
R: V obľube je človek, čo rád pomáha.

4.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád
pomáha,/ čo svoj majetok čestne spravuje.
5.Rozdeľuje a dáva chudobným, +
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť. R:

Žalm 114
R: Zachvej sa, zem, pred tvárou
Pánovou.

Žalm 115
R: My dúfame v teba, Pane, Bože náš.
1.Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv.

1.Keď Izrael vyšiel z Egypta,
dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

2.Prečo majú hovoriť pohania: +
„Kdeže je ten ich Boh?“
veď náš Boh je v nebi/ a stvoril
všetko, čo chcel.

2.Judea sa stala jeho svätyňou,
Izrael jeho kráľovstvom.

3.Pohanské modly, hoc sú zo striebra
a zo zlata,/ sú dielom ľudských rúk.

3.More to videlo a zutekalo,
Jordán sa naspäť obrátil,

4.Majú ústa, ale nehovoria,
majú oči, a nevidia.

4.vrchy poskakovali ako barance,
pahorky ako jahňatá.

5.Dom Izraelov dúfa v Pána,
on je ich pomoc a záštita.

5.Čo ti je, more, že utekáš,
a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

6.Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána,
malých i veľkých. R:

Žalm 113
R: Chváľte Pána, lebo dvíha
chudobných.
1.Chváľte, služobníci Pánovi,
chváľte meno Pánovo.
2.Nech je velebené meno Pánovo,
odteraz až naveky.
3.Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia.
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Žalm 116

Žalm 118

R: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály.

R: Oslavujme Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

1.Čím sa odvďačím Pánovi,
za všetko, čo mi dal?
2.Vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo.
3.V Pánových očiach má veľkú cenu,
smrť jeho svätých.
4.Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom
5.v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba, Jeruzalem. R:

1.Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2.Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
3.„Pánova pravica mocne zasiahla,
Pánova pravica ma zdvihla.“
4.Ja nezomriem, budem žiť
a vyrozprávam skutky Pánove.
5.Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam,
ty si môj Boh,/ velebím ťa. R:

3.Buď ku mne milosrdný a poteš ma,
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.
4.Nech zostúpi na mňa Tvoje zľutovanie
a budem žiť,
lebo Tvoj zákon je mojím potešením.
5.Milujem Tvoje predpisy viac ako zlato,
viac ako najrýdzejšie zlato.
6.Preto sa správam tvojimi príkazmi
a nenávidím cestu klamstva.
7.Tvoje príkazy sú obdivuhodné,
preto ich zachovávam.
8.Výklad Tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť. R:

Žalm 117
Žalm 119
R: Choďte do celého sveta a hlásajte
Evanjelium.
1.Chváľte Pána, všetky národy,
oslavujte ho, všetci ľudia,
2.lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám
a pravda Pánova trvá naveky. R:

R: Pane, Tvoj zákon veľmi milujem.
1.Pane, Ty si moje všetko,
povedal som:/
Budem zachovávať Tvoje slová.
2.Lepší je pre mňa zákon tvojich úst
ako tisícky v zlate a striebre.
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Žalm 121
R: Pomoc nám príde od Pána, ktorý
stvoril nebo i zem.
1.Svoj zrak upieram na vrchy,
príde mi odtiaľ pomoc?
2.Pomoc mi príde od Pána,
ktorý stvoril nebo i zem.

1.Zaradoval som sa, keď mi povedali:
„Pôjdeme do domu Pánovho."
2.Naše nohy už stoja
v tvojich bránach, Jeruzalem.
3.Jeruzalem je vystavaný ako mesto
spojené v jeden celok.

3.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.

4.Tam prichádzajú kmene, +
kmene Pánove,
aby podľa obyčaje Izraela velebili
meno Pánovo.

4.Nedrieme veru ani nespí
ten, čo stráži Izraela.

5.Lebo sú tam súdne stolice,
stolice domu Dávidovho. R:

5.Pán ťa stráži,
Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.

Žalm 123

6.Za dňa ťa slnko nezraní
ani mesiac za noci.

R: Naše oči hľadia na Pána, kým sa
nezmiluje nad nami.

7.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého,
Pán ti bude chrániť život.

1.Oči dvíham k Tebe,
čo na nebesiach prebývaš.

8.Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky. R:

2.Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich
pánov,/ ako oči služobníc hľadia na ruky
svojej panej.

Žalm 122
R: S radosťou pôjdeme do domu
Pánovho.
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3.Tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha,
kým sa nezmiluje nad nami.

4.Zmiluj sa, Pane, nad nami, +
zmiluj sa nad nami,
lebo už máme dosť pohŕdania,
5.lebo naša duša má už dosť výsmechu
boháčov/ a pohŕdania pyšných. R:
Žalm 124
R: Naša duša unikla ako vtáča zo siete
poľovníkov.
1.Keby sa nás Pán nebol ujal,
keď ľudia povstali proti nám,
2.vari by nás živých boli prehltli,
keď proti nám blčala ich zúrivosť.
3.Vari by nás bola voda zaliala
a riava sa prevalila cez nás.
4.Vari by sa boli prevalili cez nás
rozbúrené vody.
5.Slučka sa roztrhla
a my sme na slobode.
6.Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem. R:

Žalm 126

Žalm 128

R: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom
budú žať.

R: Blažení všetci, čo sa boja Pána
a kráčajú po jeho cestách.

1.Keď Pán privádzal späť sionských
zajatcov,
boli sme ako vo snách.
2.Ústa sme mali plné radosti
a jazyk plný plesania.
3.Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: +
„Veľké veci urobil s nimi Pán",
veľké veci urobil s nami Pán a máme
z toho radosť.

1.Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
2.Budeš jesť z práce svojich rúk,
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
3.Tvoja manželka je ako plodonosný vinič
vnútri tvojho domu.
4.Tvoji synovia sú ako mládniky olivy
okolo tvojho stola.

4.Zmeň, Pane, naše zajatie
ako potoky na juhu krajiny.

5.Veru tak bude požehnaný muž,
ktorý sa bojí Pána.

5.Tí, čo sejú v slzách,
s jasotom budú žať.

6.Nech ťa žehná Pán zo Siona, +
aby si videl šťastie Jeruzalema,
po všetky dni svojho života. R:

6.Keď odchádzali, idúcky plakali
a osivo niesli na siatie.

Žalm 130

7.No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom
a svoje snopy prinesú. R:

R: Pane, ty si milostivý a my ti chceme
v bázni slúžiť.

2.Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať
neprávosť,/ Pane, kto obstojí?
3.Ale ty si milostivý
a my ti chceme v bázni slúžiť.
4.Spolieham sa na teba, Pane,
moja duša sa spolieha na tvoje slovo,
5.moja duša očakáva Pána
väčšmi ako strážcovia dennicu.
6.Lebo u Pána je milosrdenstvo
a hojné vykúpenie.
7.On sám vykúpi Izraela
zo všetkých jeho neprávostí. R:

1.Z hlbín volám k tebe, Pane, +
Pane, počuj môj hlas./ Nakloň svoj sluch
k mojej úpenlivej prosbe.
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Žalm 131
R: Pane, zachovaj moju dušu v Tvojom
pokoji.

3.Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu +
a moje príkazy, ktoré ich naučím,
aj ich synovia budú sedieť na tvojom tróne
naveky."

1.Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšene.

4.Lebo Pán si vyvolil Sion,
želal si mať ho za svoj príbytok.

2.Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

5.„To je miesto môjho odpočinku naveky,
tu budem bývať,/ lebo som túžil za ním.

3.Ale ja som svoju dušu/ upokojil a utíšil.

6.Tu Dávidovej moci dám vypučať,
svojmu pomazanému pripravím svetlo.

4.Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa,/
tak je moja duša vo mne.

7.Jeho nepriateľov hanbou zakryjem,
no na jeho hlave zažiari diadém." R:

5.Dúfaj, Izrael, v Pána
odteraz až naveky. R:
Žalm 135
Žalm 132
R: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.
1.Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou,
je pravdivá,/ nikdy ju neodvolá.
2.„Potomka z tvojho rodu
posadím na tvoj trón.
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R: Chváľte Pána, lebo je dobrý.
1.Chváľte meno Pánovo,
chváľte ho, služobníci Pánovi,
2.ktorí ste v dome Pánovom
a na nádvoriach domu nášho Boha.
3.Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý,
ospevujte jeho meno,/ lebo je sladké,

4.veď si Pán vyvolil Jakuba,
Izraela za svoje vlastníctvo.
5.Ja viem, že Pán je veľký,
že náš Boh je nad všetkými bohmi.
6.Čokoľvek Pán chce, +
urobí na nebi i na zemi,
v mori/ a vo všetkých priepastiach.

Žalm 136

Žalm 137

Žalm 138

R: Lebo jeho milosrdenstvo je večné.

R: Pane, chcem stále pamätať na teba.

R: Pre svoje večné milosrdenstvo
neopusť nás, Pane.

1.Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2.On pamätal na nás v našom ponížení,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

1.Na brehu babylonských riek, +
tam sme sedávali a plakali,
keď sme spomínali na Sion.

1.Chcem ťa, Pane, oslavovať celým
srdcom,
že si vypočul slová mojich úst.

3.A oslobodil nás od našich nepriateľov,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

2.Na vŕby tejto krajiny vešali sme svoje
citary.
Lebo tí, čo nás zajali, /
žiadali od nás spevy

2.Budem ti hrať pred tvárou anjelov,
vrhnem sa na tvár pred tvojím
svätým chrámom.

4.On pobil egyptských prvorodencov,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

3.a tí, čo nás trápili,/ žiadali veselosť:
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!"

3.Tvoje meno budem oslavovať,
pretože si milosrdný a verný.

5.On vyviedol Izraela spomedzi nich,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

4.Akože môžeme
spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine?

4.Vždy si ma vyslyšal, keď som Ťa vzýval
a rozmnožil si vo mne odvahu.

6.Mocnou rukou a vystretým ramenom,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

5.Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba,
nech mi odumrie pravica.

5.Vznešený je Pán, a predsa zhliada na
pokorného,
pyšného však zďaleka pozná.

7.On rozdelil Červené more na dve časti,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

6.Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,
keby som nepamätal na teba,

8.A Izraela previedol jeho stredom,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.

7.keby som Jeruzalem nepovýšil
za vrchol svojej radosti. R:

6.Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,
neopusť dielo svojich rúk. R:

9.V Červenom mori zatopil faraóna i jeho
vojsko,
R: lebo jeho milosrdenstvo je večné.
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Žalm 139

2.počuj môj hlas,/ keď volám ku tebe.

R: Chválim ťa, Pane, že som vznikol
tak zázračne.

3.Moja modlitba nech sa vznáša k tebe
ako kadidlo
a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná
obeta.

1.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko,
ty vieš, či sedím a či stojím.
2.Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: +
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
3.Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
4.Chválim ťa,že si ma utvoril tak zázračne,
+
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
5.Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,/
utkávaný v hlbinách zeme. R:
Žalm 141
R: Moja modlitba nech sa vznáša k tebe
ako kadidlo.
1.Pane, k tebe volám,
ponáhľaj sa mi pomôcť,
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4.Pane, k mojim ústam postav stráž
a hliadku na okraj mojich perí.
5.Pane,/ k tebe, Pane, sa upierajú moje oči,
k tebe sa utiekam,/ smrti ma nevydaj.
6.Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili,
pred nástrahami tých, čo páchajú
neprávosť. R:
Žalm 144
R: Nech je zvelebený Pán, môj
ochranca.
1.Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty
bojovať.
2.On je ku mne milosrdný +
a dodáva mi odvahy,
on je moje útočište a môj osloboditeľ,
3.on je moja záštita, na ktorú sa spolieham,

on mi podrobuje môj ľud.
4.Bože, novú pieseň ti zaspievam,
zahrám ti na desaťstrunnej citare.
5.Ty pomáhaš kráľom, +
ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida
pred mečom záhuby. R:

Žalm 145
R: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.
1.Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
2.Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
3.Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
4.Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
5.Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.
6.Nech rozprávajú o sláve tvojho
kráľovstva
a o tvojej moci nech hovoria.
7.Oči všetkých sa s dôverou upierajú
na teba/ a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
8.Otváraš svoju ruku
a dobrotivo nasycuješ všetko živé.
9.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne. R:

Žalm 146
R: Blažený človek, ktorý sa spolieha
na Pána, svojho Boha.

3.Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.

1.Pán zachováva vernosť naveky,
utláčaným prisudzuje právo.

4.On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.

2.Hladujúcim dáva chlieb,
Pán vyslobodzuje väzňov,

5.Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.

3.Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,

6.Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem. R:

4.Pán miluje spravodlivých.
Pán ochraňuje cudzincov,

Žalm 148
R: Plné sú nebo i zem tvojej slávy.

5.ujíma sa siroty a vdovy,
ale hatí cesty hriešnikov.

1.Chváľte Pána z nebies,
chváľte ho na výsostiach.

6.Pán bude kraľovať naveky,
tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.

2.Chváľte ho, všetci jeho anjeli,
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.

Žalm 147
R: Chváľme Pána, on uzdravuje
skľúčených srdcom.

3.Králi zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
4.mládenci a panny,/ starci a junáci

1.Chváľte Pána, +
lebo je dobré ospevovať nášho Boha,
lebo je milé hlásať jeho slávu.

5.nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené.

2.Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraela.

6.Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
a svojmu ľudu dáva veľkú moc. R:
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Žalm 149

Žalm 150

R: Urobil si z nás kráľovstvo a kňazov
pre nášho Boha.

R: Z hĺbky sŕdc a s vďačnosťou
spievajte Bohu žalmy.

1.Spievajte Pánovi pieseň novú,
jeho chvála nech znie v zhromaždení
svätých.
2.Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,
synovia Siona nech jasajú nad svojím
kráľom.
3.Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.
4.Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.
5.Nech svätí jasajú v sláve,
nech sa veselia na svojich lôžkach.

1.Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
2.Chváľte ho za jeho činy mohutné,
za jeho nesmiernu velebnosť.
3.Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou.
4.Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.
5.Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi.
6.Všetko, čo dýcha,
nech chváli Pána. R:

6.Oslavu Boha nech majú na perách,
všetkým jeho svätým to bude na slávu. R:

Poznámka:
Žalmy nie sú uvedené v kompletnom znení;
verše použité v tomto spevníku boli
vybrané v súlade s potrebami komunity
Sant´Egidio.
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PIESNE
Ján Krstiteľ
A
D
E4 E
R: Ľudia čujte, volá hlas na púšti:
fis
cis
pripravujte cestu svojmu Bohu.
D
E4 E
On vás oslobodí.
A
E
1. Na púšti judskej prorok Ján býva
fis
D
vzdialený mestám i zástupom,
A
D
život svoj zmeňte, hlása pre ľudí,
h
E4 E
už skoro príde Pán. R:

2. Hneď za Ježišom šli učeníci,
pýtajúc sa ho: Snáď ty si Pán?
Pozrite, slepí znovu zas vidia,
spravodlivosť ide k nám. R:
3. Dnes stále ľudia samotu cítia,
mnohí na námestiach sedia smutní.
Pán sa k nám vráti, znova narodí
vo vnútri nášho mesta. R:

Vianočná pieseň
C
G a
C FE
R: /:Aleluja, aleluja, aleluja:/
C
a
1. Skrze Krista prišla spása,
F d G e
a
jediný Syn zrodený je z Otca,
C
E
a
vtedy slovo stalo sa telom
F d G e a
v lone svätej Márie Panny. R:
2. Ty si pre nás večná nádej,
Ty si svetlo a sláva svojho Otca,
dnes prijímaš našu modlitbu;
svojich biednych detí v tomto svete. R:
3. V ten deň nebo, zem i more
vzdáva chválu tomu, kto Ťa poslal,
všetky veci, ktoré sú na nich,
jasajú z Tvojho príchodu tu na zem. R:
4. Aj my všetci v tento deň, Pane,
chceme oslavovať Tvoj príchod,
krvou svojou si nás vykúpil,
preto spievame Ti novú pieseň. R:

Hymnus svätého kríža
C
B
1. Stáli pod krížom Pána:
B
C
Mária, jeho matka a jej sestra,
A7
d
Mária Kleofášova a Mária Magdaléna,
g
C
F
Ježiš ich vidí s milovaným učeníkom.

a
d
E
1. Tá, ktorá pre ľudí bola len neviestkou,
a
d
E7
tá, ktorej oblúkom sa vyhnú,
a
d
E
kúpila nádobu drahocenného oleja,
a
d
E7
aby ním pomazala nohy Pána.

2. Vtedy povedal svojej matke:
„Toto je tvoj syn, žena!“
A tomu učeníkovi :
„Táto žena je tvoja matka!“

2. Svojimi vlasmi sušila nohy Tvoje,
hriechy jej odpustil si, Pane.
Horkými slzami Tvoje nohy obmyla,
Judáš v hĺbke srdca zlobu skrýval.

3. Požehnaný je Pán, sám na kríži,
On nezabúda na ľudí
a vo svojej láske a milosrdenstve
dáva nám domov a matku.

3. Mária, Ty, ktorá na nič si nemyslela,
žila si v hriechu ponorená,
k pochovaniu Pána si pripravila,
učeníkom pochopenie chýba. R:

Kde ste, verní učeníci Pána
E
a
d6 d7 E4 E
R: Kde ste, verní učeníci Pána?
a
d6
d7
E4 E
Veď vy Jeho život dobre znáte.
F
a
Znejú len Judášove slová,
d
E
pravdy v nich niet.
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Kríž je znakom spásy

Petrovo zaprenie

C
a
R: Kríž je znakom spásy,
F
G
kríž ten drevený,
C
a
Kristom nesený z lásky,
F
G C
krvou zmáčaný za nás.

A
E
A
R: Pane, kam kráčaš, pôjdem s Tebou;
A
E
A
do žalára, či v ústrety smrti.
D
E
Cis
fis
/:Ostal som sám za tmavej noci,
D
A
E
A
sám proti tým, ktorí Ťa neznali.:/

C
e
1. Sám si, Pane, znášal
F
G
ťarchu našich vín.
C
e
Sám si sa oddával,
F
G
z lásky pod svoj kríž. R:
2. Pozri, Pane, hľa tu,
na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu
kríža tak ťažkého. R:

a
E
a
1. Vtedy som nechal siete na mori,
d
a
E
Ty povolal si ma byť rybárom ľudí.
a
E
a
No keď som Ťa uzrel uprostred stráží,
d
a
E
d
dostal som strach, že všetko sa končí.

3. Chcem aj ja niesť svoj kríž,
ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať,
chcem byť stále s Ním. R:
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2. Keď naliehali, či som Ťa poznal,
srdce mi premkol strach, veľká hrôza.
Nie, nepoznám ho, neviem, čo vravíš,
nechápem, prečo tak trpieť musí.
3. Keď objala ma tma tej čudesnej noci,
kde lásku premohol strach v mojom
srdci, si opustený, kohút už spieva,
a moje oko slza zalieva. R:

Pán vstal od stola
C
F
C
R: /:Po večeri Pán Ježiš vstal od stola
a
GC
umývať nohy učeníkom.:/
C
F
C
1. Blažený, kto kráča po ceste dokonalej,
a
G
blažený, kto žije svätý zákon Boží.
C
F
C
Pán nám dáva svoje prikázanie nové:
a
G
C
„Milujte sa ako bratia a sestry.“ R:
2. Ježiš vstal od stola a vrchný šat odložil,
prepásal sa novým plátnom ľanovým,
nádobu pripravil plnú čerstvej vody
a umýval nohy učeníkom. R:
3. Veľký si, náš Pane, vzdávame Ti chvály,
pretože si verný a dobrý k svojmu ľudu.
Zamiloval si si svoj Jeruzalem drahý,
slobodu navrátil väznenému. R:
4. Keď im umyl nohy, otázku im kladie:
„Či ste pochopili, čo som vám učinil?
Ja, ktorého Pánom a Učiteľom zvete,
príklad zanechávam lásky medzi vami.“
R:

5. Prečo, drahý Pane,
chceš umývať mi nohy?
Keď ťa neumyjem,
nebudeš mať so mnou podiel.
Chcem ťa nasledovať,
teda neumy len nohy,
ale potom spolu
hlavu i ruky. R:
6. Pravý zmysel toho, čo dnes pre vás
robím,
teraz nevidíte, no neskôr pochopíte.
Zvestujem národom o týchto veciach
nových,/ budú počuť o tom všetci ľudia.
R:
7. Pretože ja, Pán, som vám dnes umyl
nohy,
aj vy si navzájom nohy umývajte.
Pravý zmysel toho, čo dnes pre vás
robím,
teraz nevidíte, časom pochopíte. R:
8. Ak sa máte radi takou istou láskou,
akú som vám dával na spoločných
cestách,
ľudia tak spoznajú, že ste moje deti,
svoj príklad vám dávam, milujte sa. R:
9. Viera, nádej, láska vládnu všetkým
cnostiam,

Ony nech sú stále živé medzi vami.
Ale najmocnejšia z tej trojice je láska,
podľa nej spoznajú, že ste moje deti. R:

Pieseň o vzkriesení
A E fis
D E A
R: /:Aleluja, aleluja, aleluja:/
D
A h
fis
1. Plače Mária pri prázdnom hrobe.
D
A
h
E
Išla som za ním, mala ho rada.
D
A
h
fis
On ma uzdravil, život mi vrátil,
D
E
E7
však zabili ho, už ho tu niet. R:
2. Prázdny je hrob a telo v ňom chýba.
Tu počuje hlas, volá ju menom
a s tvárou ešte zmáčanou plačom
obráti sa a k nemu beží. R:
3. Prečo hľadáš v hrobe živého?
Vstaň a bež, veď to som Ja.
Bola si posledná v očiach ľudí,
dnes prvá volaj: Ježiš žije! R:

Spása, sláva a sila
A
D A
R: Náš Pán už nie je v hrobe,
fis
D A
On vstal z mŕtvych.
fis
DA
Poďte, čaká nás v Galilei.
A
D
A E A
Aleluja, aleluja, aleluja.
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle, aleluja...
(Vianoce)
A
EA
1. Spása, sláva a sila
fis
D A fis D A
náleží nášmu Bohu: aleluja.
A
E A
Pravdivé a správne
fis
D A fis D A
sú jeho prikázania: aleluja.
2. Chváľte nášho Boha,
jeho služobníci: aleluja.
Všetci bohabojní,
malí i veľkí: aleluja. R:
3. Pán všemohúci
vstúpil do kráľovstva: aleluja.
Tešme sa, jasajme,
vzdávajme mu chválu: aleluja.
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4. Nadišiel deň slávny
Baránkovej svadby: aleluja.
A jeho nevesta
je už pripravená: aleluja. R:

Il popolo della pace
R: L´Europa e l´Africa, l´Asia, l´America
un nuovo mondo, é la Comunitá.
Un grande popolo, la pace porterá
con il Vangelo, un sogno per ogni cittá
1. Il mondo cambierá/ quando capirá che
la guerra é madre di/ ogni povertá
e quando un uomo insieme a un altro
canterá: „Pace!“ poi lo abbraccerá. R:
2. C´est une grande maison/bâtie sur la
pierre
qui nous accueillera/c´est la communauté
la force de l´Evangile/qui nous fait rêver
un monde de paix et d´unité. R:
3. If you can listen now/a melody is
growing
and if you see the sky/a rainbow will shine
it´s our friendship that is spreading in the
world/ a new hope is born today. R:
4. É na escuridáo/ que brilham as estrelas
e resplandecerá/ o fogo do amor.
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Abre o coraçao: o rosto mudará
nasce urn mundo melhor. R:
A dream came true, peace in the world
5. Es la comunidad/ fuerte porque humilde
sin armas, sin temor/ lucha por la paz
fue la aventura de Francisco de Asís
hoy tu la puedes vivir. R:

Canta Alleluia
/:D
G A
D:/
/:G
D A
D:/
Canta Alleluia, Alleluia!
Cristo é risorto, Alleluia!
Davvero é risorto, Alleluia!
Lui non muore piú...
Splende la sua luce...
Splende nella notte...
Vince la paura...
Regnerá per sempre...
Non ci lascia mai...

Yehla Moya - The Holy Spirit
E
H
E
/:Yehla Moya Oyingcwele
A
H E
usìndisi Afrika.:/

E
H
Usìndisi Afrika, usìndisi Afrika,
E
H
E
Yehla Moya Oyngcwele
A
H E
usìndisi Afrika.
/:The Holy Spirit shall come down
and Afrika will be saved.:/
And Afrika will be saved
and Afrika will be saved,
The Holy Spirit shall come down
and Africa will be saved.

Aké je krásne
fis
h
A
Cis7
R: Aké je krásne, aká je to radosť,
fis h
A Cis7 fis
keď bratia môžu byť spolu.

fis
E
D
Cis7
1. Boli sme povolaní z nášho smútku,
D
h
Cis
Pán dáva nám plný život.
fis
E
D
Cis7
Vyšli sme z dlhej rady neznámych tvárí,
D
h
Cis
do národa, kde každý má meno. R:

2. V tichu a prázdnote náš život ubiehal,
dnes Pán ho rozospieval,
na púšti dlhé roky žili sme stále,
dnes nás navzájom zblížil. R:
3. Bez práce na námestí po celé týždne
ostávali sme sedieť.
Pán nás zjednotil a daroval nám deň,
keď službou dávame nádej. R:

Bohatý mladík
a
G
C
1. Pán Ježiš kráča so zástupom
C
G
a
a pristupuje k nemu mladík.
a
G
C
Učiteľ dobrý, čo mám robiť,
C
G
a
keď túžim získať večný život?
C
G
Prečo voláš ma dobrým, veď vieš,
a
E
a
že dobrý je jedine Boh.
2. Ak zachovávaš zákony
dané Mojžišom, budeš žiť.
Áno, Pane, od mladosti
všetky zákony dodržujem.
Láskavo pozrel naňho Ježiš
a riekol mu tieto slová:

4. Jedna vec ti však ešte chýba:
choď, predaj všetky veci, čo máš,
daj biednym, poklad v nebi nájdeš.
Potom príď za mnou, nasleduj ma.
C
G
Mladík zostal však veľmi smutný,
d
a
nechcel opustiť svoj majetok,
C
G
jak ťažké je pre bohatého
a
E
a
vojsť do kráľovstva Božieho.

František z Assisi
e
D
CH
R: Skrz veľkú milosť Ducha Svätého
C
D
G
spojený som s Pánom,
e
D
C
H7
nie som už tým, kým som bol predtým,
e
H7 e
nosím pokoj Pánov.

e
D
C
s mnohými chorými, ktorých cestou
H7
stretal,
e
D
e
hlbokú horkosť skúsil.
2. Len málo vedel o veciach posvätných,
no ozval sa Pán na kríži rozpätý,
začal cítiť ťarchu všetkých vecí,
zástupu rozdal, čo mal.
3. Radovánky s priateľmi užíval,
no Boh ho v srdci k inému vyzýval,
kade chodil, ohlasoval Pána,
rozdával radostnú zvesť. R:
4. Nebál sa diaľok, ani ľudských zvykov,
Evanjelium mu pretkávalo život
a keď bratov pribudlo nie málo,
on ostával s Bohom sám.
5. Zhorkne radosť, keď si dlho sám.
Aj on precítil to, čo cítil Pán.
Ten, čo toľkých povolal pre Krista,
v chudobe objíma kríž. R:

e
G A
H7
1. Keď v kráse sveta potešenie hľadal,
e
G
A
H7
vlastnú biedu pred sebou stáť zbadal,
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Kde je ozajstná láska, je tam aj Boh
d
B
C
d
R: Kde je ozajstná láska, je tam aj Boh.
d
C
B
1. Boli sme ovečky rozídené,
B C
d
ale Pán zjednotil nás spolu,
C
d
radujme sa, jasajme! R:
d
C
B
2. Vzdávajme vďaky nášmu Bohu,
B
C
d
v úprimnej láske ostávajme spolu,
C
d
milujme jeden druhého! R:

d
C
B
3. A ak Pán zhromaždil nás spolu,
B C
d
tak ani moc našich nesvorností
C
d
rozdeliť nás nedokáže! R:
d
C
B
4. Vzdajme sa preto hádok a sporov,
B
C
d
odhoďme rýchlo každú pýchu,
C
d
spoločne žime v pokoji! R:
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d
C
B
5. Hľaďme na tvár nášho Pána
B
C
d
v strede svätého zhromaždenia,
C
d
teraz aj v dňoch budúcich. R:

Kto je pre mňa Ježiš
A
E
D

2. Ak ho chcem viac poznať, v chápaní
rásť,
len od bratov musím začať, v nich ho
znova nachádzať.
Len ak plním lásky príkaz, prísľub jeho
mám,/ že je so mnou, vo mne dýcha, keď
ho prijímam. R:

A

1. Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď,
D
A
h
keď ma v meste večer vidíš zas z kostola
E
vychádzať.
h
Fis
h
E
Ani nevieš, že sa pýtaš práve ako Pán,
A
D
h
tú otázku On sám kládol všetkým,
E
A
všetkým nám.
A
E
fis A/E
R: On je Pán, Cesta, Pravda, Život sám,
E7 A/E
D
H
nebies kráľovstvo s túžbou znížil
E
A
E
k nám. Len v ňom mám pokoj, radosť,
fis A/E
E A
D
žijem rád, on vždy hlásal, že v bratoch
E7
A
mám ho nájsť.

Nemáme veľké bohatstvo
E
H
A
H
R: Nemáme veľké bohatstvo,
cis
Gis
nemáme ani zlato, ani striebro,
A
H
Gis cis
máme len slovo nášho Pána,
A
Fis
H
tak vstaň a s nami poď!
E
H
1. V uliciach mesta je toľko ľudí,
cis
Gis
ktorým sa cesta v temnote stráca,
A
fis
sedia na mieste, na trochu lásky
A
Gis7
pre seba čakajú. R:
2. Pán nás učí zastaviť sa
pri tom, kto volá, pri tom, kto prosí,
o pomoc žiada, po slove túži,

brata chce v tebe nájsť. R.
3. Dnes už vieme, čo odkázať tým,
ktorí bez zmyslu životom blúdia:
spoločne môžme vytvárať v láske
rodinu pre všetkých! R:

Noi non abbiamo molte ricchezze
E
(H)
A
H
R: Noi non abbiamo molte ricchezze,
cis
Gis
non abbiamo né oro né argento,
A
H (Gis) cis
solo la parola del Signore:
A
Fis
H
alzati e cammina con noi!
E
H
1. C'è tanta gente nella città
cis
Gis
che non ha strade su cui camminare
A
fis
resta seduta ad aspettare
A
Gis7
un po' d'affetto per sé. R:
2. Il Signore ci ha insegnato
a fermarci davanti a chi chiede

una parola un gesto concreto
per esser fratelli con lui. R:
3. Oggi noi sappiamo che dire
a chi chiede un senso per la sua vita
uno spazio davvero umano
da costruire con noi. R:
R: We do not have too many riches
as we don´t have silver or gold
we only have the Word of God
stand up and walk on with us!

A
A/Gis
A/Fis
D A/Fis
1. Kde dusí nenávisť, nech lásku vnášam,
A
A/Gis
A/Fis
D A/Fis
kde tlačí bezprávie, nech krivdu znášam.
A
A/Gis
fis
D cis
Nech vieru vštepujem do pochybností,
fis
cis
D
h9 cis
nech učím skľúčených budovať mosty.
R:

Silver und Gold, das haben wir nicht,
wir besitzen keinen grosse Reichtum.
Wir haben nur das Wort des Herren
komm steh auf und gehe mit uns!

2. Nech pokoj prinášam, kde kričia hádky,
nech kľudnou dôverou premáham
zmätky.
Kde vládne temnota, nech svetlo
vnesiem, smutným nech zaspievam
v nádeji pieseň. R:

Nincsen minékűnk vagyonunk,
pénzűnk,nincsen sem aranyunk,
sem ezűstűnk.
Isten Igéje a mi kincsűnk,
Kelj fel, gyere velűnk!

3. Požehnaj, Pane môj, ochotu Syna,
viac tešiť iných chcem, viac ako seba.
Viac chápať druhých chcem, mňa stačí
menej,
tak blízkych milovať, ako Ty, Pane. R:

Modlitba sv. Františka z Assisi
A
E
R: Sprav si ma, Pane, nástrojom,
fis D
cis fis
nech žiarim, nech žiarim,
D
A
vždy pokoj tvoj.

4. Kto dáva, dostáva, vrchom sa plní,
kto stráca, nachádza seba aj iných.
Kto druhým odpúšťa, sám milosť pozná,
už ani smrť mu viac nebude hrozná. R:
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Veľa je tých, ktorí čakajú
a
d
G
a
R: Veľa je tých, ktorí čakajú na Božie
E
Slovo.
a
d
E
a
Veľa je tých, ktorí ťa čakajú.
Veľa je tých, ktorí čakajú na Božie
Slovo.
Veľa je tých, na ktorých čaká Pán.
a
d
1. Naplň si srdce svoje
G
a
po okraj radostnou zvesťou
a
d
a choď, volá ťa Pán
E
a
pripraviť mu v ľuďoch miesto.
a
d
A choď, volá ťa Pán,
E
a
pripraviť mu v ľuďoch miesto. R:
2. Choď, posiela ťa Pán
pripraviť mu v ľuďoch miesto,
svojím životom máš
vydávať o ňom svedectvo,
celým životom skús
vydávať o ňom svedectvo. R:
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Modlitba kráľovstva
d (e)
a (h)
Nebeské kráľovstvo je sieť,
g (a) d (e)
ktorá zachytí človeka.
d (e)
a (h)
Nebeské kráľovstvo je obchodník,
g (a)
d (e)
ktorý objavil perlu vysokej ceny.
B (C)
g7 (a7) A (H)
Ide, predá všetko, čo má a tú perlu kúpi.
d (e)
a (h) B (C)
Nebeské kráľovstvo je poklad ukrytý
F (G)
v poli.
g (a) d (e) A (H) B (C)
Kto ho nájde, plný radosti
F (G) A (H)
d (e) g (a) d (e) (H7)
predá všetko, čo má a to pole kúpi.

Žalm 122
E
H
cis
R: Jak radostné je počúvať pozvanie:
Fis
H H7
Do domu Hospodinovho poď!
E
E7
A a
A naše nohy už stoja
E
H E
v tvojich bránach, Jeruzalem.

E
1. Jeruzalem, tak vystavený
Fis
H H7
si obnovený a pevný,
E
E7
A a
k tebe hore kráčajú
E
H
E
deti kmeňov Pánových.
2. Buď pokoj tebe, Jeruzalem,
pevný a istý, kto ťa má rád,
pokoj nech vládne v tvojich hradbách,
v uliciach i na námestiach.
3. O lásku bratov, o pokoj prosím
pre teba mesto, neustále
a pre svätý Boží dom
hľadať budem tvoje dobro. R:

