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Predvečer novény – sv. omša pre rodiny s deťmi
PONDELOK – 12. 11. 2018 – 17.00 hod.
Ako viesť deti k viere a láske v rodine
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy Sirachovca

3, 3-7. 14-16

Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky
nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude
vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku.
Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby.
Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku.
Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je
nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej
sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si
napáchal.
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.
Blažený každý, čo sa bojí Pána *
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. – R.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič *
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. – R.
Veru, tak bude požehnaný muž, *
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, †
aby si videl šťastie Jeruzalema *
po všetky dni svojho života. – R.

Ž 127, 1-2. 3. 4-5
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto
posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. – R. Aleluja
EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša


2, 41-52

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni
slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo
jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali
ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam
ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich
a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou
a odpoveďami.
Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám
to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal:
„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“
Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta
a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
Počuli sme slovo Pánovo.
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PRVÝ DEŇ – UTOROK – 13 11. 2018
Hľadanie životného partnera
a príprava snúbencov na manželstvo
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom

3, 12-21

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo,
láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si,
ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad
všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech
vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa
navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo
svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša
a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte
manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo
je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej. – R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. – R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. – R.
Nakloň mi srdce k svojej náuke, *
a nie ku chamtivosti. – R.
Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; *
na tvojej ceste dopraj mi života. – R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. – R.

Ž 119, 33-37, 40
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja – Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho
bude milovať a prídeme k nemu. – R. Aleluja
EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša


25, 14-30

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov
a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu
jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších
päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel,
vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil
ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, päť
talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.“ Jeho pán mu povedal:
„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad
mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi
odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý
a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do
radosti svojho pána.“
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý
človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, a preto som
išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán mu povedal:
„Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som
nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po
návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má
desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto
nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy;
tam bude plač a škrípanie zubami.“
Počuli sme slovo Pánovo.
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DRUHÝ DEŇ – STREDA – 14. 11. 2018
Problémy mladých vo viere a v čistote
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Ozeáša

2, 16. 17c-18. 21-22

Toto hovorí Pán:
"Hľa, prehovorím ju, zavediem ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu. Tam
bude poslúchať ako v dňoch svojej mladosti, ako v dňoch, keď vychádzala
z egyptskej krajiny. A v ten deň, hovorí Pán, budeš ma volať: 'Môj manžel;' už
ma viac nebudeš volať: 'Môj Bál.' Vtedy si ťa navždy zasnúbim, zasnúbim si ťa
v spravodlivosti a práve, v láske a milosrdenstve, zasnúbim si ťa vo vernosti a ty
spoznáš Pána."
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Milostivý a milosrdný je Pán.
Budem ťa velebiť každý deň *
a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, *
tvoju veľkosť nemožno preskúmať. – R.
.
Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov *
a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby *
a rozprávajú o tvojich zázrakoch. – R.
Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných *
a rozprávajú o tvojej veľkosti.
Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti *
a plesajú nad tvojou spravodlivosťou. – R.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. – R.

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. – R.
Aleluja
EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka


5, 1-20

Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode,
vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch
a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami
a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť.
A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.
Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom:
„Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč
ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!“ A spýtal sa
ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“
A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.
Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás
do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli
a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu
svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po
osadách.
A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého
trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri
zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo
s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby
odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým
trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal:
„Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad
tebou zmiloval.“
On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš.
A všetci sa čudovali.
Počuli sme slovo Pánovo.
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TRETÍ DEŇ – ŠTVRTOK – 15. 11. 2018
Biblický pohľad na povolanie mladého človeka na ceste spásy
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Ezechiela

2, 8-3, 4

Toto hovorí Pán: "Syn človeka, počúvaj, čo ti hovorím; a nebuď spurný
ako tento spurný dom; otvor ústa a zjedz všetko, čo ti dám."
Vtom som videl ruku vystretú ku mne a v nej zvitok knihy. Rozvinul ho
predo mnou a bol popísaný znútra i zvonka; boli na ňom napísané žalospevy,
vzdychania a beda.
Tu mi povedal: "Syn človeka, zjedz všetko, čo je pred tebou; zjedz tento
zvitok a choď a hovor synom Izraela."
Otvoril som ústa a on mi dal zvitok zjesť. Potom mi povedal: "Syn človeka,
zjedz ho a tvoje vnútro sa naplní týmto zvitkom, ktorý ti dávam." Zjedol som ho
teda a v ústach mi bol sladký ako med. On mi povedal: "Syn človeka, choď
k domu Izraela a hovor im moje slová."
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.
Spievajte Pánovi pieseň novú; †
spievaj Pánovi celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. – R.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň. †
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. – R.
Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, †
vzdávajte Pánovi slávu a česť, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. – R.
Hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" †
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. – R.

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvo
Božieho kráľovstva. – R. Aleluja
EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka


10, 17-22

Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal
sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu
povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. Poznáš
prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“
Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej
mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď,
predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal
veľký majetok.
Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠTVRTÝ DEŇ – PIATOK – 16. 11. 2018
Digitálny svet, ktorý poznačuje mladého človeka
najmä v oblasti komunikácie
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Jonáša

3, 1-10

Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi: "Vstaň, choď do veľkého mesta
Ninive a káž tam, čo ti hovorím."
Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive.
Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš
začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: "Ešte štyridsať dní a Ninive bude
rozvrátené."
Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po
najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. Zvesť sa dostala až k ninivskému kráľovi.
Vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do
popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive rozhodnutie kráľa a jeho veľmožov:
"Nech nič neokúsia ľudia ani zvieratá, dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu
nech nepijú! Ľudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno volajú k Bohu
a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. Ktovie,
možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám, odloží svoje rozhorčenie
a nezahynieme."
A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval sa
a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil.
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem
Čím sa odvďačím Pánovi *
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy *
a budem vzývať meno Pánovo. – R.
Pánovi splním svoje sľuby *
pred všetkým jeho ľudom.
Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo. – R.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho *
uprostred teba, Jeruzalem. – R.

Ž 116, 12-13. 14+17. 18-19
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho
bude milovať a prídeme k nemu. – R. Aleluja
EVANJELIUM

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka

9, 14-29

Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa
s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu
a pozdravovali ho.
On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ Jeden zo zástupu mu
odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým
duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne.
Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“
On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás
mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch
zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš
sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“
On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho
zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Ježiš mu
povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“
A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ Keď Ježiš
videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti
rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním
zalomcoval a vyšiel.
Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho
chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.
Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme
ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím,
iba modlitbou.“
Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATY DEŇ – SOBOTA– 17. 11. 2018
6.30 hod., 8.00 hod., 10.00 hod., 11.30 hod. (maďarská)

Ako pomôcť mladému človeku v rozhodovaní sa pre povolanie
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Izaiáša

62, 1-5

Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako
žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. Národy uvidia tvoju
spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti
určia Pánove ústa.
Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke
svojho Boha. Už ťa nebudú volať Opustená a tvoju krajinu nebudú volať
Spustošená, lebo teba budú nazývať „Mám v nej záľubu“ a tvoju krajinu
„Vydatá“, veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela. Ako si
vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste,
tešiť sa bude tvoj Boh.
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.
Pán kraľuje, jasaj, zem; *
radujte sa, všetky ostrovy.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia všetky národy. – R.
Vychádza svetlo spravodlivému *
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *
a oslavujte jeho sväté meno. – R.

Ž 97, 1+6. 11-12
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Sláva Bohu na výsostiach a
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. – R. Aleluja
EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša


1, 18-25

S narodením Ježiša Krista to bolo takto:
Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali
spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe,
preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne
Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu
meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo
v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal
Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna;
a dal mu meno Ježiš.
Počuli sme slovo Pánovo.
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PIATY DEŇ – SOBOTA– 17. 11. 2018
16.00 hod., 18.00 hod., 24.00 hod.

Ticho, Biblia a modlitba – ako prostriedky na spoznanie povolania
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Daniela

12, 1-3

V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho
národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas.
V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.
A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na
hanbu a večnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých
priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. – R.
Preto sa raduje moje srdce †
a moja duša plesá *
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. – R.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť. – R.

Ž 16, 5+8. 9-10. 10
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DRUHÉ ČÍTANIE
Čítanie z Listu Hebrejom

10, 11-14. 18

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré
nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy
a navždy zasadol po pravici Boha.
A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka
pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. A kde sú
hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech.
Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna
človeka. – R. Aleluja

EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka


13, 24-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: "V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa
zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa
budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou
a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta,
od kraja zeme až po kraj neba.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa
lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je
blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko
nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec."
Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠIESTY DEŇ - NEDEĽA – 18.11. 2017
7.30. hod., 9.30 hod.

Poslanie mladého kresťana v náuke cirkevných otcov a pápežov
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Daniela

12, 1-3

V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho
národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas.
V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.
A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na
hanbu a večnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých
priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. – R.
Preto sa raduje moje srdce †
a moja duša plesá *
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. – R.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť. – R.

Ž 16, 5+8. 9-10. 10
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DRUHÉ ČÍTANIE
Čítanie z Listu Hebrejom

10, 11-14. 18

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré
nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy
a navždy zasadol po pravici Boha.
A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka
pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. A kde sú
hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech.
Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna
človeka. – R. Aleluja

EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka


13, 24-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: "V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa
zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa
budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou
a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta,
od kraja zeme až po kraj neba.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa
lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je
blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko
nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec."
Počuli sme slovo Pánovo.
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ŠIESTY DEŇ - NEDEĽA – 18.11. 2017
16.00 hod., 18.00 hod.
Centrá pre mládež – ohniská ľudskej a kresťanskej formácie
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Daniela

12, 1-3

V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho
národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas.
V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.
A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na
hanbu a večnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých
priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.
Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. – R.
Preto sa raduje moje srdce †
a moja duša plesá *
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. – R.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť. – R.

Ž 16, 5+8. 9-10. 10
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DRUHÉ ČÍTANIE
Čítanie z Listu Hebrejom

10, 11-14. 18

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré
nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy
a navždy zasadol po pravici Boha.
A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka
pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. A kde sú
hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech.
Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna
človeka. – R. Aleluja

EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka


13, 24-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: "V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa
zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa
budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou
a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta,
od kraja zeme až po kraj neba.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa
lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je
blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko
nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec."
Počuli sme slovo Pánovo.

Trnavská novéna 2018 - lekcionár

20

SIEDMY DEŇ – PONDELOK – 19. 11. 2018
Slávnosť posviacky Baziliky sv. Mikuláša

Krízové etapy v živote mladého človeka
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Knihy proroka Izaiáša

56, 1. 6-7

Toto hovorí Pán:
„Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už
príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.“
A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli
mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvätili, a pridržiavajú sa
mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome
modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári.
Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!“
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. – R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. – R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Bože, náš ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. – R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. – R.

Ž 84, 3.4.5.10. 11
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DRUHÉ ČÍTANIE
Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

3, 9b-11.16.17

Bratia, sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa
Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ
a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik
nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.
Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda
Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.
ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja. – Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.
Ty máš slová večného života. – R. Aleluja

EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša


19, 1-10

Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej,
ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale
nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý
figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto,
pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať
v tvojom dome!“
On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali:
„Vošiel k hriešnemu človeku!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane,
polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim
štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa
stratilo.“
Počuli sme slovo Pánovo.
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ÔSMY DEŇ – UTOROK – 20.11. 2018
Mladí potrebujú evanjelizáciu, aby sa stali evanjelizátormi
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba

1, 1-11

Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim
kmeňom v diaspore.
Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky,
veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať
v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom
nezaostávali.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva
všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez
pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej
vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; muž
s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.
Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý zasa
svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy: vyjde slnko so svojou páľavou
a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč
na svojich cestách.
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev.
Tlieskajte rukami, všetky národy, *
jasajte Bohu hlasom radostným.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, *
nad celou zemou veľký kráľ. – R.
Podmaňuje nám národy *
a pohanov nám kladie pod nohy.
On pre nás vybral dedičstvo, *
slávu Jakuba, ktorého má rád. – R.
Za jasotu vystupuje Boh, *
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Spievajte Bohu, spievajte, *
spievajte nášmu kráľovi, spievajte. – R.

Ž 47, 2-3.4-5. 6-7
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ALELUJOVÝ VERŠ
R. Aleluja – Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho
bude milovať a prídeme k nemu. – R. Aleluja
EVANJELIUM
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša


24, 13-35

V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od
Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo.
Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel
s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.
I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení
a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec
v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“
On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským,
ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom;
ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my
sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.
Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď
nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije.
Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho
nevideli.“
On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili
proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom
Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide
ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už
schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb
a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale
on im zmizol.
Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával
a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.
Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán
naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo
cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Počuli sme slovo Pánovo.
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DEVIATY DEŇ – STREDA – 21. 11. 2018
Sviatok Obetovania Panny Márie

Základné vzťahy mladého človeka v rodine a spoločnosti
PRVÉ ČÍTANIE
Čítanie z knihy proroka Zachariáša

2, 14–17

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať
uprostred teba – hovorí Pán. V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú
mojím ľudom, budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal
Pán zástupov k tebe. Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu, a posvätnej
zeme a zase si vyvolí Jeruzalem. Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa
zdvihne zo svojho trvalého príbytku!“
Počuli sme Božie slovo.
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.
Velebí moja duša Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, – R.
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno – R.
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. – R.

Mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených.
hladných nakŕmil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. – R.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. – R.
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EVANJELIUM

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

12, 46-50

Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa
s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia
a chcú sa s tebou rozprávať.“
On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji
bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji
bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat
i sestra i matka.“
Počuli sme slovo Pánovo.

