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Úvodný spev 

POĎTE, PLESAJME V PÁNOVI 

KYRIE, ELEISON 
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1. Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, * 

zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. 

2. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; * 

on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. – R. 

3. Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri * 

jej odevom sú zlaté tkanivá. 

4. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; * 

za ňou ti privádzajú panny, jej družice. – R. 

5. Sprevádza ich jasot radostný, * 

tak vstupujú do kráľovského paláca. 

6. Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; * 

urobíš ich kniežatami nad celou zemou.  – R. 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

GLÓRIA 

1. A na zemi pokoj ľudom dobrej vôle. Chálime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, 

oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ 

nebeský, Boh Otec všemohúci. – R. 

2. Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca: 

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, prijmy 

našu úpenlivú prosbu. – R.  

3. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len ty si svätý, len ty si Pán, 

len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. 

Amen – R.  
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ALELUJOVÝ VERŠ 

Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; * 

keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu. 

Aleluja. 

SPEV NA OBETOVANIE 

César Franck (1822 – 1890) PANIS ANGELICUS 

SANCTUS  
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AGNUS DEI 

1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne,  ó, jak túžim po tebe! Tys' najdrahší priateľ môj, 

 príď do srdca, Ježiš môj,  príď do srdca, Ježiš môj! 

2. Poteš srdce, zažeň žiaľ,  oheň lásky v ňom rozpáľ,  moja láska teba zve: 

Ježiš, Ježiš, príď ku mne,  Ježiš, Ježiš, príď ku mne! 

3. Prázdny svet, ten núka kvet  slasti, radosť ktorých niet.  Moja slasť je Ježiš 

môj,  Ježiš, Ježiš, lásky zdroj,  Ježiš, Ježiš, lásky zdroj. 

4. Pre mňa si na kríži pnel,  pre mňa bôľny hlas tvoj znel.  Chcem ti oddať 

srdce dnes,  túžby srdca k nebu vznes.  Príď, ó, Ježiš, navždy dnes! 

5. Poklad drahý, Ježiš môj,  vôkol zúri sveta boj.  Ja som slabý, daj mi síl,  

aby v tebe verne žil,  aby v tebe verne žil! 

Spevy na prijímanie 

JEŽIŠ, JEŽIŠ, PRÍĎ KU MNE (JKS 300) 
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NÁŠ PÁN PREBÝVA V NÁS 

1. Oslavujeme ťa a ctíme, Najvyšší, 

ty si sa ponížil, aby si nás zdvihol 

ty si sa ponížil, aby si nás poctil, 

ty si sa stal chudobným, aby si nás urobil bohatými – R. 

2. Ty si sa narodil a povolal nás k životu, 

ty si sa dal pokrstiť, aby si nás očistil, 

ty si sa postil, aby si nás nasýtil, 

ty si za nás trpel a tým si nám dal silu. – R.  

3. Ty si bol zajatý a nás si oslobodil, 

ty si bol odsúdený ako zločinec a nám si dal milosť, 

teba bili po tvári a nám si vrátil dôstojnosť, 

teba okradli o rúcho a predsa si nás zaodel. – R.  

4. Ty si bol zviazaný, no naše putá si rozviazal, 

ty si okúsil ocot a nám si dal piť víno, 

ty si bol tŕním korunovaný a nás si urobil dedičmi kráľovstva, 

ty si bol pribitý na kríž a tým si nás vykúpil. – R.  

5. Ty si zomrel a nám si daroval tak život, 

ty si bol pochovaný a nás si prebudil, 

ty si na tretí deň vstal z mŕtvych a nám si daroval radosť, 

ty si sa zaodel do nádhery a nás si naplnil jasotom. – R. 

6. Oslavujeme ťa a ctíme, Najvyšší, 

ty si vstúpil na nebesia a povolal si nás k sebe, 

ty si ostal v sláve Otcovej a nás si povýšil, 

ty si zoslal Ducha Svätého, aby si nás naplnil. – R. 
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Záver 

SALVE REGINA 

Georg Muffat (1653-1704) TOCCATA QUINTA   

organ: Tomáš Sivčák 



 

 

ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 

02/43 410 702, riaditel@zusc.sk, www.zusc.sk 

Počas sv. omše účinkovali 

Komorný spevácky zbor ZUŠ sv. Cecílie vedie Zuzana Vaseková 

Spevácky zbor Tempus, zbormajster: Juraj Chlpík 

Žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie 

Na organe hrá Žofia Daniščáková 

Autori hudby 

Poďte, plesajme v Pánovi (V. Dufka, SJ), Kyrie, eleison (B. Hurd), Gloria (J. P. Lécot), 

Aleluja (Spevy z Taizé), Ježiš, Ježiš, príď ku mne (M. S. Trnavský), 

Náš Pán prebýva v nás (anonymný autor) 


