
 

 

SVÄTÁ OMŠA  
na sviatok sv. Cecílie 

Kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove 

19. novembra 2021 o 18.00 

Základná umelecká škola sv. Cecílie 

Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove 



 

2 

Úvodný spev 

TY SI, PANE, V KAŽDOM CHRÁME (JKS 257)  

PANE, ZMILUJ SA 
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1. Zvelebený buď, Pane, + 

Bože nášho otca Izraela, * 

Od vekov naveky! – R. 

2. Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc + 

sláva, jas a veleba, * 

lebo tvoje je všetko na nebi i na zemi. – R. 

3. Tvoje je, Pane, kráľovstvo, + 

ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým, * 

od teba pochádza bohatstvo i sláva. – R. 

4. Ty panuješ nad všetkými, + 

v tvojej ruke je moc a sila, * 

tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným. – R.  

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

GLÓRIA 

1. A na zemi pokoj ľudom dobrej vôle. Chválime 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, prijmi 

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 

Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán: * 

ja ich poznám a ony idú za mnou. 

Aleluja. 

Spev na obetovanie 

UBI CARITAS 
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SVÄTÝ  

BARÁNOK BOŽÍ 
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Spevy na prijímanie 

KLANIAM SA TI VRÚCNE (JKS 270) 

CHVÁĽ, SIONE, SPASITEĽA 

2. Čo sám Kristus obetoval, chcel, by kňaz vždy obnovoval 

na pamiatku jeho rán. – R. 

3. Tak sme Cirkvou poučení, že sa chlieb a víno zmení 

na obetu spásy nám. – R. 

1. Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, — pod spôsobom chleba z lásky ukrytý! 

[:Srdce moje tebe sa len oddáva, — že si pánom jeho, vďačne uznáva.:] 

2. Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, — ale sluch ma učí pevnú vieru mať. 

[:Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, — ten klamať nemôže, kto je pravda sám.:] 

3. Na kríži sa skrylo samé božstvo len, —  tu i človečenstvo skryté zbožňujem. 

[:V oboje ja verím, Bože vznešený, — a prosím, čo prosil lotor skrúšený.:] 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) PIESEŇ BEZ SLOV v úprave pre 

kvarteto  zobcových fláut 
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anonymný autor: Náš Pán prebýva v nás 

1. Oslavujeme ťa a ctíme, Najvyšší, 

ty si sa znížil, 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. 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. 

KONCERT 

Hans Leo Hassler (1564 – 1612) Cantate Domino 

 

Dmitrij Bortňanskij (1751 – 1825) Tebe Poem  

 

John Baston (1685 – 1740) Concerto No. 2 C dur pre zobcovú flautu 

a sláčikový orchester v úprave pre flautu a basso continuo, II. časť Adagio 



 

 

ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 

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

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958) Ó, Mária, Bolestívá, úprava: D. Bill 

Počas svätej omše účinkovali 

Spevácky zbor ZUŠ sv. Cecílie pod vedením Zuzany Vasekovej 

Spevácky zbor Tempus, zbormajster: Juraj Chlpík 

Žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie 

Dorota Mešková | zobcová flauta, pedagogička: Eva Hrušková 

Kvarteto zobcových fláut pod vedením pedagogičky Barbory Gálovej 

Michaela Hronská, Eliška Šubínová, Sofia Mária Ďalogová 

Na organe hral Peter Stankovič 

Autori hudby 

Gloria (J. P. Lécot), Aleluja (Eglise qui chante, No. 130), Chváľ, Sione, Spasiteľa 

(anonymný autor) 


