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NA ÚVOD

Jednotný katolícky spevník (JKS), ktorý vyšiel po prvý
raz v roku 1937, patrí medzi kľúčové publikácie
duchovného života na Slovensku. Už jeho prvé
vydanie sa stretlo so živým záujmom a vyvolalo
široký ohlas. Na jeho zostavovaní sa podieľal tím
odborníkov z oblasti hudby, liturgie, ale aj jazyka
pod taktovkou hudobného skladateľa Mikuláša
Schneidera-Trnavského, ktorý doň zaradil duchovné
piesne zo všetkých slovenských regiónov, zo zahraničia i svoje vlastné. Význam tohto modlitebníka
a spevníka zostáva platný aj po osemdesiatich rokoch, keď vychádza už v 79. vydaní.
Právom možno povedať, že JKS patrí k pokladom
Spolku svätého Vojtecha, ktorý sa zaslúžil o jeho
vydanie, no je aj klenotom slovenskej knižnej a jazykovej kultúry, veď ako je známe, vo veľkej miere
prispel k zjednocovaniu slovenčiny.
Nová graﬁcká úprava s praktickými farebnými
prvkami umožňuje ľahšiu orientáciu v pomerne
rozsiahlej publikácii. Na obálke spevníka je kríž zo
Zoborskej listiny, ktorá je prvým písomným dokladom z územia Slovenska a pochádza z roku 1111.

Verím, že Jednotný katolícky spevník nebude chýbať
ani v jednej slovenskej domácnosti a stane sa pre
každého veriaceho sprievodcom v duchovnom živote.
V Trnave 16. mája 2018, na spomienku sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Ivan Šulík
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha
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MODLITBY

Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom. Modlitba je
teda rozhovor Božieho dieťaťa s nebeským Otcom. Modlitbou
Boha chválime, prosíme, ďakujeme mu a odprosujeme ho.
Modliť sa máme zbožne, pokorne, s dôverou a s odovzdanosťou do Božej vôle, pravidelne každý deň. Modlitba môže byť
ústna alebo rozjímavá, osobná alebo spoločná.

ŽIVOT Z VIERY
Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa
a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.
Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho
srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl
a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého! (Lk 10, 27 – 28).

I.
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Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem
mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke
svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť
na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať
a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
Každý piatok (okrem sviatku) je deň pokánia, lebo v ten deň
zomrel za nás náš Spasiteľ. Kajúcnymi skutkami sa pripájame aspoň nepatrne k jeho obete, a tak sa hlásime k jeho krížu.
V piatok sme povinní dodržať pôst (odoprieť si mäsitý pokrm,
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alkoholický nápoj, fajčenie alebo nejakú zábavu) alebo vykonať skutok zbožnosti (účasť na svätej omši, čítanie zo Svätého
písma alebo katechizmu, pobožnosť krížovej cesty, modlitba
posvätného ruženca a pod.), alebo skutok lásky k blížnemu
(návšteva chorých, ich opatera a pod.).

Služba blížnemu
Vykonávame ju skutkami telesného a duchovného
milosrdenstva.
Skutky telesného milosrdenstva
1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.
Skutky duchovného milosrdenstva
1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.

14

JEDNOTNÝ KATOLÍCKY SPEVNÍK

Základné pravdy Kristovho posolstva
1. Boh je láska.
2. Boh Otec posiela na svet Krista – Lásku.
3. Kristus posiela svojim verným Ducha Svätého
– Ducha lásky.

II. ZÁKLADNÉ SPOLOČNÉ MODLITBY
Keď sa v Skutkoch apoštolov hovorí po prvý raz o spoločenstve
veriacich, jasne sa hovorí aj o tom, že „všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách“ (1, 14). Spoločnej modlitbe náleží osobitná
dôstojnosť, pretože sám Kristus povedal: „Kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).
Úradnou spoločnou modlitbou Cirkvi je liturgia hodín, čiže
denná modlitba Cirkvi, ktorou Cirkev posväcuje jednotlivé chvíle
dňa a pripravuje sa ňou na slávenie Eucharistie. Veriacim sa
odporúča účasť aspoň na večernej časti tejto modlitby – na vešperách. Cirkev odporúča, aby sa rodina ako domáca cirkev spoločne
modlila, a to aj niektoré vhodné časti dennej modlitby Cirkvi.

Katolícky pozdrav
V. Pochválený buď Ježiš Kristus.
R. Naveky. Amen.
Znamenie kríža (a prežehnanie sa)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.
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Modlitba Pána
Medzi ústnymi modlitbami na prvé miesto patrí modlitba
Pána – Otče náš. Nijaká iná modlitba sa jej nevyrovná, lebo
sám Spasiteľ nás ju naučil a prikázal modliť sa.

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

Anjelské pozdravenie
Prvá časť tejto modlitby odznela z úst anjela Gabriela a svätej
Alžbety. Druhá časť je pokorná modlitba Cirkvi.

Zdravas’, Mária, milosti plná,
Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.
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Chváloslovie
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému;
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Anjel Pána
Touto modlitbou uctievame tajomstvá zvestovania a vtelenia
Božieho Syna. Modlievame sa ju, keď zvonia na Anjel Pána
ráno, na poludnie a večer.

V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas’, Mária…
V. Hľa, služobnica Pána.
R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária…
V. A Slovo sa telom stalo.
R. A prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária…
V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa. – Bože, z anjelovho zvestovania vieme, –
že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; – prosíme
ťa, – vlej nám do duše svoju milosť, – aby nás jeho
umučenie a kríž – priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
– Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.
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Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme:

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
Modlime sa. – Bože, ty si zmŕtvychvstaním svojho
Syna, – nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; –
prosíme ťa, – daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky
Panny Márie – dosiahli radosti večného života. – Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

Apoštolské vyznanie viery
má 12 článkov

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
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tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

Vzývanie Ducha Svätého
Ant. Príď, Duchu Svätý, – naplň srdcia svojich veriacich – a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
V. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
R. A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme
v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa
radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

Modlitba pri stolovaní
Pred jedlom
Všetci čakajú na teba, že im dáš pokrm v pravý čas.
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Ty im ho dávaš a oni ho zbierajú. Otváraš svoju ruku,
sýtia sa dobrotami.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky, i na veky vekov. Amen.
V. Požehnaj nás, Pane, i tieto dary,
ktoré budeme požívať z tvojej štedrosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.
Po jedle
Chváľte Pána, všetky národy, – oslavujte ho, všetci
ľudia; – lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám
– a pravda Pánova trvá naveky.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky, i na veky vekov. Amen.
V. Ďakujeme ti, všemohúci Bože,
za všetky tvoje dobrodenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.

