
Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla 
Ľubovoľná spomienka                   (červená) 

L III. spoločná časť mučeníkov Č.1. Mud 3, 1-9  č.5, s. 715;  

Responzóriový žalm: XV 1Sam 2, 1b-c. 4-5. 6-7. 8a-d  

Č.2. 1.Jn 5, 1-5 

Ev. č. 4. Lk 9, 23-26 s. 725. 

Spoločné omše mučeníkov: O panne mučenici 

(RM Typis Vaticanis 2001, s. 895;)  

pf. O svätých mučeníkoch 

 

 

MODLITBA DŇA 

Dobrotivý Bože,  

ty si dal blahoslavenej Zdenke                                  

nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, 

ktorú prejavila radostnou službou chorým 

a tvojim kňazom; * 

prosíme ťa, dopraj aj nám, –  

aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote 

dať svoj život do služby bratom a sestrám 

a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša 

Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky 

vekov.  Amen. 

 

 



Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla 
Ľubovoľná spomienka 

 
 
 
  
 

 
PRVÉ ČÍTANIE                                             3, 1-9 
    

 
Čítanie z Knihy Múdrosti                        

 

Duše spravodlivých sú v Božích rukách,  

muka smrti sa ich nedotkne.  

Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi;  

za nešťastie pokladali ich smrť  

a ich odchod od nás za záhubu. 

Ale oni sú v pokoji.  

A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky,  

ich nádej je plná nesmrteľnosti.  

Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie,  

lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. 

Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu.   

Deň súdu zažiaria, prebehnú sťa iskry cez trstinu,  

súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať  

a Pán bude nad nimi kraľovať naveky. 

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske  

pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie  

a pre jeho vyvolených odmena.  

 

Počuli sme Božie slovo. 



RESPONZÓRIOVÝ ŽALM     1Sam 2, 1b-c. 4-5. 6-7. 8a-d 

R. (1bc): Srdce mi plesá v mojom Bohu.                                          XV 

 

1. Srdce mi plesá v Pánovi,* 

v mojom Bohu rastie moja sila. 

2. Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, * 

lebo sa radujem z tvojej pomoci. – R. 

 

3. Luk silákov sa zlomil,* 

    slabí sa opásali silou. 

4. Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať  

    za chlieb,* 

     no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.  

5. Neplodná rodí mnoho ráz * 

    a tá, čo má veľa detí, vädne. – R. 

 

6. Pán dáva smrť i život, * 

uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.  

7. Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť,* 

 ponižuje aj vyvyšuje. – R. 

 

8. Dvíha z prachu bedára * 

   a zo smetiska povyšuje chudobného.  

9. Usádza ho medzi kniežatá * 

 a dáva mu trón slávy. – R. 

 

 
DRUHÉ ČÍTANIE       5, 1-5 

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána                             

 

     Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.  

A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 

Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme 

jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho 

prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 

     Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, 

ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, 

kto verí, že Ježiš je Boží Syn?! 

Počuli sme Božie slovo. 



ALELUJOVÝ VERŠ                 1 Pt 4, 14   

                

R. Aleluja. – Blahoslavení ste, keď vás hanobia pre Kristovo meno, lebo to Duch Boží na 

vás spočíva. R. Aleluja. 

 

 

EVANJELIUM      Lk 9, 23-26 

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša                       

 

Ježiš povedal všetkým:  

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž 

a nasleduje ma.  

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre 

mňa, zachráni si ho.  

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil 

alebo poškodil?! Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho 

sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých 

anjelov.“ 

 

Počuli sme slovo Pánovo.  

 

 

 

 

 

 

 



NAD OBETNÝMI DARMI 

Všemohúci Bože, 

pri oslave blahoslavenej panny  

a mučenice Zdenky 

prinášame ti obetné dary * 

a prosíme, aby ti boli milé, – 

ako sa ti páčila jej odvaha, 

s ktorou za teba obetovala svoj život. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

 

PO PRIJÍMANÍ 

Milosrdný Bože, * 

v zástupe svätíc si ozdobil  

blahoslavenú Zdenku 

korunou panenstva i korunou mučeníctva, – 

daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti 

statočne premáhali všetko zlo 

a dosiahli nebeskú slávu. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

 

 

 


