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Predhavor

Druhý vatikánsky koncil je v oblasti liturgického spevu medzníkom veľkého
historického významu: zvýšila sa aktívna účasť veriacich na liturgii - teda aj na
liturgickom speve; do liturgie sa zaviedli národné spisovné jazyky; ľudový spev
sa za istých podmienok povýšil na liturgický spev a začal sa klásť dôraz na
národné tradície. Tak vznikla historicky unikátna situácia: jednotlivé národy
alebo jazykové skupiny národov si začali budovať svoj národný liturgický spev.
Je to začiatok novej epochy v dejinách liturgie.

V prvých pokoncilových rokoch hradania, teoretického skúmania problema-
tiky a pokusnej tvorby vydávali sa narýchlo príručky pre okamžitú službu
liturgickej praxi. U nás túto úlohu spinili Liturgické nápevy (SSV 1967),
ktoré - hoci boli mienené ako provizórium - podstatne usmernili slovenský
liturgický spev aj jeho ďalší vývin.

V súčasnosti sa už všeobecne vydávajú prvé koncipované práce trvalejšieho
významu. Dôležitou knihou tohto druhu je u nás Rímsky misál z roku 1980
s uceleným súborom kňazských spevov. Základné omšové spevy tvoria
hudobný pendant k misálu: obsahujú pravidelné stabilné spevy zhromaždenia
s pomocnou úlohou kantora - predspeváka alebo zboru, hudobné modely pre
úlohu diakona, lektora a žalmistu a rad bežných omšových odpoyedí a zvolaní
ľudu. Sú to všetko nápevy vytvorené na úradné liturgické texty - teda texty
liturgicky záväzné, z väčšej časti texty celocirkevne a liturgicky povinné.

K základným knihám bohoslužobného a náboženského spevu bude treba
vytvoriť ešte „graduál" premenlivých omšových spevov na nedele a sviatky,
spevník pre vešpery a pobožnosti a piesňový kancionál - textovo a proporčne
zostavený pre pokoncilovú liturgiu, aby sa cenný poklad slovenských duchov-
ných piesní včítane piesníJednotného katolíckeho spevníka využil v správnych
liturgických funkciách. Pre celý tento rad kníh počítame s jednotným trojmiest-
nym číslovaním spevov určených zhromaždeniu (001 až 999).

K relatívnej úpinosti zostane ešte úloha vytvoriť partikulárne spevníky pre
deti, zbory a pod.

Ž eláme Liturgickému kancionálu, aby poslúžil ako inšpirujúci začiatok novej
ušľachtilej tradície slovenského bohoslužobného spevu, k oslave Boha a po-
vznášaniu mysle veriacich k Bohu.
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Základné pojmy liturgickej hudby



I. Duchovná hudba ako akustická forma
Božieho kultui

1. Pojem duchovnej hudby

Ked sa ľudia zhromaždia v Ježišovom mene, aby slávili a sprítomnili si tajomstvo
svojej viery, uskutočňuje sa verejná úradná služba Cirkvi - bohoslužba, to jest
liturgia, ako dielo Krista kňaza a jeho Tela Cikrvi. Je to zmyslupiné konanie,
v ktorom je Kristus skutočne prítomný, a je to najvyššia forma Božieho kultu
(cultus divinus), ktorej sa, čo do účinnosti, nevyrovná nijaká iná cirkevná
činnosť. 2 V tomto konaní zaujímajú spev a hudba vynikajúce miesto - sú jeho
„potrebnou a neodlučiteľnou súčasfou" 3 . Spev, ktorý je nositeľom liturgického
textu, označujeme ako liturgický spev a hudbu, ktorá je priamo spojená
s liturgickou činnosťou, označujeme ako liturgickú hudbu. Tieto termíny neohrani-
čujú nejaký hudobný druh alebo sloh, ale definujú fungovanie spevu a hudby ako
liturgické konanie. Katolícka liturgia v sebe zahŕňa slávenie Eucharistie, bohoslu-
žbu Slova, vysluhovanie sviatostí a svätenín a modlitby hodín.

Neliturgickým verejným a cirkevne schváleným formám Božieho kultu hovo-
ríme pobožnosti (pia exercitia - nábožné cvičenia). Tiež sú spojené so spevom
a hudbou a teda môžeme v tom zmysle hovoriť o speve a hudbe pri pobožnostiach.
Pobožnosťami sú napríklad spoločná krížová cesta, ruženec, litánie a iné.

V cirkevných dokumentoch sa používa nadradený pojem musica sacra, to jest
posvätná, Bohu zasvätená hudba, vytvorená pre Boží kult4 . Pod týmto označením
sa rozumie: „gregoriánsky chorál, posvätný viachlas starodávny aj nový vo svojich
rozmanitých druhoch, posvätná hudba pre organ a iné dovolené nástroje a po-
svätný ľudový spev liturgický alebo vôbec náboženský" 5 . V tomto zmysle môžeme
používať v slovenčine zaužívané výrazy duchovná hudba a duchovný spev, lebo
vystihujú podstatu tejto hudobnej kultúry - totiž zameranie sa na duchovné,
Božie veci ako opak telesných, svetských. Aktuálne je aj označenie chrámová

hudba - vytvorená pre znenie v kostoloch. Aj ked sú tieto pojmy pomerne široké
a neohraničené, ich významovým jadrom je práve liturgický spev a hudba. 6

2. Ciel', úloha a hodnota duchovnej hudby

Konečným cieľom duchovnej hudby je oslava Boha a posvätenie veriacich7 . Jej
úlohou je urobiť modlitbu vrúcnejšou, podporovať jednomyseľnosť a zvyšovať
slávnostnosť posvätných obradov8„Pritom Cirkev odobruje a dovoľuje používať
v liturgii všetky formy pravého umenia, ak majú potrebné vlastnosti." 9 A tieto
vlastnosti charakterizuje ako posvätnosť a správnosť foriem" ) .

Duchovná hudba má byť posvätná v tom zmysle, aby svojím výrazom smerovala
k nábožnosti: k nábožnému citovému stavu a postoju, k nábožným intelektovým
a obrazným predstavám. Svojimi hudobnými formami má byť duchovná hudba
dokonalá - teda podľa súčasných i všeobecne platných umeleckých kritérií správne
tvarovaná a esteticky hodnotná 11I - aby cez nádheru hudobného diania „fahšie
povznášala myseľ k výšinám" a takto aby sa „celé slávenie stalo zreteľnejším
predobrazom nebeskej liturgie vo svätom meste Jeruzaleme" I2 . V zásade je
duchovná hudba tým posvätnejšia, čím užšie je spojená s liturgickou činnosťou I3 .
Prostredníctvom spevu a hudby uskutočňuje sa Cirkvou zdôrazňovaná činná účasť
veriacich na liturgii 14 .

Hudba pri bohoslužbe je znakom a výrazom liturgického diania a ako taká
vzfahuje sa na celé zhromaždenie prítomných. Preto jej výber a prednes treba
usmerniť tak, aby ju všetci mohli esteticky prijať - aby ju mohli spievať alebo sa
s ňou vnútorne stotožniť, ak je to hudba určená sčasti na počúvanie. Bohoslužbu
možno obohatiť pomerne rozmanitými druhmi hudby, vždy je však potrebné, aby
zhromaždenie chápalo danú hudbu ako osožný prínos.

Konečná hodnota duchovnej hudby vyplýva z jej cieľa. Treba ju posudzovať
nielen podľa toho, nakoľko zaujme, ani podľa jej estetickej či kultúrnej hodnoty,
jej vekom nadobudnutej ctihodnosti alebo populárnosti, ale najmä podľa toho.

1 V problematike duchovnej hudby sú pre nás záväzné tieto dokumenty: konštitúcia Druhého
vatikánskeho koncilu SACROSANCTUM CONCILIUM o posvätnej liturgii zo dňa 4. decembra 1963
(in: Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu I., t. j. prvý diel, SSV Trnava 1969), inštrukcia
Posvätnej kongregácie pre bohoslužby MUSICAM SACRAM zo dňa 5. marca 1967 s úradným
komentárom jej autorov a všeobecné smernice RÍMSKEHO MISÁLA, druhého typického vydania
Posvätnej kongregácie pre bohoslužbu zo dňa 27. marca 1975 (slovenské vydanie z roku 1980). Oba
prvé dokumenty nadväzujú a v mnohom sa odvolávajú na MOTU PROPRIO Pia X. zo dňa
22. novembra 1903 a pomerne rozsiahlu inštrukciu Posvätnej kongregácie obradov DE MUSICA
SACRA zo dňa 3. septembra 1958. Poučný je pre našu problematiku aj UNIVERSA -LAUS-
DOKUMENT '80 o hudbe pri bohoslužbe, ktorý zostavilo UNIVERSA LAUS - medzinárodné
združenie odborníkov pre výskum kresťanskej duchovnej hudby - vo francúzskom, talianskom,
španielskom, anglickom a nemeckom jazyku (okrem iného in: Bibel und Liturgie 1980/4, s. 219-230).
Pri príprave tohto výkladu poslúžili: BEITL, J.: Liturgika I.-II., SSV Trnava 1976; v praxi používané
liturgické príručky vydané v SSV Trnava; dostupná muzikologická literatúra.

2 Konštitúcia SACROSANCTUM CONCILIUM o posv. liturgii, čl. 7.
3 Tamže, čl. 112.
4 Inštrukcia MUSICAM SACRAM. čl. 4a.
5 Tamže, čl. 4b.

6 Používa sa tiež výraz „cirkevná hudba" v zmysle ako hudba cirkevného spoločenstva. Porov.
slovenský preklad názvu 6. kapitoly konštitúcie SACROSANCTUM CONCILIUM v Dokumentoch
Druhého Vatikánskeho Koncilu I. (SSV Trnava 1969). Podobne sa aj v nemeckých úradných
dokumentoch „musica sacra" prekladá ako „Kirchenmusik - .

Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM o posv. liturgii, čl. 112 inštr. MUSICAM SACRAM.
čl. 4.

8 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM o posv. liturgii, čl. 112.
9 Tamže.
1° Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 4a; porov. tiež MOTTU PROPRIO Pia X., čl. 2.
11 To však vôbec neznamená, že by v liturgii mala znieť len tvorba a spev vysoko školených

odborníkov. Zmysel uvedenej zásady je, aby sme Bohu predkladali umenie. hoci jednoduché, ale
duchovne povznášajúce podľa našich praktických možností a kritérií najhodnotnejšie. V liturgii nemá
miesto primitívna, banálna a duchovne prázdna tvorba a vedomé podkladanie sa" k úrovni fudí
s nedostatočne rozvinutým vkusom.

12 Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM čl. 8; inštr. MUSICAM SACRAM čl. 5.
13 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM čl. 112.
14 Porov. konšt. SANCROSANCTUM CONCILIUM čl. 14, 27, 30. 	 9



„nakoľko poskytne veriacim hlas, ktorým by volali Kyrie eleison utláčaných,
aleluja spasených a maranatha čakajúcich v nádeji na prichádzajúce kráľovstvo" 15 .

3. Slovo a spev
Keďže zjavené Slovo je podstatnou súčasťou kresťanskej bohoslužby, liturgia od

svojho počiatku uprednostňuje reč ako komunikačný prostriedok v zmysle
posolstva obracajúceho sa na rozum 16 . To však nevylučuje aj iné funkcie reči
v bohoslužbe: formovať ľudské vzfahy, vzbudiť náladu, poskytovať poetické
prvky. Práve v týchto funkciách získava hudba reči zvláštny význam a možnosti. 17

Spev však nemožno chápať ako pripojenie hudby k textu ani ako hybrid medzi
hudbou a rečou. Je to prastarý a fudsky prirodzený prejav spájajúci slovo s hlasom.
Vo svojej základnej podobe nevyžaduje špeciálne hudobné schopnosti. Slovo
uschopňuje fudský hlas osloviť Boha a pomocou spevu pokúša sa fudský hlas
prekonať obmedzené výrazové hranice slova. 18

4. Spoločný spev
„Niet slávnostnejšieho a krajšieho v liturgii, ako ked' celé spoločenstvo vyjadrí

svoju vieru a nábožnosť spevom." 19 Spoločný spev celého zhromaždenia je
ideálnou formou spoločnej modlitby: zreteľne sa ním prejavuje spoločenská
povaha liturgie - „cez jednotu hlasov prehlbuje sa jednota sŕdc" 20 .

5. Recitovanie a spev
Aj keď je spev integrálnou zložkou „slávnostnej liturgie", nevylučuje sa

možnosť recitovania, bezprostredného čítania alebo prednášania textov hovore-
ným spôsobom. Najmä pri textoch, kde je potrebné sústrediť sa viac na racionálne
porozumenie alebo uvedomenie si zmyslu textu, dáva súčasný človek prednosť
zreteľnému recitovaniu.

6. Jazyk duchovného spevu a hudby

Vlastným jazykom latinského obradu je latinčina. Cirkev povoľuje kvôli väčšej
zrozumiteľnosti používať národný spisovný jazyk, pritom sa však stará, aby veriaci
vedeli aj po latinsky recitovať alebo spievať stabilné časti omše - najmä Vyznanie
viery a Modlitbu Pána. 2I

Latinčina ako mŕtvy nemeniaci sa jazyk lepšie vyjadruje večné pravdy, svojou nevšednos-
fou dodáva liturgii viac mystickosti a posvatnosti, jej použitím sa zdôrazňuje pocit
spolupatričnosti v celocirkevnom spoločenstve. A práve tieto hodnoty sa ešte viac stupňujú
hudbou, ktorej repertoár sa už po stáročia buduje ako celocirkevný poklad práve
v latinskom jazyku 22 . Naproti tomu pri národnom jazyku sa zrozumiternejšie odhalí
hudobnotextová poetika, zdôrazní sa náboženská intímnosi. Použitie latinského jazyka je
užitočné vo viacnárodných farnostiach (u nás napr. v slovensko-maďarských), alebo
v mestách, kde sa stretávajú fudia hovoriaci viacerými jazykmi. 23

7. Organ a iné hudobpé nástroje
Cirkev si veľmi ctí píšťalový organ 2  ako „tradičný hudobný nástroj, ktorého

zvuk vie dodať cirkevným obradom neobyčajný lesk a mohutne povznášať mysle
k Bohu a nebeským výšinám." 25 . Je to vôbec prvý a najstarší nástroj európskej
kresťanskej duchovnej hudby a práve v jej úlohe sa rozvinul k svojej dokonalosti.
Strojovo rovnomerný, a preto pokojne pôsobiaci zvuk - spektrálne prirodzený,
a preto ušfachtilý, širšia paleta farebných možností registrácie, akustická mohut-
nosť v pinom rozsahu sluchového pofa a tradičná asociatívna spätosť organa
s náboženským životom vytvárajú tomuto nástroju predpoklady silného emocio-
nálneho účinku a svojského vážneho výrazu.

Pri bohoslužbe možno použiť aj iné hudobné nástroje „pokiaľ sú alebo môžu
byť súce na posvätné ciele, zodpovedajú dôstojnosti Božieho chrámu a sú veriacim
naozaj na povzbudenie" 26. Túto spôsobilosť však spoluurčuje spôsob použitia
nástrojov: súčasná európska hudobná kultúra má pomerne univerzálny inštrumen-
tár, jednotlivé nástroje sú schopné verkého výrazového rozpätia - tie isté nástroje

1 0

15 UNIVERSA-LAUS-DOKUMENT '80, 10. 1.
16 Porov. 1 Kor. 14, 15-19.
17 UNIVERSA-LAUS-DOKUMENT '80, 5. 4.
18 Tamže 5. 5. Pre osobitú dôležitosť spevu v liturgii je vhodné niekedy terminologicky odlišovať

„spev" popri „hudbe" - na rozdiel od koncertného života, kde tzv. „vokálna hudba" je priamo
podskupinou umelej hudby vóbec.

19 Inštr. MUSICAM SACRAM, čl. 16.
2° Inštr. MUSICAM SACRAM, čl. 5.
21 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM, čl. 36, 54; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 47;

RÍMSKY MISÁL všeobecné smernice, čl. 19; inštr. INTER OECUMENICI zo dňa 26. sept. 1964,
čl. 59.

22 Bližšie inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 51-53.
23 Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 48.
24 Prívlastok „píšťalový` sa tu používa kvôli odlíšeniu od organov, prípadne klávesových syntezáto-

rov založených na elektromechanickom alebo čisto elektronickom princípe. Vzniká otázka, nakorko je
elektrický organ vhodný a povolený pre liturgiu v tradičnej úlohe píšťalového organa. Podra inštrukcie
DE MUSICA SACRA z r. 1958 bolo možné len „dočasne trpieť tú napodobeninu organa, ktorá sa

menuje ,elektrofonický"` (čl. 64). Bolo to prirodzené, lebo elektrické organy 50. rokov mali spektrálne
chudobný zvuk a príliš asociovali komerčnú zábavnú hudbu, v ktorej sa rozšírili. Pokoncilová inštrukcia
MUSICAM SACRAM už nijako vyslovene nevylučuje elektrický organ z liturgie. V súčasnom
prudkom rozvoji elektroniky dosiahli elektrické hudobné nástroje vysoký stupeň technickej aj zvukovej
dokonalosti a konštruujú sa nástroje osobitne určené na liturgické ciele v kostoloch. Ich zvuk sa
približuje zvuku píšťalového organa, je oveľa ušfachtilejší ako napr. zvuk harmónia, ktoré inštrukcia
z r. 1958 (čl. 63) povoľovala. Stále však platí, že lacné, konštrukčne jednoduché elektrické organy
založené na jednoduchom tvare kmitov (obdížnikovom, pílovom, príp. aj sínusovom) úzkeho
frekvenčného rozsahu v rámci sluchového poľa, bez bohatších akustických prechodových javov fyzicky
unavujú sluch„,tlačia v uchu". Hoci majú na prvé počutie pekný zvuk, po čase omrzia. Naproti tomu aj
malý vydarený píšťalový organ s minimálnym počtom registrov si zachováva stále ušfachtilý zvuk. Preto
pri výbere alebo konštrukcii nástroja pre kostol treba v konzultácii s odborníkmi starostlivo zvážiť
konkrétne akustické, klimatické, sociálne a finančné podmienky. predpokladané možnosti údržby
a pod.

25 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 120.
26 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM, čl. 120.



možno využiť v ušfachtilých, ale aj v banálnych úlohách, záleží viac na samotnej
hudbe, ktorú hrajú. Treba však úpine vylúčiť z liturgie aj z pobožností tie
nástroje, ktoré sa podľa všeobecného úsudku svojím použitím hodia iba na
profánnu hudbu. 27

Prvoradou úlohou organa je sprevádzanie spoločného spevu. Aj inými dovole-
nými nástrojmi možno sprevádzať spoločný spev, avšak dôvodom by malo byť
väčšie obohatenie spevu, nie núdzová náhrada organa.

8. Inštrumentálna hudba
Ušfachtilé liturgické funkcie spĺňa čisto inštrumentálna hudba — sólová organová

hra alebo hra iných nástrojov: môže dodať liturgickórnu konaniu väčší dôraz,
vyjadriť slávnostnosf alebo podporovať rozjímanie.

Pri omši možno inštrumentálnu hudbu využiť a) na začiatku pred príchodom
kňaza k oltáru, b) pri príprave obetných darov, .c) počas prijímania a d) na
zakončenie; pri iných slávnostiach obdobne 2s . Nie je prípustná a) v advente, b)

v pôste a vo svätom trojdňoví a c) v ofíciu a omšiach za zomrelých 29 .

9. Posvätné ticho
Počúvanie Božieho slova, spevy, modlitby a duchovné spojenie s kňazom a jeho

liturgickou činnosťou vytvárajú vnútornú dispozíciu duchovného prežívania litur-
gie, ktorá sa dopĺňa v mlčaní, počas ktorého sa veriaci hlbšie vnárajú do sláveného
tajomstva3() . Vzniká posvätné ticho, ako pinohodnotný liturgický prvok a ako
prirodzený kontrast ku zvukovému konaniu.

27 Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 63.
2g Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 65.

Tamže, čl. 66.
lnštr. MUSICAM SACRAM. čl. 17: RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice. čl. 23.

II. Druhy duchovného spevu a hudby

Pre súčasnú liturgickú prax i širší náboženský život v pobožnostiach je príznačná
mnohoslohovosť; na jednotný cief — na oslavu Boha a na posvätenie veriacich sa
využívajú prvky z historického, geografického a spoločenského hfadiska veľmi
rôznorodé. Ideálom nie je monolitná liturgia — dôležitejšia je činná účasť veriacich,
a tá prináša do liturgie rôznorodé prvky l .

Užitočné je charakterizovať základné druhy duchovného spevu a hudby.

1. Gregoriánsky chorál
„Cirkev považuje gregoriánsky chorál za vlastný spev rímskeho obradu, a preto

má mať tento chorál pri liturgických úkonoch za rovnakých podmienok popredné
miesto." 2

Nie je to len historický hudobný sloh alebo žáner — je to mohutný vývinový prúd
európskej hudby vnútorne bohatý a členiteľný na vlastné formy a slohové línie. Pre
jeho vznešený výraz a úžasnú citovú účinnosť sa zdôrazňuje, že je to umenie
inšpirované Svätým Duchom.

Gregoriánsky chorál sa začal vyvíjať zo židovských náboženských spevov na pôde
antickej hudobnej kultúry a postupne asimiloval hudobné prvky a tendencie národov celého
stredovekého kresťanského sveta — od Orientu až po západnú Európu. Svoje označenie
nadobudol podfa pápeža Gregora Veľkého (590-604), ktorý dal zozbierať a zrevidovať veľké
množstvo dobových bohoslužobných spevov a kodifikoval jednotný liturgický spevník. Tak
sa usmernil ďalší živý vývin chorálu — umelecky najvyššieho druhu európskej umelej hudhy
až do XVI. storočia, keď sa všeobecne a napIno rozvinul viachlas a vývin gregoriánskeho
chorálu sa tým zavŕšil. V dnešnej liturgii sa spievajú spevy pochádzajúce z VIII. až XVI.
storočia.

Gregoriánsky chorál je dôsledne jednohlasný — celé jeho hudobné bohatstvo sa
uskutočňuje v zmysle horizontálneho vedenia melódie v spojení s textom, teda
k svojej umeleckej úpinosti nepotrebuje kvality, ktoré sa v európskej hudbe
vyvinuli až neskôr: pridávanie dalších hlasov, inštrumentálny sprievod, tektonické
pôsobenie akordov. Svojský starobylý výraz tejto hudby vyplýva z jej modálneho
usporiadania — používania ôsmich tónin. tzv. modov, ktoré určujú hierarchiu
jednotlivých tónov melódie k charakteristickým oporným tónom. A svojskú živosf
gregoriánskemu chorálu dodáva tzv. vofný rytmus — nepravidelné striedanie
prízvučných a neprízvučných dôb v skupinkách po dvoch alebo troch notách
— nepôsobí tu _otrocký diktát" taktového usporiadania.

Treba si uvedomiť, že dnes nie sme všeobecne schopní esteticky pochopiť gregoriánsky
chorál v jeho pinom melodickom bohatstve: žijeme v záplave hudby rozmanitých druhov
a pôsobiacej rozličnými kvalitami. A preto už nemáme dostatočne vypestovanú citlivosť na
jemné výrazové nuansy hudby, ktorá má len jeden dominantný rozmer — čisto melodický.

Úradný komentár k VI. kapitole konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. (Jungmann, J. A
2 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. l 16: inštr. MUSICAM SACRAM, čl. 50a. 11



Melodika gregoriánskeho chorálu vyplýva z povahy latinského jazyka. Texty
hymnov, sekvencií a neskorších trópov sú v prízvučných veršoch, ostatná väčšina
textov je v básnickej próze. Melódie predstavujú ideálne zopnutie textovej stavby
s hudobnou logikou. 3

Podfa stupňa hudobnej náročnosti môžeme v gregoriánskom choráli rozoznať a)
deklamovany spev (accentus) — štylizovanú recitáciu textu na jednom tóne
s použitím interpunkčných melodických formúl, b) sylabický spev (concentus)
— keď približne na každú slabiku textu pripadá jedna nota, nanajvýš dve a c)
melizmatický spev — ozdobný, keď jednotlivé slabiky textu sa vyspievajú väčšími
skupinami nôt a vo väčšom hlasovom ambite ako prejav najväčšieho náboženského
zanietenia. Spevy kňaza a jeho pomocníkov sú jednoduchšie, zväčša deklamované
(napr. orácie, prefácie). Ostatné melodicky bohatšie spevy sa spievajú zborovo
(„chorál" v pravom zmysle slova) alebo sa strieda zbor a sólista (responzoriálny
spôsob) alebo dva zbory (antifonálny spôsob). Striedaním rôznych stupňov
melodického rozmachu, sólistov a zborov vznikajú pôsobivé kontrasty a dosahuje
sa jednotné umelecké vyladenie Iiturgie ako celku.

Spev chorálu, najmä melizmatický, predpokladá isté školenie a cvik, preto sa
dodnes pestuje v osobitných speváckych združeniach — v tzv. schólach. Omšové
spevy prislúchajúce schóle sa v zmysle predkoncilovej liturgie členia na ordinárium

— stále časti (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei) a proprium — menlivé

časti (v základnom zložení introitus, graduale, alleluia alebo tractus, offertorium
a communio). Súbor nápevov ordinária tvorí kyriale; spevník s celoročným
súborom predpísaných spevov propria sa nazýva graduál.

Lud sa v minulosti do liturgického spevu zapájal len jednoduchými odpoveďami
(„Amen", „Et cum spiritu tuo" a pod.), zvolaniami („Kyrie eleison ...",
„Sanctus ...", „misserere nobis" a pod.) alebo krátkymi responzami — ku koncu
ani to nie. 4 Až Druhý vatikánsky koncil nastolil požiadavku aktívneho zapojenia sa

fudu do liturgického spevu a publikovania nápevov vhodných pre menšie kostoly'.
Bolo by však nesprávne v zmysle tejto progresívnej požiadavky obmedzovať
gregoriánsky chorál na tie najjednoduchšie formy, ktoré môže fud spievať bez
väčšej prípravy. Plnohodnotné využitie gregoriánskeho chorálu predpokladá
vyvážené spolupôsobenie spevov kňaza s odpoveďami, zvolaniami a niektorými
sylabickými spevmi zhromaždenia veriacich a s melizmatickými spevmi schóly. Pre
spev celého zhromaždenia je v našich podmienkach najprirodzenejší sylabický
spev. Z dogmatického hfadiska je pre gregoriánsky spev celého zhromaždenia
vhodné najmä vyznanie viery a liturgia Eucharistie.

Keďže gregoriánsky chorál je prísne jednohlasny, nepotrebuje harmonický alebo
vôbec inštrumentálny sprievod — mnohí odborníci ho kvôli slohovej čistote dodnes
neodporúčajú. V liturgickej praxi sa však predsa vžil organový sprievod, ktorý za
predpokladu istej kultivovanosti vhodne obohatí a podporí spev.

Pre súčasnú liturgickú prax sú záväzné spevníky vatikánskej edície, ktoré od
konca minulého storočia s veľkou starostlivosťou o slohovú čistotu pripravujú
benediktíni francúzskeho kláštora v Solesmes, využívajúc vedecký prínos odborní-
kov celého sveta. Títo mnísi metódami paleografie rekonštruujú spevy pre dnešnú
liturgickú potrebu. Aj v prípadoch, keď si zmenená pokoncilová liturgia vyžaduje
nové spevy, adaptujú sa už jestvujúce — teda kompozičná tvorba nových melódií
(tzv. neogregorián) sa odmieta. Edícia má aj svoje normy správneho prednesu,
ktoré sa síce nestotožňujú úpine s historiografickými poznatkami o tom, ako sa
kedy v minulosti gregoriánsky chorál spieval, ale slúžia dnešnej živej a jednotnej
liturgickej praxi.

Tento zošit Liturgického spevníka obsahuje úzky výber gregoriánskych spevov
zhromaždeného fudu obligátnych pre celú Cirkev rímskeho obradu, k tomu ešte
všeobecne obrúbené Kyrie I. Lux et origo a omšu VIII. De Angelis a stručné
poučenie o prednese postačujúce pre spev týchto jednoduchších celkov. 6

3 Túto skutočnosť treba zdôrazniť s poukazom na nesprávnosť súčasnej bežnej praxe, keď mnohí
rudia pre nedostatok slovenských liturgických nápevov robia mechanické prepisy gregoriánskeho
chorálu do slovenčiny. Úradný komentár inštrukcie MUSICAM SACRAM (čl. 50) varuje pred
takýmto postupom — zdôrazňuje, že „gregoriánsky chorál tak intímne súvisí s latinským textom, že
žiadnym spôsobom ho nemožno spájať s textom v inom jazyku." (Rinnovamento liturgico e musica
sacra. Roma 1967, s. 219). Odtrhnutím latinského textu od melódie sa ruší ideálna jednota reči a hudby,
poslovenčením gregoriánsky chorál prestáva byť gregoriánskym chorálom.

4 Na niektorých miestach, najmä v Španielsku, spieval neskôr rud aj Glória a Krédo, avšak vermi
jednoduché, takmer deklamované melódie.

5 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM, čl. 117.
6 Pre bežnú farskú potrebu sú užitočné tieto pokonciloyé publikácie: Editio Vaticana:
MISSALE ROMANUM. Roma 1970. Typizované vydanie, podra ktorého sa vypracúval Rímsky

misál v národných jazykoch.
ORDO MISSAE IN CANTU. Solesmes 1975. Obsahuje všetky spevy a modlitby omšového

poriadku veítane všetkých prefácií s vlastnou notáciou.
GRADUALE ROMANUM. Plný názov: Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore

et de Sanctis. primum Sancti Pii X iussu restitutum et editum. Pauli VI pontificis maximi cura nunc
12 recognitum. ad exemplar ,.Ordis cantus missae" dispositum et rhytmicis signis a Solesmensibus

monachis diligenter ornatum. Abbatia Sancti Petri de Solesmis 1974. Copyright 1974 by Decleé & Co..
Tournai, Belgium; 918 strán. V závere je časť Cantus in ordine missae occurrentes obsahujúca In
dominicis ad aspersionem aquae benedictae; Kyriale s kompletným súborom omší I. až XVIII., Credo
I. až VI. a Cantus ad libitum s ďalším vorným výberom častí ordinária (toto Kyriale a Cantus ad lib. nie
je celkom totožné s predkoncilovým Kyriale vat. ed.; Tomi communes so spevmi omšového poriadku;
Toni ..Gloria Patri": Modus cantandi a dodatok niekorkých mimoomšových spevov
(Litaniae Sanctorum. hymny Veni, creator Spiritus. Pange lingua. Sacris solemnis. Verbum supernum.
Jesu nostra redemptio. Aeterne rex altissime. Tantum ergo a i.

GRADUALE SIMPLEX in usum minorum ecclesiarum. Roma 1967; 431 strán. Vydanie s jedno-
duchšími melódiami pre potrebu menších kostolov.

KYRIALE SIMPLEX. Roma 1965; 48 strán. Vydanie s jednoduchšími melódiami pre potrebu
menších kostolov: omše I. až V. to Credo 1. až IV. zostavené z nápevov vat. ed., ambroziánskych
a španielskych; dva nápevy Pater noster.

LIBER CANTUALIS. Abbatia Sancti Petri de Solesmis et Consociatio Internationalis Musicae
Sacrae 1978; 118 strán. Obsahuje všetky podstatné spevy pre spev rudu.

Z predkoncilovej literatúry je v schólach dodnes najpoužívanejšou knihou LIBER USUALIS
Missae et Offici. Paris 1934; cca 2000 strán. Spevník podstatnej časti reedície gregoriánskeho chorálu aj
s poučením.



2. Slovenský liturgický spev

Cirkevné dokumenty určujú isté zásady, podľa ktorých sa má budovať národný
liturgický spev. Tie sa zakladajú v podstate na troch myšlienkach:

a) veľký dôraz na prirodzené zopätie slova a melodiky podľa povahy a zákonitostí
toho ktorého jazyka a podľa vlôh a zvláštností toho ktorého národa7 ,

b) tvorivé nadväzovanie na cenné hudobné tradície — celocirkevné aj národné s ,
c) dôraz na odbornosť, zodpovednosť a starostlivosť pri komponovaní liturgic-

kého spevu v rámci celkového budovania liturgie v národnom jazyku 9 .

Pri tvorbe slovenského liturgického spevu je aktuálne tvorivo sa opierať najmä
o tieto druhy hudobnej kultúry:

a) gregoriánsky chorál, ktorý je vzorom pre svoj dôstojný nesentimentálny
výraz, pričom však poučné sú aj princípy jeho melodickej a formovej stavby
a rytmizovania, ako aj normy správneho prednesu latinských textov, lebo
obdobne si môžeme tvoriť kompozičné princípy a prednesové normy pre spev
tých istých textov v slovenčine;

b) slovanské bohoslužobné spevy východného obradu — najmä liturgický _zna-
mennyj raspev" s bohato rozvinutou a typicky slovanskou melodikou, lebo tá
je bližšia nášmu hudobnému cíteniu a vyplýva z dikcie slovanských jazykov;

c) slovenské ľudové piesne — najmä netanečné (obradné, lyrické, epicko-
baladické, pracovné, žatevné, trávnice, pastorely, pútnické a pod.), lebo
v nich sa najprirodzenejším spôsobom spája melódia so slovenským textom
a cenné sú (najmä vývinovo staršie) aj pre svojskú archaickú melodiku, ktorá
sa svojím modálnym usporiadaním odlišuje od dnešnej populárnej hudby
(podobne ako gregorián);

d) duchovné píesne — naše aj inonárodné, lebo sú náboženským spevom
širokého okruhu veriacich.

Súčasný liturgický spev celkom samozrejme spolutvorí celkový hudobný sloh
dnešnej doby, spontánne reaguje na súčasné aj na staršie tvorivé tendencie
svetskej hudby. Cenné je tiež, keď si jednotlivé národy privlastňujú umelecké
hodnoty pokoncilovej duchovnej hudby iných národov, ktoré sa tak menia na
celocirkevný poklad ako prejav „katolíckosti" — kresťanskej všeobecnosti.

Spevy kňaza s odpoveďami fudu, ktoré podáva slovenský Rímsky misál a tento
zošit Základných omšových spevov, sú pomerne vernou adaptáciou gregoriánskej
predlohy, lebo sú to v podstate univerzálne melodické formuly adaptabilné na
rozličné texty" ) . Aj viaceré nápevy omšového ordinária, responzórií a aleluja
v tomto zošite sú vofnou adaptáciou latinských sylabických melódií alebo úryvkov
melizmatických melódií, pričom ako vzor poslúžili nielen kodifikované nápevy
vatikánskej edície, ale aj historické dokumenty duchovného spevu na našom
území. Jeden rad nápevov ordinária včítane Modlitby Pána je adaptáciou
gréckokatolíckych a byzantských predlôh, niekoľko ďalších nápevov ordinária
a medzispevov má pôvod v inonárodnom liturgickom speve. Ostatná väčšina
nápevov je pôvodná tvorba na slovenské liturgické texty.

3. Duchovná pieseň

Liturgia latinského obradu je od polovice 4. storočia pomerne bohatá a akade-
mická, predpokladá školených služobníkov a preto sa celkom prirodzene — popri
oficiálnom liturgickom speve — dodnes tvorí ľudový duchovný spev v ľudových
jazykoch ako prejav spontánnej náboženskej aktivity, textovo vystihujúci spon-
tánnu ľudovú teológiu. Pôvodne sa rozšíril v podobe kyriamin — jednoduchých
trópov k invokácii „Kyrie eleison" (u nás ľudovo „krleš", „pomiluj ny") a od 12.
storočia sa tvorí v podobe strofických piesní — keďže piesňová forma vo svojich
rozmanitých slohových obmenách dodnes najlepšie vyhovuje európskemu ľudo-
vému spevu. Táto široko rozvinutá piesňová kultúra nie je čisto ľudová — dotvárali

Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 54.
Poprov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 112, 119; inštr. MUSICAM SACRAM

ti 54, 56, 59, 61.
Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 23, 40. 121; inštr. MUSICAM SACRAM.

ti, 54. 56, 59, 60, 61.
1° V zmysle inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 56: „Pri komponovaní melódií na texty v národnom

>azyku sú osobitne významné najmä tie. ktoré majú spievať kňaz a posluhujúci — či ich už spievajú sami
alebo spolu so zhromaždením veriacich alebo v dialógu s nimi. Pri tvorbe týchto melódir nech
skladatelia uvážia, či by mohli tradičné, doteraz používané melódie latinskej liturgie v niečom poslúžiť
ako vzor".

Adaptabilnosť gregoriánskych melódií na texty v národných jazykoch je vermi chúlostivou
a v minulosti dosť diskutovanou otázkou — nechýbali ani extrémne stanoviská, že treba použiť len
třiegoriánske nápevy, alebo opačne. že treba tvoriť výlučhe len nové nápevy. Desaťročia koncilovej
hturgickej praxe priniesli však už dostatočné skúsenosti:

a) Celkom prirodzene sú adaptabilné jednoduché formuly deklamovaného spevu — nápevy orácií,
prefácif eucharistickej modlitby. čítaní, žalmové tónusy a pod. Výhodou týchto nápevov je malý
ambitus (napríklad nápevy orácií sú postavené na troch alebo dvoch tónoch v rozpätí tercie alebo
sekundy). Pri obmedzenom tónovom materiáli všeobecne je aj matematicky malý počet melodických
Lombinácií. Ak z týchto kombinácií vylúčime riešenia s nežiadúcimi návratmi k tónom, ktoré už vo
kternule zazneli. „sentimentálne" pôsobenie citlivého tónu a riešenia proti smeru intonácie v prednese

hovoreným spôsobom, zostanú len melódie toho druhu. aké sa u dávno používajú v gregoriánskom
choráli. Inými slovami: ak má byť nápev jednoduchý, dikčne prirodzený a výrazovo univerzálny (t. j.
vhodný pre ktorýkofvek z premenlivých textov danej triedy). ťažko vymyslieť takú melodickú formulu.
ktorá by nebola v oblasti gregoriánskeho chorálu už dávno vyskúšaná. Bola teda odôvodnená adaptácia
gregoriánskych melodických formúl aj pre príslušné deklamované spevy v slovenčine, podobne, ako sa
tie isté melodické formuly používajú aj v iných európskych jazykoch. Samozrejme, že normy používania
gregoriánskych melodickych formúl vzhradom k prízvučnosti a dĺžke slabík musia vyplývať zo špecifiky
daného živého národného jazyka a nie z fonetických noriem latinčiny.

b)1.1pIne iná situácia je pri sylabických spevoch. akými sú napríklad aklamácie, dialóg pred
prefáciou. Modlitba Pána, sekvencie, hymny, antifóny a pod. To sú už formovo uzavreté celky,
v ktorých sa po stáročnom vývine dosiahla genjálna zhoda medzi zmyslom textu, významom Iatinských
slovných zvratov a hudobnou logikou. Sú to natorko logicky skĺbené hudobno-textové konštrukcie, že
zmenou jednej noty porušila by sa celá ich stavba. Tu už nemožno jednoducho preniesť gregoriánsku
melódiu na preklad daného textu v národnom jazyku, lebo v preklade je iný slovosled, iný počet slabík,
na iných miestach prízvuky, vetné dôrazy, intonačné vrcholy.K textom v národných jazykoch sa preto
tvoria nové svojské melódie a gregoriánska pôvodina tu často slúži ako melodický inšpiračný zdroj. Je
to práca vyžadujúca vysoký stupeň skladaterskej invencie a erudície a určitý čas na overovanie možných
riešení, lebo liturgické nápevy nesmú opakovaným používaním zovšednieť — naopak, treba si na ne
zvyknúť.

c) Adaptácia melizmatických gregoriánskych spevov je zbytočná, ani sa bežne nerobí. 13



5. Kombinované formy kolektívneho duchovného spevu

Požiadavka aktívnej účasti v liturgii oživuje rozmanitejšie spôsoby kolektívneho
řapojenia sa do duchovného spevu a hudby. Sú to najmä:

Striedavý spev. V rámci hudobného celku sa bezprostredne strieda spev
thromaždenia so spevom sólistu alebo zboru, alebo aj striedavo oboch. Sólistovi
a zboru pripadajú kontrastné, hudobne a textovo zložitejšie čiastky. Zhromažde-
niu pripadajú často návratné refrény, inokedy, najmä pri známych textoch (v
.tabilných omšových častiach), vlastné úseky skladieb.

Ľudový viachlas. Časť zhromaždenia sa zúčastní spevu ďalšími melodickými
hlasmi v terciách k hlavnej melódii a ešte aj v terciách k tomuto druhému hlasu
(tzv. fudové tercovanie) alebo aj v kvartách a prázdnych kvintách (t. j. bez tercie)
k hlavnej melódii na spôsob stredovekých západoeurópskych manier viachlasného
%pcvu. Vo východných cirkvách (napr. v gréckokatolíckej) je bohato rozvinutá
lechnika spontánneho fudového tercovania, avšak u nás treba také skladby
kompozične pripraviť.

Neslobodno však tercovať v skladbách, ktoré nie sú na to určené. Napríklad piesne
lednotného katolíckeho spevníka sú prísne jednohlasné s harmonicky bohatým organovým
sprievodom: ak niekto tercuje, vznikajú medzi jeho hlasom a organovým sprievodom vefké
tlisonancie.

Zborový nadhlas. Zhromaždenie spieva so sprievodom organa hlavnú melódiu,
zbor sa zapojí hudobne náročnejšími polyfonickými hlasmi s využitím väčšieho
hlasového rozsahu.

Kánon. Zvláštny prípad zborového nadhlasu, keď zbor imituje technikou
kdnonu spev zhromaždenia.

Ostináto. Zhromaždenie mnohonásobne opakuje — na pozadí taktiež opakova-
ného harmonického sprievodu — pregnantnú melodicko-textovú myšlienku zreterne
%ymetrickej uzavretej formy: ostináto. Text tvorí zväčša myšlienkovo expresívny
úryvok latinskej liturgickej prózy. K ostinátu sa ad libitum podfa schopností
prítomných pridávajú ďalšie hlasy: zbor, sóla s inými textami v národných jazykoch
a hudobné nástroje. Skladba nemá partitúru, ktorá by predpisovala časovú
postupnosť jednotlivých kombinácií — je len súbor hudobných partov (pre zbor,
%óla, pre rozličné nástroje a nástrojové skupiny), ktoré harmonicky zodpovedajú
ostinátu a môžu s ním kedykofvek tvoriť polyfóniu alebo heterofóniu.

Inštrumentálny chorál. Organová koncertantná skladba na tému piesne, zväčša
,tarobylej. Skladba vyvrcholí skutočným spevom tej piesne — spieva celé zhromaž-
denie na pozadí bohato ozdobeného organového sprievodu.

Hudobné pozadie. Liturgický text alebo modlitba sa recitujú na pozadí tichého
zborového spevu, ktorý pomaly artikuluje priliehavé zvolanie („aleluja", „Pane,
vyslyš nás" a pod.). Po odznení čítaného textu zaspieva to zvolanie celé
zhromaždenie.

Priestorová hudba. Striedavý spev, pri ktorom sa ciefavedome využije priesto-
rové rozmiestnenie veriacich v interiéri kostola — napríklad striedanie dvoch zborov
priestorovo od seba vzdialených, striedavý spev pravej a favej časti zhromaždenia,
mužov a žien a pod.

III. Účastníci duchovného spevu a hudby

Liturgické konanie je slávnosťou Cirkvi — teda svätého fudu zjednoteného
a usporiadaného pod vedením biskupa alebo kriaza I . V liturgii sa uskutočňuje aj
král'ovské kňazstvo veriacich: ich duchovná obeta sa završuje prostredníctvom
služby kňaza v spojení s obetou Krista, jediného prostredníka 2 .

Matka Cirkev si veľmi želá pinú, uvedomelú a činnú účasť všetkých veriacich na
liturgii; mocou svätého krstu každý v zhromaždení má právo a povinnosť prispieť
svojou činnosťou 3 rozličným spôsobom podfa rozdielnosti svätenia a poslania 4 .

Činná účasť veriacich sa teda prejavuje nielen ako spoločné (t. j. hromadné)
konanie celého zhromaždenia, ale aj tak, že jednotliví veriaci prevezmú a vykoná-
vajú podfa svojich schopností osobitné liturgické služby: ako pomocníci kňaza
— tzv. „ministri" (napríklad lektor koná službu Slovu) 5 , alebo v zastúpení celého
zhromaždenia (napríklad ako speváci a hudobníci liturgického spevu a hudby) 6 . Je
to vyššia forma činnej účasti na liturgii a práve na liturgických službách veriacich
mimo duchovného stavu (laikov) prejavuje sa najvýraznejšie ich všeobecné
kňazstvo, ich duchovná moc získaná krstom 7 .

Je však potrebné, aby pri liturgických úkonoch každý konal len to a všetko to, čo
prináleží jeho úlohe podfa povahy veci a podfa liturgických pravidie1. 8

Je vhodné charakterizovať jednotlivé úlohy zúčastnených:

1. Kňaz-celebrant
Na základe svojho svätenia kňaz predsedá zhromaždeniu veriacich v zastúpení

Kristovej osoby — Kristus je v ňom prítomný, keď koná kňazskú službu. 9 Zároveň
vystupuje v mene Cirkvi, všeobecnej í miestnej. Prednáša Bohu motlitby v mene
všetkého svätého fudu a v mene prítomných („orationes praesidentiales" — pred-
sednícke modlitby), vyzýva veriacich modliť sa, zjednocuje sa s nimi v prinášaní
obety Tela a Krvi Pána, láme a dáva im chlieb večného života — i sám má účasť na
tom istom Chlebe a v záverečnom obrade žehná fud. 10

Predsedníckymi modlitbami sa kňaz obracia na Boha a preto ich (v spievanej
omši) na znak úcty prednáša štylizovaným spôsobom — spevom.

Takto ich nechá vyniknúť oproti výzvam k zhromaždeniu, ktoré prednáša spravidla
hovoreným spôsobom.

' Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. č1. 26, 41-42; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 13.
2 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, predhovor, čl. 5.
3 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 14.
4 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 58.
5 RÍMSKY PONTIFIKÁL. SSV Trnava, s. 10-11.
6 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 29; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 13, 23; inštr.

INTER OECUMENICI zo dňa 26. sept. 1964; č. 97- RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 63,
64, 274.

Tomáš Akvinský: SUMMA THEOLOGICA. III. £ 63, 5.
8 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 28. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 58.
9 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, predhovor čl. 4; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 14.
1° RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 10, 60. 15



16

2. Zhromaždenie veriacich
Veriaci si pinia svoju liturgickú úlohu ponajprv cez vnútornú účasť, ked' nábožne

počúvajú liturgické texty prednášané kňazom a jeho pomocníkmi, prispôsobujú
svoju mysef tomu, čo počujú i sami konajú, a tak spolupracujú s Božou milosťou I I .
Takáto účasť sa prejavuje aj ako vonkajšia účasť i- prostredníctvom gesta, polohy
tela a slovného prednesu: odpoved'ami a krátkymi zvolaniami veriaci dopĺňajú
í završujú modlitby a čítania kňaza a jeho prisluhovatefov, a tak navonok prejavia
vnútorné stotožnenie sa s myšlienkami prednášaných textov a spevom vyjadria
radosť vykúpeného fudu, lebo spev je znakom radujúceho sa srdca 13 .

K vnútornej účasti na liturgii treba veriacich viesť vhodnou katechézou, aby to, čo
počujú, čo liturgickí služobníci alebo zbor spievajú, povznášalo ich mysef k Bohu 14 .

A napokon vhodnou hudobnou výchovou treba veriacich viesť aj k pinej vonkajšej účasti na
speve l5 .

„Hoci je posvätná liturgia predovšetkým uctievaním Božej velebnosti, ohlasuje
aj mnoho poučenia pre veriaci fud. Lebo v liturgii hovorí svojmu fudu Boh
a Kristus ešte stále ohlasuje evanjelium. A fud odpovedá Bohu spevom a modlit-
bou." 16

Zhromaždenie veriacich ako celok uskutočňuje spoločný spev, preto ho treba
usmerniť tak, aby nevynikali hlasy jednotlivcov, ale naopak, aby sa hudobným
spôsobom naznačila duchovná jednota spoločenstva.

Je vermi užitočné, keď aj kňaz a posluhujúci pripoja svoj hlas k spoločnému
spevu zhromaždenia, pokiaľ sú voľní od inej liturgickej činosti 17 .

Pri spoločnom speve celého zhromaždenia nie je správne, keď kantor alebo organista
prekrikujú svojím spevom hlasy ostatných v snahe viesť spev či „ťahať" ho dopredu — nie je
to pekné a veriacim sa odoberá pocit, že je to ich spoločný spev.

Praktické problémy vznikajú tiež v amplifikovaných kostoloch, kde kňaz, kantor alebo
ďalší liturgickí služobníci majú pred sebou mikrofón: pri speve s ostatnými nemá ich
elektricky zosilnený hlas vystupovať do popredia tak, aby rušil povahu spoločného spevu
veriacich (obyčajne stačí spievať spolu s ostatnými trochu tichšie alebo sa trochu odkloniť
od mikrofónu). Okrem toho mikrofón nepríjemne odhalí intonačné a rytmické odchýlky od
spevu ostatných, kým odchýlky jednotlivcov vo vnútri zhromaždenia sa vyrovnávajú do
spektrálne bohatého jednohlasu.

3. Diakon i8

Medzi posluhujúcimi prvé miesto patrí diakonovi, ktorého sviatostný stupeň si

11 Podfa inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 15a.
12 Tamže, čl. 15b.

RÍMSKY MISÁL. všeobec. smernice, čl. 19, 62.
14 Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 5.
IS Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 18: ,.Výchovu fudu k spevu treba uskutočňovať ciefavedome

a trpezlivo, súčasne s liturgickým poučovaním, podfa veku veriacich, podmienok, spôsobu života
a stupňa náboženskej kultúry veriacich. a to od prvých rokov vyučovania na základných školách." Pozri
tiež. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 19; inštr. DE MUSICA SACRA. čl. 106-108.

16 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 33.

Cirkev vermi ctila už od počiatku. V omši má diakon svoje vlastné úlohy
— spomedzi prednášaných textov je to ohlasovanie evanjelia (keďže podfa
tradičného zvyku povinnosť čítať Sväté písmo nepatrí k úradu predsedajúceho, ale
posluhujúceho) a predriekanie úmyslov modlitby veriacich. 19 V našej bežnej
farskej liturgickej praxi je však vysvätený diakon zriedkavosťou, a tak čítanie
evanjelia zostáva poväčšine kňazovi a prednášanie modlitebných úmyslov kanto-
rovi, lektorovi či inej súcej osobe.

4. Lektor

Táto funkcia pochádza už z predkresťanského židovského náboženského života.
V minulosti bol lektorát druhým stupňom nižších svätení: dnes (podfa apoštolského
listu pápeža Pavla VI. z roku 1972) patrí lektorát (popri akolytáte) medzi tzv.
cirkevné služby — „ministériá" a nie je už vyhradený len kandidátom kňazstva, ale
možno ho zveriť aj laikom.

Úlohou lektora v liturgickom zhromaždení je prednes čítaní zo Svätého písma
okrem evanjelia. Môže prednášať aj úmysly modlitby veriacich a keď niet žalmistu,
aj žalm medzi čítaniami -l .

Čítania sa prednášajú z ambony, teda z miesta, ku ktorému sa sústreďuje
pozornosť zhromaždených. 22

5. Žalmista

Taktiež je to funkcia pochádzajúca zo starých židovských obradov. Úlohou
žalmistu je spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Spieva z ambony,
prípadne z iného vhodného miesta. 23 .

Zalmy sa vždy spievali na rozličné nápevy, ba dokonca v minulých tisícročiach sa
niekedy aj improvizovaným spôsobom nápevy dotvárali podfa určitých melodic-
kých vzorov. A preto — tak v minulosti ako i dnes — k umeniu žalmistu patrí nielen
schopnosť zretefne a pekne spievať, ale aj schopnosť zvoliť si vhodný nápev, ktorý
zdôrazní požadovaný výraz medzispevu vzhfadom na danú liturgickú situáciu.

6. Kantor, predspevák

Úlohou kantora je viesť spevy s patričnou účasťou fudu. Jeho dôležitosť vzrastá
najmä vtedy, ak niet speváckeho zboru. 24 Táto funkcia bola vždy potrebná tam,
kde sa organizovane spieval spoločný spev a zvlášť vysoký stupeň profesionálnej

17 Inštr. INTER OECUMENICI. čl. 48 b; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 26.
18 O diakonáte podrobnejšie pozri RÍMSKY PONTIFIKÁL. SSV Trnava 1981, príslušné dekréty

a state.
19 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 34, 47. 61.
20 O lektoráte podrobnejšie pozri RÍMSKY PONTIFIKÁL. SSV Trnava 1981. príslušné dekréty

a state.
21 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 34, 66, 70. 	 22 Tamže, čl. 272.
23 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 36. 37, 67, 272.
24 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice. čl. 64; inštr. MUSICAM'SACRAM. čl. 21.



pritom však neuvádza nijaké konkrétne hudobné kritériá na jej výber. Zdôrazňuje
však požiadavku, aby organista a iní inštrumentalisti nielen ovládali hru na svojich
nástrojoch, ale najmä aby prenikli do ducha liturgie, aby ju dokonale poznali 2°

kultúry dosiahli kantori najmä v liturgii východného obradu, kde sa nepoužíva
organ. Schematicky možno vymenovaf tieto povinnosti kantora:

a) plánuje a usmerňuje výber spevov pre liturgiu,
b) precvičuje s veriacimi neznáme a nové spevy,
c) oznámi, čo sa bude spievať (číslo piesne, text responza a pod.),
d) ak niet organistu, alebo spolu s organistom začína a vedie spoločný spev,
e) v striedavých spevoch spieva sóla ako predspevák,
f) výnimočne preberá aj niektoré spevy kňaza alebo diakona (vo svätom týždni
pašie, Ecce lignum crucis — Hfa, drevo kríža, Exultet — vefkonočný chválospev) 25 .

7. Organista

a) Prvoradou úlohou organistu je sprevádzať spoločný spev:
zvukom organa psychicky podnecovaf k spevu, a tak ufahčiť účasť na speve,
organovým zvukom spájať hlasy množstva jednotlivcov do jednoliateho celku,
aby sa prehĺbil počet spoločenstva,
hudobne — t. j. harmonicky, kontrapunkticky a spektrálne dopĺňať spev k väčšej
bohatosti a umeleckej účinosti 26 .

b) Prirodzenou pracovnou náplňou organistu je spolupráca s chrámovým
.pevokolom, s inštrumentalistami, prípadne s orchestrom v tej miere, nakofko si
druh hudby a konkrétne skladby vyžadujú organový part alebo sprievod. 27

Treba rešpektovai čistotu slohu takých skladieb, v ktorých by organ chrámového typu bol
neorganickým rušivým prvkom (napr. palestrínovská polyfónia, fudová alebo džezová
duchovná hudba a pod.). Na druhej strane však je nekresfanské, ak organ mlčí len pre
rořdielnosť vkusu a osobné nepochopenie. Výhody organa pre chrámovú hudbu sa
uplatňujú vo vefmi širokom slohovom a žánrovom rozpätí. Dôležitú úlohu má organ
naprfklad v duchovných piesňach beatového druhu: gitary zretefne a ostro artikulujú
metrum a organ relatívne „mäkkým" zvukom dopĺňa spev harmonicky, vedie basovú líniu,
prípadne aj polyfonické hlasy.

c) Spevy voľnejšieho výberu, najmä piesne, treba zväčša uviesť krátkou
organovou predohrou. Ak je dosť času, alebo kvôli väčšej slávnostnosti možno
prcdohru improvizáciou rozviesf do väčšej hudobnej bohatosti, a podobne spev
možno uzavrieť organovou dohrou.

d) A napokon, organista je prvoradým a najčastejším hudobníkom pre čisto
mštrumentálnu hudbu v liturgii — buď improvizovanú, alebo hru komponovaných

ladieb28 .

Úradná cirkev pripúšťa a odporúča aj čisto inštrumentálnu hudbu v liturgii,

Istý stupeň hudobného vzdelania a muzikálnosti (v oblasti melodiky, harmónie,
kontrapunku, tektoniky, prehfad v hudobnej literatúre - starej aj súčasnej - a technické
ovládanie nástroja) a liturgické vzdelanie spojené s osobným zanieteným náboženským
postojom vytvárajú predpoklady na spontánnu, duchovne cennú improvizáciu a citlivý výber
skladieb pre liturgiu.

Pri výbere komponovaných skladieb treba sa zamerať predovšetkým na hudbu
komponovanú pre duchovné ciele, nie však výlučne. Nejestvuje totiž ostrá hranica
medzi „sakrálnou" a „profánnou" koncertnou hudbou, a okrem toho nie každá
duchovná hudba je vhodná pre súčasné liturgické ciele. Platí len jedno obmedze-
nie: hudba v liturgii nesmie výrazom alebo známymi skladbami pripomínaf svetské
veci a odpútavaf mysef od Božej velebnosti.

8. Chrámový zbor
Podfa zachovaných pamiatok historici predpokladajú, že v kresťanských spolo-

čenstvách už od začiatku bývali skupiny fudí, ktorí zveraďovali duchovný spev.
Úradný štatút nadobudli najmä okolo roku 600 za Gregora Veľkého. Tento pápež
podnietil organizovanú činnosť speváckych telies, ktorým sa hovorí schóla (schola
cantorum — škola spevákov). Ich poslaním bolo (a v zmenených podmienkach
dodnes je) dbať o čistotu tradície gregoriánskeho spevu a starať sa o výchovu
dorastu. Schóly sa tradične skladali z mužov a chlapcov a ich činnosť bývala do
značnej miery vecou kléru. Miesto schóly bývalo vpredu bokom od oltára.

Rozvoj viachlasnej hudby si vynútil väčšie skupiny spevákov väčšieho hlasového
rozpätia — teda mužských, ženských a detských hlasov. Takým skupinám hovoríme
zbor spevákov (chorus cantorum), alebo chrámový zbor (capella musica), alebo
jednoducho zbor. Z akustických dôvodov a pre prítomnosť žien sa v stavbe
kostolov vyhradzovalo zboru zvláštne miesto, zvané chór, mimo presbytéria,
obyčajne na vnútorných balkónoch (emporách) v zadnej alebo bočnej časti. Po
stáročia až dodnes sú vo väčších kostoloch vedfa seba „schóla" pre spev
jednohlasného propria a „zbor" pre spev viachlasného ordinária.

Druhý vatikánsky koncil znovu vyzdvihol osobitné Iiturgické poslanie zboru
a schóly a nariadil, aby sa vytrvale podporovala ich činnosť vo väčších aj menších
kostoloch30 . Keďže v dnešnej farskej liturgickej praxi zaznieva hudba veľkého
slohového a žánrového rozpätia, je vhodné speváckym združeniam hovoriť
chrámový spevokol, ktorého členovia podfa svojich schopností, veku a osobného
zamerania spievajú — ako zbor alebo sólisti — s inštrumentálnym sprievodom alebo
„a capella" — podfa potreby duchovnú hudbu, počínajúc gregoriánskym chorálom

RÍMSKY MISÁL, príslušné rubriky uvedených príležitostí.
Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 64; RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 63.
Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 19, 20, 65.
Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 62.

29 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 115; inštr. MUS1CAM SACRAM. čl. 67.
3° Podľa: konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 114; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 19;

RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 63. 17



až po súčasný viachlasný spev rozmanitých druhov včítane súčasnej hudobnej
moderny alebo folkového a rockového žánru. Skupina inštrumentalistov spolupra-
cujúca so zborom je prirodzenou súčasťou takéhoto spevokolu.

Svojou povahou je zbor súčasťou zhromaždenia veriacich - ním je delegovaný,
aby v jeho mene spieval hudobne náročnejšie spevy. Jeho účinkovanie má teda
zmysel len za predpokladu myšlienkovej a duchovnej spoluúčasti celého zhromaž-
denia veriacich. V tomto zmysle nadobudol zbor v rámci pokoncilovej liturgickej
obnovy väčšiu dôležitosť proti minulosti 31 .

Rámcovo možno vymenovať tieto úlohy zboru:
a) spieva hudbu komponovanú na texty, ktoré sa v priebehu liturgického roku

menia, teda hudbu, ktorú treba zvlášť naštudovať pre každú konkrétnu liturgiu
alebo liturgické obdobie;

b) spieva technicky náročnejšiu hudbu v porovnaní s možnosťami zhromaždenia,
alebo hudobne obohacuje spev zhromaždenia na zdôraznenie slávnosti;

c) spoluúčinkuje v spoločných spevoch - svojím dokonalým hudobným výkonom
dodáva istotu pri speve ostatným veríacim, podnecuje ich účasť;

d) spolupracuje pri zavádzaní nových spevov do zhromaždenia - vopred sa ich
naučí a podporuje spev ostatných.
Umiestnenie zboru v interiéri kostola má zodpovedať jeho poslaniu: má sa

prejaviť, že je súčasťou zhromaždenia, pritom však to má byť miesto, z ktorého
môže technicky dobre vykonávať svoju úlohu. 32

Vhodné umiestnenie zboru býva problémom v našich starších kostoloch. Akusticky
výhodné býva miesto na empore — najmä v stavbách s klenutým stropom. Lenže toto miesto
je v mnohých prípadoch príliš vzdialené od centra liturgického diania, spev zboru sa mení na
neosobný zvuk „kdesi zhora" a členovia môžu mať pocit, že sú z liturgie „vylúčení kdesi
dozadu". Okrem toho tam býva málo miesta, prekáža verká skriňa organa, niet tam miesta
pre dirigenta a hlasovo výhodné umiestenie zboru. Toto sú Oôvody hradať miesto dolu
v hlavnej lodi kostola, najčastejšie na boku (prípadne úpine vpredu pri starom oltári, ak
pôvodné presbytérium je verké so samostatným vchodom, a oltár — čiže aj skutočné
presbytérium — je posunuté k stredu kostola). Pri tomto riešení sa zasa komplikuje kontakt
zboru s organistom. Treba po starostlivých akustických skúškach nájsť miesto, z ktorého by
sa hudobný zvuk nestrácal nepriaznivým pohlcovaním a nerozptyroval nepriaznivými
odrazmi. Z liturgickej dôležitosti zboru vyplýva, že príprava vhodného miesta — „chóru" — je
vermi dôležitou architektonickou úlohou (dôležitejšou ako napr. stavba nového organa).

9. Orchester
Cirkev odobruje činnosť orchestrov pri väčších kostoloch, keďže strážia a zveľa-

cľujú neoceniteľné bohatstvo duchovnej hudby 33 .

10. Zbormajster, dirigent

Činnosť zboru a orchestra predpokladá úlohu zbormajstra a dirigenta, ktorí
naštudujú skladby a vedú interpretáciu. Výnimočne - hoci je to v našich
podmienkach nezvyčajné - môže dirigent riadiť aj spev zhromaždenia, ak sí to
spôsob spevu vynucuje. 34

11. Ženy v liturgických službách, presbytérium, ambona

Všetky liturgické služby, od diakonskej služby nižšie, môžu konať muži - laici.
Služby, ktoré sa konajú mimo presbytéria - miesta pri oltári - možno zveriť aj
ženám, ak to uzná za vhodňé správca kostola 35 . V tomto zmysle teda čítania
z Písma, medzispevy a úmysly modlitby veriacich môže prednášať žena, a to
z ambony - vyvýšeného miesta určeného primárne na ohlasovanie Božieho slova.
Nie je však vhodné, aby na ambonu v liturgii vystupoval kantor, zbormajster,
dirigent alebo iný hudobník 36 .

12. Delenie a zlučovanie úloh
Jednotlivé liturgické služby si môžu podeliť aj viacerí služobníci. Prirodzené je

to najmä pri úlohe prednášať liturgické texty, teda pri funkcii diakona, lektora,
žalmistu a kantora - predspeváka. 37 Slávnostne tiež pôsobí, ak úlohu žalmistu
a predspeváka preberá zbor. Rozdelenie jednotlivých úloh medzi viac osôb, najmä
laikov, je znakom bohatej činnej účasti veriacich na liturgii38 .

Ak je to potrebné, môže - aj opačne - jeden posluhujúci vykonávať viaceré
liturgické služby39 . Združovanie úloh má však vyplývať z prirodzenej povahy danej
činnosti. Prirodzené je napríklad spojiť funkciu žalmistu a predspeváka, lebo
rovnako v oboch úlohách služobník spieva pre zhromaždenie a striedavo s ním.
Podobne sa môžu spojiť úlohy lektora a žalmistu, lebo obidve pozostávajú
z prednášania Písma od ambony. Užitočné môže byť spojenie úlohy organistu
a zbormajstra, lebo úloha organistu predpokladá dosť vysoký stupeň hudobných
schopností a vzdelania včítane hudobnokompozičných náuk a tie potrebuje aj
zbormajster. Pomýlené je však spájať úlohu žalmistu a organistu: ak je nevy-
hnutné, aby obe úlohy v tej istej liturgii vykonával jeden človek, treba si uvedomiť,
že prvoradý je v úlohe žalmistu, lebo spev medzispevov je svojbytným liturgickým
úkonom, kým organové sprevádzanie tu má len pomocnú úlohu. Preto je
odôvodnené zrieknuť sa v týchto prípadoch organového sprevádzania v medzi-
speve a maximálne sa sústrediť len na úlohu žalmistu - na zreteľný a výrazupiný
prednes a podľa možnosti z miesta, ktoré je k tejto úlohe akusticky vhodné a podľa

31 Podľa: inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 19. Je to aj „povýšenie" oproti tým prípadom a obdobiam
v minulosti, keď liturgický spev bol úlohou kléru.

32 Inštr.: MUSICAM SACRAM. čl. 23; RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 274; inštr.
INTER OECUMENICI zo dňa 26. septembra 1964, čl. 97.

33 Podrobnejgie: inštr. MUSICAM SACRAM, čl. 19, 20; RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice.
čl. 63, 274, 275. Presne sa tu spomínajú „Capellae musicae" pri bazilikách, katedrálach, kláštoroch

18 a väčších kostoloch, z čoho vyplýva, že sa tým mienia väčšie vokálno-inštrumentálne telesá.
34 Porov.: inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 20; RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 64.

35 RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 70.
38 Inštr. INTER OECUMENICI zo dňa 26. sept. 1964, čl. 96; RÍMSKY MISÁL. všeobecné

smernice, čl. 36, 272; SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH. II. vydanie SSV Trnava 1978, s. 10;
NOTITIAE, 1971, 60, 20; IM, 70.

37 Porov. RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 71.
38 Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 77.
39 Porov. RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 72.



liturgických pravidiel určené na prednes biblických textov (najlepšie z ambony).

Spievanie od hracieho stola organa je síce možnou, ale pomerne náročnou „dvojúlohou",
leho hra na organe ohmedzuje technickú sústredenosť, pohyb a dýchanie pri speve (ovefa
prirodzenejšie možno sprevádzať vlastný spev napríklad akordickou gitarovou hrou). Preto
spev od organa v praxi vyznieva zväčša nevýrazne, nezreterne, často nezrozumitefne.
V amplifikovaných priestoroch síce možno použitím mikrofónu zlepšiť zrozumiternosť,
tetly však psychicky nepriaznivo pôsobí priestorová neurčitosi hlasu speváka „kdesi

/hora" pri súčasnom pohfade na prázdnu ambonu.
Zlučovanie úloh speváka a organistu je u nás anachronický pozostatok zo starých čias,

ketf liturgické služby holi viac ako dnes vyhradené školeným špecialistom a častejšie mali
povahu plateného zamestnania. V praxi pôsobili „kantori" (táto úloha bývala spojená
s povolaním učiteľa „fudovej školy", a preto sa na mnohých učitefských ústavoch povinne
svuČoval spev a hra na organe), ktorých úlohou holo v dialógu s kňazom spievať Iatinské
hturgické spevy a hrou na organe viesf fudový náboženský spev. Ale ani úlohou kantora
nebolo spievať a hrať na organe súčasne.

Pri dnešnej vzdelanostnej úrovni obyvatefstva a pri celkovej tendencii k aktívnej účasti
s•riacich na liturgii je toto zlučovanie úloh nezmyselné a zbytočné. V každom farskom
spoločenstve sa fahšie nájdu fudia s prirodzeným nadaním na spev a tých treba viesť k úlohe
Mmistu. Menej je už školených organistov a ak niektorí z nich sú zároveň školení aj v speve
(rtko správne tvoriť tón a dýchať a vybudovaf prednes spevu), je to o dôvod viac, aby
hrimistov pripravovali na ich úlohu a organovým sprievodom ich hudobne podporovali.

13. Osobná stránka služieb
i.ákladným predpokladom správneho výkonu liturgických služieb je potrebný

litupeň profesionálnych schopností: dobrý spev (ak je možné vyberaf osoby pre

spievanú liturgiu, treba uprednostnif lepších spevákov), správna a zretefná
výslovnosf, ovládanie hry na nástrojoch a podobne 40 .

Dalšou podmienkou funkčne správnej a hodnotnej služby kňazových prisluhova-
terov, spevákov, členov zboru a hudobníkov je primeraná liturgická výchova
a duchovné pochopenie, aby mohli _svoju úlohu pinif s náležitou pobožnosfou,
ako sa patrí pri takej vynikajúcej službe a ako si to Boží fud právom od nich
žiada" 4I . Potom bude služba nielen ozdobou liturgie a príkladom pre
ostatných veriacich, ale vzrastie prostredníctvom tejto služby aj ich vlastné
duchovné dobro" 42 .

Činnosf spevákov a hudobníkov treba tak usmernif, aby mohli maf pinú, teda
aj sviatostnú účasf na liturgii, a to na tej omši, v ktorej účinkujú 43 .

Napríklad spev Agnus a spev na prijímanie nemá byť prekážkou k osobnému prijímaniu
spevákov a hudobníkov. Ani nie je úlohou organistu bezpodmienečne vypĺňať liturgický čas
nejakou hudbou, že potom sám nemôže pristúpif k prijímaniu.

14. Príprava na liturgiu

Dôstojný priebeh každej liturgickej slávnosti vyžaduje, aby sa na ňu vo svornej
spolupráci všetci pripravili zo stránky liturgickej, pastoračnej a hudobnej. Prípravu
riadi správa kostola. 44

Ak si pred slávením omše prinajmenej organista s celebrantom nemajú čo povedať,
svedčí to o príliš mechanickom, stereotypnom a netvorivom opakovaní liturgických foriem
alebo o nedostatku vzájomného pochopenia.

" Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 66, 67; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 8.
` 1 Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 29.

Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 24; porov. tiež čl. 25.

43 Podľa inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 23.
44 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 73; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 5. 19
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4 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 8.
5 Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 28; inštr. DE MUSICA SACRA z r. 1958, čl. 3.
6 Podľa inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 28.

1 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice. predhovor. čl. 2.
2 RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice. čl. 1.
3 Tamže.

IV. Štruktúra omše a) je samostatným liturgickym činom (napr. Glória, medzispevy, chválospev po
prijímaní);

b) sprevádza hlavnú liturgickú činnosť (napr. Agnus, spev na prijímanie).
Svätá omša je sviatostné obnovovanie Kristovej obety kríža, ako to On sám

ustanovil pri Poslednej večeri a prikázal apoštolom konať na jeho pamiatku. Je
preto zároveň obetou chvály, vďaky, zmierenia a zadosťučinenia. t Slávenie svätej
omše ako úkonu Krista a hierarchicky usporiadaného Božieho ľudu je stredom
kresťanského života tak pre všeobecnú Cirkev, ako aj pre miestne cirkevné
spoločenstvo a pre každého veriaceho. 2 Ostatné posvätné úkony a všetky skutky
kresťanského života s omšou súvisia, z nej vyplývajú a k nej smerujú. 3

1. Členenie omše
Omša sa skladá z dvoch základných častí: z liturgie Slova a liturgie Eucharistie.

Tieto časti spolu úzko súvisia a tvoria jeden kultový úkón rámcovaný úvodnymí
a záverečnými obradmi. 4 Vzniklo štvordielne členenie zaužívané v liturgických
knihách. 1. úvodné obrady, 2. liturgia Slova, 3. liturgia Eucharistie, 4. záverečné
obrady.

2. Stabilné a premenlivé zložky omše

Pokoncilová liturgická obnova a dôraz na činnú účasť veriacich skomplikovali staré
jednoduché členenie úlohy zboru na ordinárium a proprium. Tieto termíny majú dnes už len
historickú platnosť v súvislosti s členením duchovnej hudby v minulosti. Naďalej však platí:

Zo spevov týkajúcich sa zhromaždenia, posluhovateľov a zboru
a) stabilné sú: Kyrie, Glória, Krédo, Sanktus, zvolanie po premenení (v troch

možných formulách), Modlitba Pána so záverečnou doxológiou ľudu, Agnus
a odpovede ľudu na modlitby a výzvy kňaza a na čítania,

b) premenlivé sú: procesiové spevy — na úvod, prípravu obetných darov
a prijímanie — podľa graduála v ročnom liturgickom cykle; čítania s medzispevmi
podľa lekcionára v trojročnom cykle pre nedele a sviatky, v dvojročnom cykle pre
všedné dni a v osobitnom výbere pre votívne a rituálne omše a príležitosti;
modlitby veriacich podľa vlastnej príručky v ročnom liturgickom cykle; liturgické
piesne a skladby podľa voľnejšieho výberu.

Spevy kňaza sú stabilné a premenlivé podfa štruktúry, ktoré podáva misál. Pastoračne
zámerne stabilné je napr. jadro Eucharistickej modlitby - Pánove slová premenenia.

3. Stupne začlenenia spevu a hudby do liturgie
V zásade možno rozlíšiť spev a hudbu, ktorá

4. Stupne spievanej omše

Z hradiska spevu sú dva druhy omší: spievaná omša (Missa cantata) a čítaná
omša (Missa lecta). Spievaná omša s asistenciou diakonov sa nazýva slávnostná
omša (Missa sollemnis). 5

Z pastoračných dôvodov, aby sa omša mohla slúžiť slávnostnejším spôsobom
podľa schopností jednotlivých komunít, umožňujú sa odstupňované formy spieva-
nej omše. Základný je I. stupeň, obsahujúci predpísané kňazove spevy s prísluš-
nými odpoveďami a spevmi celého zhromaždenia. Už pri uplatnení tohto stupňa sa
celebrovanie považuje za spievanú omšu. II. stupeň obsahuje ďalšie stabilné spevy
a modlitby veriacich, III. stupeň obsahuje premenlivé spevy. Aplikovanie týchto
dvoch stupňov viac menej predpokladá spoluprácu zboru, žalmistu, lektora
a pod. Pridávajú sa k I. stupňu (teda nemožno ich uplatniť bez I. stupňa), buď
obidva spolu (II. aj III.) alebo osobitne (II. alebo III.), celé alebo sčasti (v zmysle
ich vnútorného členenia). 6 Konkrétne:

k I. stupňu patria
a) v úvodných obradoch

—pozdrav kňaza s odpoveďou ľudu
—modlitba dňa

b) v liturgii Slova
—aklamácie k evanjeliu

c) v liturgii Eucharistie
—modlitba nad obetnými darmi
—prefácia s dialógom a Sanktus
—záverečná doxológia v kánone
—Modlitba Pána s úvodom a embolizmom
—Pokoj Pánov
—modlitba po prijímaní

d) v záverečných obradoch
—požehnanie a prepustenie

k II. stupňu patria
a) Kyrie, Glória a Agnus
b) symbolum (vyznanie viery)
c) modlitby veriacich

k III. stupňu patria
a) procesiové spevy — úvodný spev a spev na prijímanie



h) spev po čítaní
c) aleluja pred evanjeliom
ti) spev pri príprave obetných darov
c) čítanie zo Svätého písma, ak nie je lepšie ich predniesť bez spevu. 7

Pri slávení Eucharistie za účasti fudu — najmä v nedefu a vo sviatok — má
prednosť, podfa možností aj viac ráz v ten istý deň, spievaná ornša s — teda spievanú
omšu možno pokladať za normálnu a typickú formu omše. A napokon, nič nebráni
tomu, aby sa aj v čítanej omši niektoré čiastky — stabilné alebo premenlivé

spievali. 9

5. Omšové čiastky a zložky, ich úloha,
formy a ich uskutočnenie

5.1. Pred začiatkom omše l°
Najprirodzenejšie je posvätné ticho umožňujúce individuálne vnútorné sústre-

tlenie na svätú omšu a utvárajúce — ako negácia konania — účinný kontrast voči
liturgii ako činnosti. Môže však znieť aj inštrumentálna — najmä organová hudba,
svojím výrazom povznášajúca mysef k Bohu — a to až do príchodu kňaza k oltáru.

Chvíľa pred začiatkom omše, keď sa zhromaždenie už zišlo, môíe byť z praktických príčin
prfležitosťou pre kantora, aby poučil veriacich o spevoch, ktoré sa budú spievať, a precvičil
n'h s nimi. V nijakom prípade však nie je pred omšou vhodný čas na skúšku zboru, cvičenie
na organe a pod.

5.2. Úvodný spev (Introitus) 11

Otvára bohoslužbu, utužuje jednotu zhromaždených, uvádza ich mysef do
iajomstva liturgického obdobia alebo slávnosti. Takto sprevádza prichádzajúceho
k ňaza s asistenciou, a preto patrí do skupiny procesiových spevov. Textová
a výrazová tematika: slávnosť, sviatok, liturgické obdobie, zvláštna príležitosť,
Mania dňa z Písma. Možnosti:

a) Spev z graduála. Pre Iatinskú liturgiu je predpísaný spev z GRADUALE
ROMANUM alebo GRADUALE SIMPLEX — antifóna s príslušným žalmom.
(Stručné poučenie o vzniku antifón podávame v stati 5.7. o medzispevoch.) Spieva
schóla. Čaká nás úloha budovať si podfa tohto vzoru súbor slovenských procesio-
vých spevov usporiadaných v liturgickom cykle. Najvhodnejšia je pre ne forma
striedavých spevov, lebo len kantor a zbor sa môžu pohotovo pripraviť na
jcdnotlivé nedele, sviatky a príležitosti, pričom sa však žiada aj čiastočná účasť
cclého zhromaždenia na speve.

h) Zborová skladba komponovaná ako úvodný spev omše — buď stará (motetá,

kantáty, príp. aj niektoré Kyrie s trópovaným textom majú viac povahu úvodného
spevu), alebo súčasná. Spev zboru je vhodný najmä vtedy, ak sa o chvífu celé
zhromaždenie zúčastní na speve Kyrie.

c) Kancionálová pieseň. U nás najpoužívanejšia forma úvodného spevu. Jej text
sa má vzťahovať na spomenuté tematické okruhy alebo na slávenie omše vôbec.

d) Organová či vôbec inštrumentálna hudba. Tvorí emocionálny signál začiatku
slávnosti a príchodu kňaza, budí pocit slávnostnosti chvíle a Božej velebnosti.

e) Posvätné ticho. Vhodné je najmä v čase, keď nie je prípustná inštrumentálna
hudba.

Pri obidvoch posledných prípadoch, teda ak sa úvodný spev nespieva, má lektor
po príchode k oltáru alebo sám kňaz po pozdrave prečítať text úvodného spevu
z misála.

Hudobne alebo textovo uzavretý celok (skladbu, pieseň s tematicky uceleným
počtom slôh) možno nechať vyznieť celý, aj za cenu, že to kňaza prinúti chvífu
čakať, pravdaže len v dohode s celebrantom a s ohfadom na konkrétne podmienky
(napr. časovú tieseň).

5.3. Spevy kňaza s odpoveďami zhromaždenia l2

Kňaz v liturgii oslovuje Boha alebo veriacich štylizovaným spôsobom — deklamo-
vaným spevom. Dôraz je na duchovnej podstate, a nie na hudobnej forme
prednesu (tá je aj tak vefmi jednoduchá). Preto sa spev kňaza zásadne nesprevádza
organom 13

.

Zhromaždení veriaci dopĺňajú spev kňaza krátkymi spievanými odpovecfami,
a to v bezprostrednom dialógu. Neslobodno organom ani iným spôsobom rušivo
zasahovať do prirodzenej kontinuity tohto dialógu. Organový sprievod odpovedí
nie je normou, vo väčšine prípadov nie je ani potrebný. No v niektorých väčších
kostoloch s komplikovanejšími akustickými vziahmi býva osožný. Treba ho však
chápai ako funkčnú pomôcku: organ tu má zostávať zvukovo a hudobne v pozadí.
Sprevádzanie odpovedí organom predpokladá istú dávku spolupráce a ohľadupl-
nosti medzi celebrantom a organistom.

Treba sa dohodnúť na tónine a na spôsobe, ako udať tóninu. Je nesprávne, ak sa umenie
organistu vyčerpáva v takej duchovne neopodstatnenej veci, akou je pohotové „chytanie
tónu" po celebrantovi. Často sa toto „chytanie tónu" nepodarí a organ zasahuje do liturgie
rušivo.

Pre prípady sprevádzania odpovedí je v tomto zošite omšový poriadok s organo-
vými sprievodmi. Ich tóniny zodpovedajú strednej, najpoužívanejšej hlasovej
polohe .

' Inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 29-31.
8 Tamže, čl. 27.

Tamže, čl. 36.
Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 62-67.
Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 24-26; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 16-20,

32, 36, 62-67.
12 Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 30; RÍMSKY MISAL. všeobecné smernice.

čl. 10, 11, 59-62; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 6, 7, 14, 15, 26.
13 Toto však neplatí, ak kňaz preberá úlohu predspeváka (napr. pri Kyrie), žalmistu a pod.
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5.4. Vzývanie Pána — Kyrie 14
„Kyrie eleison" — „Pane, zmiluj sa (nad nami)" je pôvodne litániová invokácia

(vzývanie), ktorú veriaci oddávna opakujú k jednotlivým úmyslom — v minulosti napríklad
pri zastaveniach cestou do kostola (tzv. štáciová procesia). Do omšového úvodného obradu
sa však prevzalo len to viacnásobné opakovanie invokácie (za Gregora Veľkého pribudlo
„Christe eleison"), a to pre svoju vefkú výrazovú účinnosť. Vzniklo Kyrie ako samostatný
spevný celok. Predsa však mali kresťania aj potom spontánnu tendenciu vsúvať medzi
opakované invokácie nové hudobno-textové prídavky, tzv. trópy a tak sa v celej kresťanskej
Európe tvorili kyriaminy. Tridentský koncil ich vylúčil z liturgie, avšak do pokoncilového
Rímskeho misála sa prevzal istý výber trópových textov, ako súčasť 3. formuly úkonu
kajúcnosti, ktorá nahrádza aj Kyrie.

Kyrie je prosba o milosrdenstvo: viacnásobným opakovaným zvolaním na
začiatku Iiturgie veriaci — akoby „klopali na bránu nebeského Otca" — vyjadrujú
túžbu po vykúpení. To je dôvod, aby sa spevu Kyrie zúčastnili všetci zhromaždení.
Spevom sa stupňuje intenzita výrazu, preto je prirodzené pri Kyrie dať prednosť
spevu pred recitovaním. Vzniká tak aj účinný kontrast voči predchádzajúcemu
recitovaniu úkonu kajúcnosti. V advente a pôste sa odporúča spievať Kyrie aj
preto. lebo sa potom už nespieva Glória.

„Kyrie eleison, Christe eleison" sú starodávne kresťanské zvolania gréckeho
pôvodu 15 , ktoré prešli nezmenené nielen do latinskej liturgie, ale aj do iných
jazykov ako všeobecne zrozumitefné. Preto ich možno používať aj v slovenskej
liturgii, netreba ich bezpodmienečne prekladať na „Pane, zmiluj sa ...".

Možnosti:
a) Liturgicky najvhodnejší a bežný je striedavý spev, keď kantor alebo zbor

predspevuje každú invokáciu a zhromaždenie ju ako zvolanie opakuje, prípadne
zbor ho ešte dopĺňa nadhlasom.

b) Výnimočne môže na zvýšenie slávnostnosti spievať len zbor niektoré hudobne
náročnejšie Kyrie — gregoriánske (melizmatické) alebo viachlasné s prípadným
inštrumentálnym sprievodom. V týchto hudobných kompozíciách sa spravidla
každá invokácia tradične opakuje tri razy.

c) Výnimočne možno spoločne spievať aj niektorú pieseň — kyriaminu s ucele-
nou trojicou invokácií (napr. vianočnú pieseň Kyrie eleison). Pieseň však musí mať
osobitné cirkevné schválenie práve k tomuto účelu.

5.5. Hymnus Glória l6

Radostný jasajúci chválospev, ktorým Cirkev zhromaždená v Duchu Svätom
oslavuje Boha Otca a Krista Baránka a vzýva ho.

Tvorí protipól k prosebnému Kyrie: v Glória vďačne vyjadrujeme radosť šťastných
Božích detí. Takto Kyrie a Glória predstavujú už v úvodných obradoch dve základné
myšlienky a nálady omše: potrebu vykúpenia a povedomia vykúpenia.

Glória je hymnus starokresťanského pôvodu (do omše sa však dostal až v 5.
alebo 6. storočí ako slávnostný prvok) a svojou povahou patrí medzi najhudobnej-
šie omšové čiastky. Preto sa tu nezdôrazňuje natofko požiadavka účasti všetkých na
speve, ak zbor s prípadným inštrumentálnym sprievodom môže predniesť Glória
slávnostnejšie. Hudba má stupňovať nadšenie a oduševnenie, ktoré podáva text.
Recitované Glória (hovoreným spôsobom) treba pokladať za núdzové riešenie.

Glória sa spieva alebo recituje v nedefných omšiach — okrem adventných
a pôstnych, na slávnostiach a sviatkoch a pri osobitných slávnostnejších príležitos-
tiach.

Z hudobného hfadiska má Glória vornú formu (na rozdiel od neskorších stredovekých
strofických hymnov). Po úvodnom Lukášovom citáte je chvála Boha Otca, potom vzývanie
a chvála Ježiša Krista a v úpinom závere sa chváli Duch Svätý v spojení s ostatnými dvoma
božskými osobami. Svojou povahou hymnus obsahuje prológ („Sláva..."), zvolanie
(„Chválime ťa ..."), tituly („Pane, Bože, Kráf nebeský ..."), litánie („Ty snímaš... zmiluj
sa nad nami") a záverečnú doxológiu („Veď len ty si svätý... Amen").

Možnosti:
a) ideálny je spev zhromaždenia s obohacujúcou účasťou zboru a predspeváka

vo forme striedavého spevu, zborového nadhlasu a pod.,
b) vhodný je aj spev zhromaždenia bez striedania so zborom na niektorý

jednoduchší nápev,
c) prirodzené je v zmysle vyšších hudobných nárokov ponechať celé Glória

zboru, spevákom a hudobníkom,
d) výnimočne možno použiť aj kancionálovú pieseň úradne cirkevne schválenú

práve a len pre spev Glória.
Keďže Glória je stabilná čiastka omše, správne je aj v slovenskej omši používaf

latinský text a gregoriánske melódie.
Členenie textu medzi zhromaždenie, zbor a spevákov môže byť buď a) podfa

textového zmyslu (najzaužívanejšia schéma je napr. pri Glória 648), buď b) na
dosiahnutie účinných hudobných kontrastov (napr. pri Glória 642).

5.6. Čítanie zo Svätého písma l7
Sú začiatkom a jadrom liturgie Slova. V čítaniach hovorí Boh k svojmu fudu,

zjavuje tajomstvo vykúpenia a spásy, ba aj sám Kristus je vo svojom slove
prítomný uprostred veriacich.

V odstupňovaní spievanej omše sa čítania uvádzajú až na poslednom mieste, ba
aj to s poznámkou _ak nie je vhodnejšie predniesť ich bez spevu". Spievanie čítaní
sa teda nijako nezdôrazňuje, je však možné a má svoje starobylé nápevy. Vedie
k väčšej slávnostnosti, naproti tomu prednášanie hovoreným spôsobom k väčšej
výrazovej plastickosti a zrozumiternosti. Spievanie je vhodnejšie pri viac frekvento-
vaných, teda známejších textoch. Ak sa má čítanie spievať, tak v prvom rade
evanjelium — spev 1. a 2. čítania treba pokladaf za slávnostnú výnimku.

14 Porov. RIMSKY MISAL. všeobecné smernice. čl. 30: inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 30. 34.

22	 15 Kresianská Iiturgia sa u starovekých Rimanov rozšírila najskôr v gréčtine.
16 Porov. RíMSKY MISÁL. všeobecné smernice. čl. 31: inštr. MUSICAM SACRAM. čI. 30. 34.

Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 7. 33: RIMSKY MISAL, všeobecné
smernice. čl. 33-35: inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 31.



Dodnes používané nápevy sa rozšírili v kresťanskej liturgii v stredoveku, pričom
spev čítaní mal aj praktický dôvod: spev na vyššom tóne umožňoval oproti
hovorenému prednesu väčšiu hlasitosť (čím zároveň pôsobil aj slávnostnejšie)
ii členenie textu melodickými interpunkčnými formulami napomáhal k zrozumiteľ-
nosti.

Aklamácie pred evanjeliom a po ňom, ktorými uznávame a hlásame, že Kristus
je medzi nami, sú v I. stupni, teda mali by sa spievať na znak úcty ku knihe
evanjelia, a to aj vtedy, ak sa samo evanjelium číta hovoreným spôsobom.
Aklamácie po 1. a 2. čítaní však treba spievať len vtedy, ak sa tie čítania spievajú.

5.7. Medzispevy 18

Po prvom čítaní nasleduje responzóriový žalm (v latinskej omši s gregoriánskym
chorálom Graduale) ako tematický dozvuk starozákonného čítania a pred evanje-
lium sa vsúva alelujový verš (v gregor. Alleluia) alebo v pôstnom období verš pred
evanjeliorn (v gregor. Tractus) ako príprava na počúvanie evanjelia. Oba tieto
spevy vytvárajú kontrast a prestávku v rade čítaní a majú podnietiť rozjímanie ako
duchovnú prípravu pred počúvaním evanjelia. Medzispevy nemusia nasledovať
hczprostredne po čítaniach: môže zostať chvíľu posvätné ticho, ktoré pomáha
veriacim rozjímať o tom, čo počuli.

Responzóriový spev žalmu je najstaršia spevná časť kresťanskej liturgie pochádzajúca
e(te z apoštolských čias podľa vzoru synagogálnych bohoslužieb. Označenie Graduale sa
/aužívalo v 9. storočí, lebo medzispev spieval žalmista na stupňoch (gradus) vedúcich
k ambone, určenej pre čítanie evanjelia. Stará rímska omša mala, tak ako dnes, tri čítania

medzi nimi dva žalmy. Namiesto toho druhého sa potom v 5. storočí začalo používať
aleluja.

Žalmy sa kresťanskej liturgii rýchlo ujali vďaka ich kristologizácii — ich kresťanského
výkladu. Keď sa v žalme hovorí o Jeruzaleme alebo sa prosí o ochranu Božieho ľudu, tak
kresťania mysleli na nový Boží fud, na Cirkev. Boh žalmov (vynímajúc žalmov kliatbových)
bol jednoducho Kristus, alebo podľa príkladu sv. Augustína sa žalm vkladal do úst
Ježišových, takže sa stal „vox Christi" — Kristovým hlasom — ktorým sa kresťania spolu
s Kristom modlili k Otcovi.

V staroveku, keď väčšina účastníkov bohoslužobného zhromaždenia nemala žaltáre ani
nevedela čítať, spievali sa žalmy priamo — „in direktum" — tak, že spevák ich sám prednášal
a zhromaždení len počúvali, alebo známejšie žalmy (u židokres(anov) spievali spamäti
priamo s ním. Okrem toho, čoskoro sa aj u kresťanov (podta Tertuliána v druhom storočí už
určite) začali žalmy spievať responzoriálnym spôsobom: žalmista zaspieval prvý verš žalmu,
thromaždenie ho zopakovalo, potom žalmista pokračoval v prednese žalmu a vždy po
skupine veršov zhromaždenie zopakovalo svoj verš ako odpoveď — „responzum". Respon-
/oriálny spôsob ako formový princíp poznali už aj v tisícročiach pred naším kresťanským
lctopočtom starí Indovia, Babylončania, Židia, Gréci a Rimania.

V stredoveku sa rozšíril antifonálny spôsob spievania žalmov: v speve sa verš po verši
striedali dva zbory stojace proti sebe (Antiochia okolo r. 350, Miláno v liturgii sv.
Ambróza). Ľud sa pripojil až na konci vždy tým istým veršom „Gloria Patri ..." — „Sláva
()tcu..." (najskôr Antiochia, podfa Cassiána Galia už okolo r. 420). Takto sa žalmom vtisla
pečať kresťanskej modlitby.

18 Porov. RÍMSKY MISAL. všeobecné smernice. čl. 23.36-40; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 31.

Neskôr sa začali tvoriť samostatnejšie krátke hudobné celky — tzv. antifóny — ktoré sa
opakovali za každým žalmovým dvojverším (podľa Almara ešte okolo r. 850) alebo — ako je
to v súčasnej gregoriánskej edícii — rámcujú istý počet liturgicky predpísaných veršov žalmu.
Tak sa pôvodne zotrel rozdiel medzi responzoriálnym a antifonálnym prednesom žalmov.
Avšak postupom času sa tvorba antifón stala príležitosťou pre rozvoj hudobného umenia
- zachoval sa nám mimoriadne cenný poklad antifón nielen sylabických, ale najmä bohato
melizmatických. Ich texty vychádzajú z myšlienok žalmov, alebo zodpovedajú liturgickým
úkonom (offertorium, communio), tajomstvu sviatku (introit). Vznikali aj antifóny, ku
ktorým sa neviaže žalm (napr. mariánske).

Presné rozlíšenie responzoriálneho prednesu žalmov od antifonálneho je dnes ťažké, lebo
v starých prameňoch sa to nerozlišovalo jednotne. Pre súčasnú prax by mohlo byť užitočné
toto rozlišovacie kritérium: responzum je krátka odpoved, ktorú môže zhromaždenie bez
zvláštnej prípravy zopakovať po žalmistovi. Antifóna je hudobne bohatší celok, ktorý sa
musí zbor alebo rucl naučiť spievať.

Pre medzispevy medzi čítaniami sa po Druhom vatikánskom koncile obnovila responzo-
riálna forma textovo ustálená v lekcionároch. Výber nápevov je voľný, avšak súčasný človek
má tendenciu asociatívne spájať konkrétne melódie k určitým textom — „princíp obecnej
noty" obvyklý v stredoveku je nám vzdialený. Preto sa aj dnes tvoria vlastné melódie
k responzám, uvedené aj v spevníkoch pre fud. Väčší počet melodických príkladov responz
v tomto zošite je medzistupňom k takémuto riešeniu aj u nás.

Návratný refrén žalmu, responzum, je primárne určený na spev zhromaždenia.
Jeho text je odvodený priamo zo žalmu. Aleluja je prastaré zvolanie - v preklade
„velebte Boha!" - a predstavuje radostné volanie, že v evanjeliu prichádza božský
Kráf, Kristus. Preto sa aj gregoriánske nápevy aleluja rozvinuli do bohatej
melizmatiky.Dnes je znovu toto zvolanie určené zhromaždeniu. Verš spojený
s aleluja je odvodený alebo zo žalmu, alebo priamo z evanjelia a často tvorí motto
celej omše (podľa misála, lekcionára a graduála).

Keďže medzispevy vznikli ako hudobné čiastky a aj v liturgii majú tvoriť
kontrast k čítaniam, treba tu dai prednosť spievaniu; čítanie medzispevov
hovoreným spôsobom treba pokladať za núdzové riešenie, lebo vtedy namiesto
dvoch-troch čítaní vznikne rad štyroch až piatich čítaní, čo je práve proti
liturgickému zmyslu medzispevov. Alelujový verš alebo verš pred evanjeliom, ak
sa nespieva, môže sa úpine vynechať.

Možnosti:
a) Podľa lekcionára. V lekcionári sú k jednotlivým čítaniam uvedené aj

predpísané texty medzispevov, tematicky súvisiace s čítaniami dňa. Nápevy sa
môžu zvoliť ľubovoľne a ako pomôcka na to slúži istý výber melodických modelov
v tomto zväzku Spevníka. Spieva žalmista alebo zbor, responzum a „aleluja"
opakuje celé zhromaždenie. Pripravená je kniha medzispevov na nedele a sviatky,
v ktorej má každé responzum vlastnú melódiu výrazovo zodpovedajúcu textu.

b) Podľa graduála. Pre latinské omše s gregoriánskym chorálom sú predpísané
spevy v GRADUALE ROMANUM a GRADUALE SIMPLEX v ročnom
liturgickom cykle.

c) Spoločné žalmy. V dodatku Lekcionára je výber znotovaných responzório-
vých žalmov I. až XX., ktoré možno kvôli uľahčeniu pri spevnom prednese použiť
namiesto žalmov určených po jednotlivých prvých čítaniach.
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5.8. Vyznanie viery Krédo 19

Vyznaním viery fud vyjadruje svoj vnútorný súhlas s Božím slovom, ktoré počul
v čítaniach a v homílii a uvedomuje si základné články viery, skôr ako začne sláviti
Eucharistiu. Vyznanie viery recituje kňaz spolu s fudom v nedeliach, na slávnos-
tiach, prípadne aj pri slávnostnejších bohoslužbách. Ak sa vyznanie viery spieva,
majú ho spievaf všetci spolu alebo striedavo.

Krédo je primárne hovorená výpoved', až dodatočne sa začalo zhudobňovati.
Neprízvukuje sa jeho spievanie, dôležitejšie je, aby ho mohli prednášať všetci ako
vlastné vyznanie — teda každý sám za seba, a nie prostredníctvom poverených osôb
— spevákov. Ak sa Krédo spieva formou striedavého spevu, správne je, ak prvé
slová _Verím ..." spevom vysloví celé zhromaždenie; len pri gregoriánskom
choráli je podfa starej tradície a usporiadania vhodné, aby začiatok „Credo in
unum Deum" zaintonoval v mene všetkých kňaz.

V porovnaní s inými stabilnými čiastkami je Krédo na nižšom stupni spievanej
omše. Je preto prirodzené, keď aj v spievanej omši pri vyznaní viery sa uprednostní
recitovanie.

Po stáročia (od 5. stor.) sa v omši používalo dlhšie nicejskocarihradské vyznanie
viery (to je preto mnohonásobne zhudobnené). V súčasnej liturgii možno rovnako
pinohodnotne použiť kratšie apoštolské vyznanie viery.

şkiada sa, aby veriaci vedeli a spievali Krédo aj v latinčine.

5.9. Modlitba veriacich 2()

Uzatvára liturgiu Slova. Zhromaždený fud, posilnený Božím slovom, vykonáva
úlohu svojho kňazstva tým, že prednáša svoje prosby za potreby celej Cirkvi a za
spásu sveta. Úmysly modlitby prednáša diakon alebo lektor, prosebné zvolanie
prednáša celé zhromaždenie.

Modlitba veriacich nie je primárne hudobnou vecou, nie je potrebné spev
osobitne uprednostňovaf. V tomto zväzku Liturgického spevníka je základný rad
nápevov pre modlitbu veriacich zostavený podľa štruktúry textov prosebných
zvolaní zhromaždenia. Nevylučujú sa tým iné nápevy alebo spolupôsobenie zboru
(napríklad v podobe zborového nadhlasu) — nikdy však nie bez priamej účasti
zhromaždenia na prednášaní prosby. Pri modlitbe veriacich sú prirodzené aj
kombinované formy prednesu, napríklad: a) lektori prednášajú úmysly hovoreným
spôsobom a po chvífke ticha na rozjímanie kantor spieva prosebné zvolanie
a zhromaždenie ho spevom opakuje, alebo b) úmysly aj prosebné zvolanie
zhromaždenia sa prednášajú hovoreným spôsobom nad tichým hudobným pozadím
zboru.

5.10. Príprava obetných darov (Offertorium) 21

Sprievod s obetnými darmi a príprava oltára a darov, prípadné incezovanie

a kňazovo umývanie rúk sa sprevádza hudbou — aspoň kým sa dary nepoložia na
oltár. Predpísané spevy patria do skupiny procesiových spevov. Spev a hudba majú
zodpovedať danému sviatku, liturgickému obdobiu, príležitosti, samému liturgic-
kému úkonu prinášania a prípravy obetných darov.

Pri tejto ornšovej čiastke nie je povinne predpísaný spev ani spoločný spev
—vhodnejšia môže byť duchovná hudba pre zbor, sóla, hudobné nástroje. A aj keď
sa spieva spoločná pieseň, zostáva príležitosf pre dlhšiu organovú predohru
a dohru.

Príprava obetných darov je určitou formou uvofnenia pre zhromaždenie, ktoré sústredene
sledovalo bohoslužbu Slova a pripravuje sa na slávenie Eucharistie. Preto je odôvodnená aj
duchovná hudba vofnejšieho výberu.

Možnosti:
a) spev z graduála, striedavý spev
b) zborová alebo sólová skladba
c) inštrumentálna hudba
d) kancionálová pieseň 22

e) posvätné ticho
podobne, ako je to podrobnejšie uvedené v odseku 5.2. o úvodnom speve.

Keďže darovanie je dávanie z lásky, vzťahuje sa aj na nás samých a Cirkev si
želá, aby sme sa zo dňa na deň zdokonaľovali v spojení s Bohom a medzi sebou. To
otvára široké pole tém pre texty spevov pri prinášaní obetných darov.

5.11. Oslava Trojsvätého — Sanktus23

Kňaz na začiatku Eucharistickej modlitby — v prefácii — oslavuje v mene
všetkého fudu Boha Otca a ďakuje mu za dielo spásy. Tento jeho ďakovný hymnus
vyústi do radostného, jasajúceho hymnického zvolania na oslavu Trojsvätého
—„Svätý ..." — ktorým sa celé zhromaždenie aj kňaz pripájajú k spevu nebeských
zástupcov anjelov (podfa Izaiášovho videnia) a volajú v ústrety Pánovi (ako deti
volali na Kvetnú nedefu) prichádzajúcemu na oltár. Slovo „hosanna" dodnes
neprekladáme pre jeho zvláštny zmysel, podóbný slovu „sláva". Hromadením slov
podobného významu a opakovaním sa básnicky stupňuje zmyslová naliehavosť
zvolania.

Sanktus je svojou povahou najspevnejšou omšovou čiastkou (mnohé prefácie
jeho spev uvádzajú priamo slovami „ ...spievame chválospev ..."), treba v najvyš-
šej miere uprednostniť spev pred recitovaním. Zbor a nástroje môžu a majú
stupriovať hudobnosť Sanktus (nadhlasom, bohatším inštrumentálnym sprievo-
dom), nemôžu však zastúpiť pri speve kňaza a fud. Preto len výnimočne možno
pripustiť, aby v omši školení hudobníci predniesli niektoré Sanktus z pokladu

totiž vznikali v predkoncilovej liturgii, keď tzv. ofertórium bolo obetovaním darov, ktoré sa už vopred
predstavovali ako premenená Eucharistia (tzv. „malý kánon"). Mnohé výrazy predkoncilových
ofertóriovych modlitieb („Prijmi, svätý Otče ...", „Obetujeme tebe, Pane ...") poslúžili ako myšlien-
kový základ predkoncilových piesní k ofertóriu.

23 Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 55b; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 29, 34.

19 Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 54; RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice
čl. 19, 43, 44; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 30, 34, 47.

20 Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice. čl. 45-47; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 30.
21 Porov. RÍMSKY MISAL. všeobecné smernice, čl. 49-53; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 31, 32.
22 Dobré je uvedomiť si, že pri príprave obetných darov je dosť problematické používanie piesní,

24	 ktorými zhromaždenie už v predstihu vyslovuje textový variant slov Eucharístíckej modlitby. Také texty



637 tonálne nadväzuje nápev embolizmu a doxológie; nápev 638 je iného druhu,
možno ho použiť len v recitovaných omšiach.

Žiada sa, aby Pater noster veriaci vedeli a spievali aj v latinčine.

duchovnej hudby minulosti bez účasti kňaza a ľudu. 24 Keďže Sanktus je zvolaním,
nemalo by sa ani deliť na striedavý spev.

Umelecká produkcia viachlasného Sanktus bez účasti kňaza a rudu nezodpovedá súčasnej
lilurgickej funkcii Sanktus ako radostného zvolania a okrem toho pre svoju dĺžku nevhodne
prerušuje plynulosť Eucharistickej modlitby. Nič však nebráni predniesť takéto oslavné
hudobné dielo na inom mieste omše (napríklad po prijímaní), najmä ak ho ako chválospev
možno dať do tematického vzfahu s čítaniami dňa.

Sanktus ako stabilná omšová čiastka sa má spievať aj po latinsky.

5.12. Zvolanie po premenení
Lud na kňazovu výzvu hneď po premenení vyznáva tajomstvo svojej viery. Je to

vonkajší prejav vnútornej účasti na Eucharistickej modlitbe — prvé zvolanie ku
Kristovi, skutočne prítomnému na oltári eucharistickým spôsobom, ktorý práve
Nprítomnil svoje obetné odovzdanie sa a svoju obetnú smrť na kríži. Zvolanie má
tri textové formuly.

Na rozdiel od Sanktus, toto druhé zvolanie v Eucharistickej modlitbe nie je
primárne vecou hudby (nie je ani v žiadnom stupni spievanej omše), je viac
myšlienkovej povahy. Má však svoje nápevy, možno ho aj spievať — najmä ak kňaz
%pevom prednáša Eucharistickú modlitbu.

5.13. „Amen" v závere Eucharistickej modlitby 25
Má osobitnú dôležitosť, lebo veriaci týmto zvolaním potvrdzujú svoju vnútornú

učasť (svoj súhlas) na Eucharistickej modlitbe. Preto je vhodné zdôrazniť ho
trojnásobným spievaným opakovaním.

5.14. Modlitba Pána 26

Touto modlitbou sa pripravujeme na sväté prijímanie: žiadame v nej o každo-
denný chlieb — ktorým kresťania myslia aj eucharistický chlieb — a prosíme
o očistenie od hriechov. Modlia sa všetci veriaci spolu s kňazom, potom kňaz
pripája embolizmus (dodatok, rozvedenie), v ktorom rozvíjajúc poslednú prosbu
modlitby prosí, aby celé spoločenstvo veriacich bolo zbavené moci zla; embolizmus
p►tom zhromaždenie dokončí svojou doxológiou.

Cirkev predpisuje spievanie Modlitby Pána nie pre nejakú textovú hudobnosť
(jc v I. stupni na tej úrovni ako spevné Sanktus), ale z dogmatických dôvodov, aby
smc tieto pôvodné Kristove slová prednášali čo najúctivejším — teda štylizovaným
‘p►sobom. Preto sú predpísané nápevy jednoduché, sylabické, hudobne úzko
späté s textovým výrazom a prirodzenou výslovnosťou. Pre schválenie nápevov
Modlitby Pána platia najprísnejšie cirkevné predpisy27 — v nijakom prípade
ocslobodno v omši túto modlitbu spievať na ťubovoĺný nápev 28 . Na nápevy 633 až

5.15. Baránok Boží — Agnus Dei 29
V prvých storočiach kresťanstva mali hostie podobu pecňov nekvaseného chleba. Kňaz

ich lámal (čiže delil) - podobne ako Kristus pri Poslednej večeri, čiastočne ponáral do
kalicha a tak pripravoval na prijímanie veriacich. Vyžadovalo to dlhší čas, a tak veriaci
medzitým spievali mnohonásobne opakované „Agnus Dei!" („Baránok Boží!"), až
nakoniec zakončili slovami „Miserere nobis!" („Zmiluj sa nad nami!"). Zakončenie „dona
nobis pacem" („daruj nám pokoj") pribudlo neskôr.

Omšová obeta práve sprítomnila Kristovu smrť na kríži a obetná hostina má
nám poskytnúť plody vykúpenia: sňatie hriechov a pokoj duše. O to prosíme
v Agnus.

Agnus sa ustálilo (od 12. storočia už dokázatefne) ako trojnásobné zvolanie.
Predpisy povoľujú opakovať ho i viackrát, kým trvá lámanie Chleba, avšak v našej
liturgickej praxi to spravidla nebýva potrebné. Okrem toho viaceré jeho nápevy
a organové sprievody sú skomponované ako ucelená forma, ktorú nemožno
ľubovoľne rozširovať.

Stupňom spevnosti je Agnus asi na takej úrovni ako Kyrie.

Možnosti:
a) Striedavý alebo spoločný spev. Z povahy spevu a z tradície vyplýva, aby

oslovenie „Baránok Boží, ty ..." predspieval kantor alebo zlior a prosby „zmiluj
sa ..." atď. aby vyslovilo zhromaždenie. U nás sa však vžil spoločný spev celého
Agnus — a nie je to zlé. Nápevy Agnus v tomto zväzku sú redakčne a organovými
sprievodmi upravené buď pre jedno, alebo druhé riešenie (označené skratkami
S a V). Toto členenie netreba bezpodmienečne dodržať.

b) Výnimočne môže zbor spievať niektoré Agnus z pokladu duchovnej hudby
minulosti aj bez účasti zhromaždenia. Dlhšie viachlasné kompozície Agnus možno
v týchto prípadoch presunúť až za „Pane, nie som hoden ...", potom sa táto
produkcia stane zároveň aj spevom na prijímanie.

Správne je, aby sá Agnus — ako stabilná omšová čiastka — spievala aj po latinsky.

5.16 Spev na prijímanie (Communio) 3°
Spev počas prijímania kňaza a veriacich má prejaviť radosť srdca, cez jednotu

hlasov sa má vyjadriť jednota prijímajúcich, sprievod k prijímaniu Kristovho tela
má spev urobiť bratskejším. Okrem toho však má duchovná hudba aj podnietiť
a umožniť individuálne rozjímanie veriacich pri ich najvnútornejšom spojení
s Kristom.

24 Oddeliteľné Benedictus možno v tom prípade spievať medzi Amen na konci Eucharistickej
modlitby a výzvou k Modlitbe Pána.

Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 55h.
Porov. RIMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 56; inštr. MUSICAM SACRAM, čl. 29, 35.
Podobne ako pre schválenie nápevov kňazových spevov.

28 Mimo omše - napríklad pri pobožnostiach - možno však Modlitbu Pána spievať aj iným, hudobne
bohatším spôsobom.

29 Porov. RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 56e; inštr. MUSICAM SACRAM. či. 30, 34.
39 Porov. RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 561; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 31, 32.
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Spev a hudba majú zodpovedaf danému sviatku, liturgickému obdobiu.
príležitosti. Dobré je. kecf sa spevy tematicky viažu k čítaniam omše. Okrem toho
sú vhodné aj chválospevy a dakovné spevy k Pánu Ježišovi — Spasiterovi.

Možnosti:
a) spev z graduála, striedavý spev, žalm
b) kancionálová pieseň
c) zborová alebo sólová skladba
d) organová, inštrumentálna hudba
e) posvätné ticho

podobne, ako je to podrobnejšie uvedené v odseku 5.2. o úvodnom speve.

Ak sa má po prijímaní ešte spievať chválospev, treba spev na prijímanie včas
zakončif. Pre spievanie v sprievode prijímajúcich je z praktických dôvodov vhodné
volif spevy, ktoré možno spievať bez spevníka (striedavé s opakujúcim sa
refrénom zhromaždenia, známe piesne).

Len s veľkou opatrnosťou možno pre spev na prijímanie voliť piesne k Sviatosti Oltárnej.
V predkoncilovej liturgii ich fud mohol spievať po premenení. Zväčša sú myslené ako
poklona k Sviatosti na oltári, níe sú určené na prijímanie.

Väčšia časová dĺžka prijímania zvádza k tomu, aby si tu niektorí veriaci uspokojovali
svoje hudobné amhície v zmysle, že „konečne si teraz môžeme schuti zaspievať a zahrať".
Preto treha zdôrazniť, že prijímanie nie je natofko vecou hudby. Spev a hudba majú funkčne
a v únosnej miere sprevádzaf tento liturgický úkon, ale nie odpútavaf od vnútorného
osobného prežívania tajomstva Eucharistie. O nepochopení zmyslu omše aj liturgie svedčí

pomerne častý jav, keď č'asť zhromaždenia počas prijímania len spieva a iná časť pristupuje
k prijímaniu bez akejkofvek potreby zúčastniť sa na tom speve.

5.17. Ďakovný chválospev po prijímaní 3I

Po rozdaní prijímania sa kňaz a veriaci podfa okolností chvífu ticho modlia
vnútornú modlitbu chvály a , vzdávania vďaky. Ak sa uzná za dobré, môže
zhromaždenie alebo zbor spievaf nejaký hymnus, žalm alebo iný chválospev.

5.18. Zakončenie omše 32

Ak sa po prijímaní a krátkych záverečných obradoch omša prekvapivo , rýchlo
skončí, má to svoj vnútorný zmysel: duchovné pokračovanie omše, keď sa veriaci
vrátia k svojej statočnej práci, chvália Pána a ďakujú mu. Nie je teda potrebné
spevom a hudbou omšu ďalej predlžovaf — ani liturgické knihy neuvádzajú nijaký
spev po omši.

Naša tradícia zaspievať ešte nejakú nábožnú pieseň (podra období liturgického
roku, k Panne Márii alebo iným svätým) je chvályhodná, nie je však normou.
Odchod kňaza a posluhovaterov je však vhodné sprevádzať dôstojnou organovou
hudbou.

Obe možnosti - pieseň alebo organová hudba majú zmysel len vtedy, ak majú dostatočne
ušfachtilú formu. Pieseň má byť spoločným spevom, ktorý veriaci naozaj chcú spievať.
Rozpačitým dojmom pôsobí, ak organista hrá nejakú pieseň len pre niekofkých a len preto,
že je to zvyk a že sa tak zvukovo prekryje šum pri odchádzaní fudí z kostola. Aj organová
hudba má mať duchovný výraz: nie je jej úlohou vyzdvihovať technickú virtuozitu organistu
a rušiť tých, ktorí chcú ešte chviTu zotrvať v modlitbe.

26	 31 Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 23. 56i. 	 32 Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 57b; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 65.



V. Výber a zloženie
duchovného spevu a hudby

Cirkev určuje normatívnym spôsobom celkový ráz aj mnohé podrobnosti
liturgie, ponecháva však možnosti istej rozmanitosti, premenlivosti — najmä
v otázkach duchovnej hudby. Táto voľnosť predpokladá veľkú zodpovednosť
zainteresovaných, ktorí určujú hudobnú dramaturgiu každej liturgie.

1. Opakovanie a šírka výberu
Každá bohoslužba je do istej miery opakovaním, ale zároveň aj jedinečnou

udalosťou v priestore a čase, a to nielen pre jej duchovný zisk, ale aj formami
konania zo strany zúčastnených. Obe tieto tendencie sa majú vhodne dopĺňať.
()pakovanie a pamäť sú potrebné na to, aby sa veriaci mohli na základe istých
návykov činne zapojiť do liturgie a aby sa cez vžité formy prehlbovala duchovná
stránka ich účasti. Avšak prílišné zotrvávanie na úzkom výbere predpísaných alebo
osvedčených foriem (nedeľa č'o nedeľa tie isté nápevy, tie isté druhy spevov) môže
vicsť k bezmyšlienkovitému a bezduchému stereotypu. Naproti tomu široká
variabilnosť je prejavom tvorivého záujmu o liturgiu, ale prílišné obnovovanie
hudobných foriem môže odvádzať od pravého zmyslu liturgie k estetickým alebo
tabavným funkciám.

Častejšie striedanie hudobných foriem alebo nápevov si zaslúžia tie čiastky,
ktoré sú svojou povahou viac hudobné.

Napríklad dakovný chválospev po prijímaní môže tvoriť vždy čosi nové, spievanie
medzispevov si zaslúži striedanie nápevov, Glória a Sanktus väčšiu hudobnú okázalosť ako
napr. Kyrie a Agnus a pod.

2. Sloh duchovnej hudby
Cirkev sa neuzatvára pred žiadnym druhom duchovnej hudby, pokiaľ zodpovedá

duchu liturgickej činnosti, povahe jednotlivých jej čiastok a nebráni potrebnej
činnej účasti ľudu l . Možno teda použiť v liturgii taký žáner a sloh hudby, aký
veriaci naozaj spontánne chcú spievať — bud spoločne, alebo v zbore. Treba však aj
v tomto ohľade sledovať spoločný záujem, neuprednostriovať z hľadiska vkusu
niektoré vekové alebo sociálne skupiny.

3. Miera hudby v bohoslužbe
Dnes už máme nápevy takmer na celú liturgiu — popri homílii zostáva len

nickoľko krátkych omšových čiastok , ktoré nemožno spievať alebo sprevádzať
hudbou. Ak sa táto možnosť príliš využíva, stráca sa pravý zmysel liturgie,
hohoslužba sa začína podobať akejsi naivnej spevohre. Preto pri výbere liturgic-
k ých čiastok pre spev a hudbu je dobré držať sa týchto zásad:

' Konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM, čl. 116; inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 9.
Podľa: inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 9.

' Porov. RÍMSKY MISÁL. všeobecné smernice, čl. 3.
' Porov. inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 7.

Podľa: inštr. MUSICAM SACRAM. čl. 10.

a) Ponechať dostatočný priestor na recitovanie — nevyhrotiť požiadavku spevu
viac, ako to veriaci pokladajú za prirodzené.

b) Ponechávať posvätné ticho. Duchovná hudba má oveľa ušľachtilejšie úlohy
ako len vypĺriať za každú cenu liturgický čas a tvoriť akési „zvukové pozadie" pre
liturgické úkony. Ani nie je žiadúce modulačnými prechodmi a medzihrami (tzv.
_vata") spájať svojbytné liturgické čiastky do súvislého a indiferentného hudob-
ného toku.

c) Brať do úvahy schopnosti a možnosti tých, ktorí vedia spievať a hrať
—zhromaždenia, zboru a hudobníkov 2 . Činná účasť veriacich predpokladá hudbu,
ktorú vedia spievať a esteticky chapať.

d) Brať do úvahy konkrétne podmienky každej bohoslužby — množstvo
a zloženie zhromaždených, akustické podmienky, celkovú náladu a pod. 3 Nespie-
vat' a nehrať, ak to nemá vyznieť dostatočne dôstojne!

e) Spievať prednostne tie liturgické čiastky, ktoré sú svojou prirodzenou
povahou vhodné na spev4 .

f) Striedať formy slávenia a stupeň hudobnej účasti podľa druhu sviatkov 5 .

4. Vzťah hudobných čiastok medzi sebou
Omša je dráma, v ktorej sa pripomínajú a sprítomňujú tajomstvá Vykúpenia .

Aby jej slávenie nadobudlo pinú pastorálnu účinnosť, treba dbať na jej drama-
tickú stavbu — použ'iť také formy slávenia, ktoré zreterne vyzdvihujú vlastný zmysel
jednotlivých liturgických čiastok a ich vzájomný súvis 7 . Bolo by proti správnemu
chápaniu liturgie, keby sa kvôli hudbe nemiestne zanedbávali alebo menili niektoré
liturgické čiastky 8 . Dobré je pridŕžať sa týchto noriem:

a) Uprednostriovať také hudobné formy, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú
danému liturgickému úkonu (napr. Glória na misálový text, responzóriový žalm
v prvom rade pre medzispev, spoločnú pieseň ako úvodný spev, zborovú skladbu
pri príprave obetných darov a pod.).

b) Striedať stupeň hudobnej okázalosti podľa povahy liturgického úkonu (napr.
Glória viac ako Kyrie, spev na prípravu obetných darov viac ako Krédo a pod.).

c) Nehromadii rovnaké hudobné formy za sebou (napr. spev na prijímanie
—spoločná pieseň, cľakovný chválospev po prijímaní — znovu spoločná pieseň,
zakončenie omše — zasa spoločná pieseň).

Treba sa vyhýbať vermi nešťastnému riešeniu používania predkoncilových tzv. omšových
piesní, keď veriaci v priebehu omše svojím spevom vždy „na tú istú nôtu" nejasne
komentujú, čo robí kňaz (napr. „verš na obetovanie"), alebo čo by mali robiť sami (napr.
vyznať vieru v Kréde). Takýto spev len zastiera pravý zmysel predpísaných liturgických
úkonov a zvyšuje pasívnu účasť veriacich.

Overa vhodnejšie je strofickú pieseň využiť na to, aby sa zdôraznila niektorá myšlienka
omše dňa: napríklad pieseň, ktorej text sa vziahuje na daný sviatok a tematicky zodpovedá
aj čítaniam omše, začať spievať na začiatku a znovu sa k jej ďalším slohám vrátiť pred
začiatkom Eucharistickej modlitby (príprava obetných darov) alebo na konci omše.

6 Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 47, 102; RÍMSKY MISÁL, všeobecné
smernice, čl. 1.

7 Porov. konšt. SACROSANCTUM CONCILIUM. čl. 49-50.
8 Porov. inštr. MUSICAM SACRAM, čl. 11.
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iktické noty vždy totožné s prízvučnými slabikami. V melizmách spojených
trámcom je iktická vždy prvá nota.

Iktické noty sa spievajú s miernym dôrazom a nepatrným predĺžením, aké sa
prirodzene viaže na akcentovanie.

Okrem základného rytmu je v gregoriánskom choráli veľmi dôležity aj tzv. veľký
rytmus: v jednotlivých melodických frázach spev dynamicky aj agogicky vrcholí
v niektorom význačnejšom bode. Nevyznačuje sa osobitne — je to vec prednesu
umožňujúca plastické členenie spevu, aby sa zdôraznil textový zmysel a aby sa
zvýšila textová zrozumiternosi. Napríklad:

poco accekorondo 	 ri tordonde Základný aj veľky rytmus treba pri
prednese formovať s veľkou jemnosťou,

Ck5mine Deus, Rex caeléslis 	 vyrovnanosťou a pokojom.

VI. Prednes a notácia duchovného spevu

Keďže slovo piní v duchovnom speve prvoradú úlohu, aj spôsob spievania — teda
tvorenie a zafarbenie tónu, hlasitosť, tempo, prízvuky a rytmus — v zásade
vyplývajú z prirodzenej dikcie rečového prejavu pri dôstojnom a gramaticky
správnom prednášaní textu; veľký dôraz sa kladic na zrozumiteľnosť slova. Čím
viac sú texty liturgicky určujúce, tým viac sa prednes podobá deklamovaniu
hovoreným spôsobom: teda najviac pri spevoch kňaza s príslušnými odpoveďami
ludu. Naproti tomu pri skladbách pre školených hudobníkov sa využívajú aj
umelejšie spôsoby prednesu.

1. Gregoriánsky chorál
Jednotlivé noty sa spievajú v zásade rovnako dlho l . Pri prepise do našej

päťlinkovej notácie ich značíme ako osminové noty a jedna takáto nota predsta-
vuje nedeliternú základnú dobu. Pri sylabickom a deklamovanom speve sa teda
spieva každá slabika v zásade rovnako dlho, melizmatické slabiky sa spievajú
v dĺžke súčtu príslušných základných dôb. Vyskytujú sa však aj dlhšie doby
— násobky základnej doby (napr. punctum mora, bistropha, tristropha) a tie aj tak
značíme: ako štvriovú notu, štvrťovú s bodkou a pod. Okrem toho niektoré noty
označené vodorovnou čiaročkou (horizontálna episema) sa pri speve predlžujú asi
o polovičku základnej doby.

Podla zaužívanej tradície notujeme sylabické miesta osminovými notami a vla-
jočkami a pri melizmách spájame osminové noty trámcami.

Spieva sa v pokojnom prirodzenom tempe latinskej dikcie. Tá je však pomerne
rýchlejšia ako slovenská výslovnosť, preto treba dávať pozor, aby sme jednotlivé
tóny gregoriánskeho chorálu „nenaťahovali".

Spev sa člení podra textového frázovania a toto členenie sa vyznačuje zvislými
čiarami cez notovú osnovu v troch odstupňovaných podobách. Notácia gregorián-
skeho chorálu nepoužíva pomlčky. Čas pre nádych sa berie z poslednej noty frázy,
ktorá má práve preto väčšiu dĺžkovú hodnotu (spravidla je to štvrťová nota).

Dôležitou stránkou gregoriánskeho chorálu je rytmus. Nie je však menzurálny
(striedanie nôt rôznej dĺžky v presných pomeroch), na aký sme zvyknutí v bežnej
(najmä populárnej) európskej hudbe.

Základný rytmus gregoriánskeho chorálu je založený na striedaní prízvučných
a neprízvučných dôb: po jednej prízvučnej dobe nasleduje jedna alebo dve
neprízvučné doby.

Prízvučné doby ustálila vatikánska edícia kvôli jednotnosti a označujú sa zvislou
čiaročkou nad notou (vertikálna episema). Hudobnému prízvuku sa hovorí iktus.
Len pri deklamovaných spevoch sa nevyznačujú ikty v notovom zápise, ale iktické
sú gramaticky prízvučné slabiky latinského textu. Slovné prízvuky sú označené
čiarkou nad samohláskou slabiky (podobne ako v učebniciach ruštiny) — nie sú to
teda dĺžne ako v slovenčine. V sylabických a melizmatických spevoch nie sú však

I Je to tzv. equalistické poňatie, ktoré dnes vatikánska edícia predpisuje ako normu pre spev
28 	 gregoriánskeho chorálu v liturgii.

Poučenie o modoch

Gregoriánsky chorál používa sedem základných tónov európskeho tónového systému,
pričom tón h je „neistý", môže sa podľa istých pravidiel znižovai na b. Týmto tónovým
radom nie je určená absolútna výška tónov, iba relatívne vzfahy poltónov a celých tónov.
V notách zapísané melódie možno teda spievať v hlasovej polohe, ktorá spevákom najlepšie
vyhovuje. Avšak pri prepise do súčasnej bežnej notácie a najmä pri tvorbe organových
sprievodov sa určujú gregoriánskym spevom konkrétne tóniny a melódie sa musia voči
pôvodnému zápisu transponovaí aj do tónových radov s posuvkami.

Tón, okolo ktorého osciluje melódia určitého hudobného celku — čo spôsobuje určité
melodické napätie — nazýva sa dominanta. Pri deklamovaných spevoch je dominanta
súčasne recitantou — je to tón, na ktorom sa recitujú súvislejšie úseky textu. Ďalším
charakteristickým tónom je záverečný tón hudobných celkov — vytvárajúci pocit pokoja —
finála, teoretický základný tón. Intervalový vziah tónového materiálu hudobného celku
k základnému tónu určuje modus (spôsob). Melódia, vytvorená v určitom mode, nazýva sa
tónus.

V gregoriánskom choráli sa používa osem — teda štyri dvojice — modov postavených na
štyroch základných tónoch: D, E, F, G. Ak sa melódia pohybuje nad základným tónom,
modus je autentický (pôvodný), ak klesá aj pod základný tón, modus je plagálny
(odvodený) a v označení má predponu hypo-. Autentické sú nepárne mody, plagálne sú
párne mody.

V autentických modoch je dominanta o kvintu vyššie nad základným tónom; výnimkou je
III. modus, kde kvinta vychádza na „neistý" tón h, preto dominantou je „istejšie" c.
V plagálnych modoch je dominanta o terciu vyššie nad základným tónom; iba v VIII. mode
je o kvartu vyššie na „istejšom" c a v IV. mode tiež o kvartu vyššie podľa paralelného
III. modu.

Dnes sme natoľko navyknutí uvažovať v dur-molovom systéme, že aj v modoch (hoci sú
v praxi o tisícročia staršie) najľahšie sa orientujeme porovnávaním s durovou alebo molovou
stupnicou; tercia modu môže pripomínať durový alebo molový tónorod a niektorý tón
každého modu tvorí príznačnú a zvláštnu odlišnosť od durovej alebo molovej tóniny:

I. modus má molovú povahu, ale ozvláštňuje ho dórska sexta
modus má molovú povahu, ale ozvláštňuje ho frýgická sekunda

V. modus má durovú povahu, ale ozvláštňuje ho lydicka kvarta
VIL modus má durovú povahu, ale ozvláštňuje ho mixolýdická septima.



1. modus (dórsky)

2. modus (hypodórsky)

3. modus (frýgický)

4. modus (hypofrýgický)

5. modus (lýdický)

6. modus (hypolýdický)

7. modus (mixolýdický)

8. modus (hypomixolýdický)

= dominanta

pottónový interval

FAN

7:3=1Z

Fol základný tón

svojím krí - žom a zmŕtvych vstaním.

Prehfad gregoriánskych modov 2. Slovenský hturgický spev

Vzniká a spieva sa tiež v odstupňovaných podobách: krajnosťou je deklamovaný
spôsob (spevy kriaza, odpovede rudu, základné nápevy Kréda, zvolanie po
premenení, Modlitba Pána, melodické modely pre spev žalmistu a lektora a pod.),
pri ostatných spevoch cítime viac alebo menej - podľa stupňa hudobnosti -
metrickú pulzáciu až usporiadanie do taktov (najmä pri strofických piesňach).

Spôsob a) Deklamované spevy notujeme nemenzurálnou - t. j. beznožičkovou
notáciou. Poloha nôt v notovej osnove určuje tóny, na ktorých treba spievať
príslušné slabiky. Rytmus spevu tu určuje rytmický tok slovenskej spisovnej
výslovnosti pri dodržiavaní rytmického zákona - t. j. dlhé slabiky sa spievajú
dlhšie, krátke slabiky kratšie. Jednotlivé tóny meliziem (ligatúr pripadajúcich na
jednu slabiku) sa spievajú v dĺžkovej hodnote krátkych slabík. Poslednú slabiku
frázy možno kvôli spevnosti nepatrne predížiť, ale len natoľko, aby sa toto
predĺženie nedostalo do rozporu s prirodzeným rytmom reči. Napríklad

svojí m krí - žom a zmŕtvychvstaním.

2EP

rytmicky vyznie približne takto:

Noty, na ktoré má pripadnúť prízvučná slabika, označujeme pokiaľ je to
potrebné (v univerzálnych melodických modeloch) - znamienkom r

Spôsob b) V hudobných celkoch, pri ktorých sa pociťuje viac-menej pravidelná
metrická pulzácia, používame súčasnú menzurálnu notáciu. Krátke slabiky bežne
značíme osminovými notami - napríklad

Pane, Ježišu 	 Kris-

	•

r": F-J-7 r
Aj plagálne mody majú tie isté charakteristické znaky. Miesto dórskej sexty a lýdickej
varty sa v gregoriánskom choráli často používa znížené b a tak sa I. modus mení na eolsky

(akoby molovú tóninu) a V. a VI. modus na iónsky (akoby durovú tóninu).

Vo vatikánskej edícii sa modus udáva malou arabskou číslicou na začiatku hudobného
celku a na základe zhodnosti tých číslic možno celky rubovorne kombinovať (napríklad
antifónu so žalmom). Sú prípady, keď finála hudobného celku nie je na základnom tóne

číslo modu je len teoreticky odvodené podra intervalových vzťahov k dominante - teda
deklamovaných spevoch k recitante.
Modalita nie je mŕtvy, historický tvorivý princíp: mnohí tvorcovia súčasnej duchovnej

hudby používajú systém ôsmich gregoriánskych modov v snahe o zvláštny archaický
a dôstojný „duchovný" výraz. Modálna je aj celá staršia vrstva slovenskej rudovej hudby -
picsne (najčastejšie mixolýdické) aj inštrumentálna hudba (napr. „terchovská muzika" hrá
v lýdickej tónine). Modálnosť v širšom slova zmysle využívajú radi tvorcovia koncertnej
budby 19. a 20. storočia.

výnimočne aj štvrťovými notami, ak sa žiada spievať text dôstojne pomaly
- napríklad

Pane, zmiluj

JJJJ

Dlhé slabiky značíme alebo štvriovou notou ako metrický dvojnásobok krátkych
slabík, príoadne ešte dlhšou notou, ak si to metrum vyžaduje - napríklad

veľká 	 je slá - - va tvo-

.P J.
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alebo osminovou bodkovanou notou, čím sa vyjadrí iracionálne predĺženie - akési
chvíľkové zdržanie metrickej pulzácie - napríklad

vzdávame ti vďaky

J. JJJn
prípadne osminovou notou, v prípadoch, keď prevláda pocit metrickej pulzácie
jednotlivých slabík a dĺžka slabiky sa vyjadrí viac výslovnosťou ako skutočnou
dĺžkou znenia v čase. Na označenie týchto nôt nám môže poslúžiť znamienko - ,

napríklad

Spájanie trámcami pri osminových notách využívame ako pomôcku na to, aby sa
prehľadne vyjadrilo členenie textu podľa slovných a slovnotaktových prízvukov.
Napríklad

členenie spevov na melodicky svojbytné úseky - frázy - vyplýva pri spôsobe a)
a b) z významového členenia textu (je to text v básnickej próze); značíme ho
symbolmi (zvislými čiarami cez osnovu) vo viacerých odstupňovaných podobách.

Spôsob Rytmické usporiadanie do taktov využívame v hudobných celkoch,
v ktorých periodicky za sebou plynú rovnaké metrické úseky s konštantným
usporiadaním prízvučných a neprízvučnych dôb (najmä pri strofických piesňach
s veršovaným textom).

VII. Organový spievod

1. Dispozícia organov

Pre našu Iiturgickú prax sa stavajú zväčša dvojmanuálové organy s pedálom, niekedy aj
trojmanuálové; v menších kostoloch a na vidieku sa často vyskytujú jednomanuálové
s pedálom, prípadne aj bez pedála. Konštruujú sa ako prototypy pre daný priestor
a použitie, preto sa navzájom dosť odlišujú.

Každým manuálom a pedálom sa ovláda dispozične (t. j. zostavou registrov) aj stavebne
svojbytná časť organa — akoby samostatný „malý organ". Manuály sa číslujú odspodu.
Spodný — teda I. manuál je hlavný (pri veľkých koncertných organoch so 4 až 6 manuálmi je
táto problematika trochu inakšia). Spojkami možno pripojiť registre z vyšších manuálov do
nižších a do pedála.

Jednotlivé registre, alebo presnejšie hlasy, sa odlišujú farbou tónu, hlasitosfou a polo-
hou, ktorá sa udáva stopážou v názve registra.

Registre, ktorých tóny znejú v polohe udanej notami — teda v normálnej polohe — majú
označenie 8'. To preto, lebo pri stlačení najspodnejšieho klávesu pre vel'ké C sa ozve
najväčšia píšťala hlasu dlhá asi osem stôp (cca 2,40 m) a skutočne znie tón velké C. Ostatné
stopáže sú odvodené podobným spôsobom z pomernej dĺžky píšťal, teda dĺžky kmitajúcich
vĺn. Napríklad registre v polohe 22/3 znejú o duodecimu vyššie voči normálnej osemstopovej
polohe: pri stlačení klávesu malé c znie tón g l, ktorý má trojnásobnú frekvenciu, teda
tretinovú dĺžku viny — 8:3=22/3 . Štvorstopové registre znejú na základe tohto princípu
o oktávu vyššie, dvojstopové registre o dve oktávy vyššie, šestnásťstopové registre o oktávu
nižšie atď. Registre v týchto polohách tvoria umelým spôsobom alikvotné tóny k osemstopo-
vým registrom (prípadne aj k 16'), čím markantne dotvárajú farbu a hlasitosť zloženého
organového zvuku (zvuk organových píšťal je totiž sám osebe pomerne chudobný na
alikvotné zložky). Tabuľka udáva skutočne znejúce tóny pri stlačení klávesu malé c pri
registroch bežne používaných stopáží.

stopáž 	 32' 	 16' 5 	 ' 	 4' 24'3' 2' 14.15'
.

1 1.43'
•

1'

normóino
poiono

_

-k-.7-
alikvóty k 8' polohe 	
alikvóty k 16' polohe 	 - - 	 - 1.-

2.-
- 	 3.- 	 - 	 4.-

3.
- 	 6.-

4.
- 	 8.-

5.
- 10.-

6.
- 	 12.-

8.
-16.

1. 	
- 	 2.-

Podľa stopáže delíme registre na
a) základné v polohách 32', 16', 8', 4', 2', 	 atd.
b) pomocné, tzv. alikvotné, v polohe kvintovej, terciovej atď., teda 5 1/3 . 22/3 . 13/5 , 1 1/3

a pod.
c) zmiešané, tzv. mixtúry, zložené pre každý tón vždy z niekoľkých píšťalových radov

rôznych stopáží — napr. mixtúra štvorradová s radmi v polohách 2 2/3 ' + 2' + 1 1/3 ' +

ty sní - maš hriechy sve -

)

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vô -

.ţ1 J-7-] 1-7 	 .r".7 J

Na farbu a hlasitosť tónu píšťal majú vplyv najmä tieto faktory:
a) menzúra — pomer dĺžky a šírky píšťaly: čím je menzúra širšia, tým je tón mäkší
b) otvorená či uzavretá píšťala: v uzavretých píšťalách inak kmitá vzduchový stĺpec, tón je
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o oktávu nižší ako pri otvorených (dlžka píšťal teda nezodpovedá udanej stopáži). tón je
makši, lebo takmer chýbajú párne alikvóty
►rar píštaly - valcový, kvádrovy, kónický, nálevkovitý a pod.: dodá charakteristickú
farbu

(I) material - drevo alebo kov (cín, meď, zliatina cínu a olova. zinok I : drevené píšťaly majú
makší zvuk ako kovové

c) prítok vzduchu čím väčší, tým je silnejší zvuk.
Všeobecne sa dispozícia organov tvorí z registrov týchto rodín:
1. Principály. Otvorené píšťaly, stredná až širšia menzúra, kov, silný prítok vzduchu.

ĺakladné hlasy organov. Zvuk piný, sýty, trochu kovový, väčšia hlasitosť. Väčšina
pomocných hlasov a mixtúr má povahu principálu. Názvy registrov často podľa intervalov
napr. Oktáva 4', Kvinta 2 2ĺ4 . V pedáli často názov Chorálbas.

2. Flauty. Otvorené píšťaly, širšia menzúra, zväčša drevo, miernejší prítok vzduchu.
Stredne silný mäkký - „okrúhly - tón strednej hlasitosti. Výborne splývajú s principálovými
rcgistrami a tak farebne obohacujú zložený zvuk. Flautovej povahy sú aj niektoré pomocné
hlasy.

Kryty. Uzavreté píšťaly, široká menzúra, prevažne drevo, stredný prítok vzduchu.
Makký, tajomne stíšený až dutý zvuk. Najčastejšie ako Kryt 8'. Bourdon 16', v pedáli
Subbas.

4. Sláčiky. Otvorené píšťaly, úzka menzúra. kov, slabý prítok vzduchu. Jemný kovový
alebo šumivý zvuk pripomínajúci violy. Najčastejšie ako Salicioná1, Gamba, Kamzičŕ roh.
/.vláštnosťou je Vox angelica alebo Vox coelestis, dvojradový register s jedným radom
mierne rozladeným, čo spôsobuje jemné zvukové chvenie.

5. Jazyky. Nie sú to píšťalové registre. Zvukovým zdrojom sú kovové plátky zasadené do
Illáv, nad nimi rezonátory podobné píšťalám. Zvuk ostrý, prenikavý. trochu _nosovy".
Názvy registrov podfa nástrojov, ktoré farbou tónu pripomínajú: Pozauna 16'. Trompeta 8'.
('lairon 4' a pod. Jazyky treba častejšie dolaďovať.

Stredné a väčšie organy majú obyčajne II. manuál v žalúziovej skrini, čo umožňuje
plynulú zmenu hlasitosti, a tremolo, ktorým možno rozvibrovať zvuk celého stroja.
Nevhodné a nadmerné používanie týchto efektov smeruje k lacnej „romantickej" sentimen-
tálnosti, nezodpovedá špecifike organa ani duchovnej hudby.

Povahu nástroja a spôsob hry vyznamne dotvára traktúra technický princíp vedenia
signálu od stlačenia klávesu po uvofnenie prúdu vzduchu do píšťaly. Sú tri systémy: traktúra
mcchanická, pneumatická a elektrická. Po stáročia používaná mechanická traktúra - sústava
iemných drevených ťahadiel dosť obmedzuje polohu hracieho stola voči strojom a v minu-
losti pri väčších organoch spôsobovala fyzicky namáhavú hru. Tieto nevýhody odstránila
pneumatická traktúra, pri ktorej sa signál vedie pomocou tlaku vzduchu v trúbkach. Zvuk sa
však voči momentu stlačenia klávesov oneskoruje, preto sa dnes už táto traktúra pokladá za
organársky omyl. Żiaľ, vačšina stredných a väčších organov v slovenských kostoloch má
práve túto traktúru. Ovefa presnejšie funguje elektrická traktúra. Pri kostolných organoch
.a používa zriedka (napr. v Bratislave v „blumentálskom - kostole. v Košiciach v „dómskom
kostole"), lebo neznáša vlhkosť. Koncertní organisti neradi hrajú na organoch s elektrickou
traktúrou, lebo ich fyzický kontakt s nástrojom je príliš „umelý". Preto sa organárstvo
posledných desaťročí jednoznačne vracia k mechanickej traktúre zlepšenej jednoduchými
clektrickými prvkami", pri ktorej hráč fyzicky cíti, ako tlačením klávesov uvádza nástroj do
hry.

' V minulosti aj náhradné materiály pre lacnejšie kostolné organy u nás.
2 Dnešný ideál organových sprievodov liturgického spevu možno charakterizovat asi takto: a) prísna

diatonika, b) zrovnoprávnenie akordov kvartovej, sekundovej a pod. stavby s kvintakordmi, c)
idôrazňovanie modálnych a iných archaických prvkov voči dur-molovej harmónii, d) maximálna
podriadenosť spevu.

Dispozíčné možnosti organov sú na farebne diferencovanú hru. Treba ích takto
aj ciefavedome využívai: aj známe skladby môžu vyznieť podra stupňa sviatku vždy
„inak - alebo „novo- .

2. Sloh a notácia organových sprievodov
Sprievody majú splňať tri základné kritériá: a) fahkú hraternosť, b) funkčnosť

a c) slohovosť.
Lahká hrateľnosť je podmienkou na to, aby organista technicky dokonale

zvládnutou a istou hrou viedol spev priamo „vsugeroval" zhromaždeniu svoju
hudobnú predstavu. S tým súvísí aj funkčnosť: harmonicky zreterne členeným
sprievodom môže organista určovať tempo a ťrázovanie spevu. Preto sa autori
sprievodov dnes už vyhýbajú komplikovanejším harmonickým pasážam - najmä
v míestach oddychu v speve zhromaždenia: harmonizáciou zdôrazilujú prirodzené
frázovanie spevu a uplatňujú harmóniu, ktorá sa prirodzene viaže na melódiu.
Liturgická hudba predpokladá istú dávku „hudobnej askézy" zrieknutie sa
hudobných fines, ktoré daná melódia umožňuje. Takto teda z funkčnosti vyplyva
aj slohovost'2.

Treba odmietať maniery organistov, ktorí sa snažia .,vyšperkovať" organové sprievody
technicky náročnýmí behmi alebo harmonickými moduláciami a chromatizmami. Dokazujú
tak síce svoju zručnosť, zároveň aj hrubý nevkus.

Sprievody sú všeobecne - a aj v tomto zošite - v štvorhlasnej harmónii.
Jednotlivé hlasy majú svoje názvy: vrchný, zväčša melodický je , soprán, cralej
smerom dolu sú alt, tenor a bas. Soprán a alt sa hrajú pravou rukou, tenor ľavou
a bas nohami na pedáli. Sprievody sú zostavené tak, že ich možno hrať aj na
organoch bez pedála; tam, kde sa tenor a bas rozídu do takých intervalov, že ich
nemožno hrať jednou rukou, vždy je možnosť prebrať tenor do pravej ruky.
Neodporúča sa zdvojovať bas v pedáli aj v favej ruke (prirodzený zlozvyk
klaviristov), lebo pri dôslednom vedení basovej línie len pedálom je hra zreternej-
šia, „ plastickejšia".

Sprievody sólistov sú notované kvôli zvukovému odrahčeniu len pre hru na
manuáli - zväčša v trojhlasnej harmónii.

Väčšinu hudobných celkov notujeme v prehľadnej a úspornej kombinovanej
dvojosnovovej notácii pre jednohlasový spev so sprievodom organa. Dihšie noty
na konci fráz platia pre organ, speváci si ich samozrejme skrátia o pomlčku pre
nádych. Predpokladá sa viazaná hra (sempre legato), preto nevyznačujeme zvlášt
legátovú hru (len kváli prehľadností zadržané noty). Ak treba, značíme odsadenie
znamienkom t za poslednou notou frázy.

Napríklad
po aravici Otca, zmituj sa nad namiŞY-Vedten tysi
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znamená

Pri pedálovej hre sa kvôli vyrovnanej legátovej hre odporúča rovnocenne
striedať pravú a ľavú nohu a špičku s pätou.

Tempo, agogiku, ba ani frázovanie nemá zmysel v notopise presne určovať, lebo
sú závislé od miestnych a momentálnych podmienok (akustika kostola, množstvo
rudí), sú vecou muzikálnosti organistu.

3. Sprievod spoločného spevu
Umenie sprevádzať spoločný spev spočíva v dobrom zvládnutí dvoch protichod-

ných tendencií: organista. musí viesť spev zhromaždenia, avšak zároveň sa mu musí
aj prispôsobovať a dopĺriať ho. Tomuto zámeru musí podriadiť a) registráciu,
b) tempo a c) frázovanie.

a) Spoločný spev väčšieho množstv zhromaždených vyžaduje pevný, zreteľný
a dostatočne hlasitý organový zvuk. Najvhodnejšie sú na to principály s pomocou
úlohou fláut. V silnejšej registrácii dobre pôsobí aj dopinenie o niektorý jazyk
v osemstopovej polohe. Zvuk však nesmie prenikavo prehlušiť spev, preto treba
len s veľkou opatrnosťou používať oktávové a pomocné registre. Ak stačí menšia
dynamika, môže Principál 8' nahradiť aj Flauta 8' alebo Kryt 8', nikdy nesmie
chýbať osemstopový register.

V pedáli nesmie chýbať 16-stopová poloha. Registrácia pedála môže byť trochu
mohutnejšia, aby sa zvukovo vyrovnal dvojhlas medzi spievaným sopránom
a organovým basom.

Treba sa vyhýbať registrácii, ktorá znezretefiluje harmonické vedenie hlasov: používanie
oktávových spojok pre celý manuál, pridávanie sláčikov, ktoré nepridajú príliš na hlasitosti,
16-stopový register v manuáli a pod.

b) Tempo spevu má zodpovedať povahe skladby a základnej nálade sviatku
a liturgického obdobia (nemožno spievať vianočné Sanktus tak ako pôstnu pieseň).
Pomalšie tempo so zreteľnejším frázovaním si vyžaduje akustika priestoru s veľkým
dozvukom a väčšie množstvo spievajúcich.

V praxi je potrebné, aby organista spev zhromaždenia trochu „ťahal" dopredu, nesmie
ho však „hnať". Ideálom je úpiná synchrónnosť medzi spevom zhromaždenia a sprievo-
dom. To však vyžaduje isté spoločné návyky a dlhoročnú trpezlivosť organistu v danom
farskom spoločenstve.

Spev zhromaždenia treba viesť organovým zvukom, nie vlastným spevom — a už
vonkoncom nie spevom do mikrofónu. Veľmi zlú službu robí skupina nepovolaných
dobrovoľníkov, ktorí v naivnej snahe pomôcť organistovi obstúpia ho, silno spievajúc, že ten
potom úpine stráca hudobný kontakt so zhromaždením.

Potrebný svojráz nadobudne väčšina spevov, keď sa melodický prúd pociťuje nie
nota po note, ale v zmysle metrickej pulzácie. Tá býva vyznačená na začiatku
skladby nad osnovou hodnotou jedného metrického úderu. Napríklad pri označení

.1/
pulzuje skladba v jednotlivých úsekoch v dĺžkovej hodnote vyznačených nôt.

c) Odsadzovaním nadobúda nástrojová hra vnútornú plastickosť, člení sa na
frázy. Frázovanie organového sprievodu slúži ako pomôcka na správne frázovanie
spevu: krátke odsadenie je pre spievajúcich signálom k ďalšiemu spevu. Preto ho
zväčša ani zvlášť nevyznačujeme, lebo notový zápis je už podrobne členený
z hľadiska spevu.

V princípe možno rozlíšiť asi tri stupne markantnosti frázovania: odsadí sa a) len
soprán (teda spevný hlas), b) soprán a niektorý ďalší hlas, ktorý tvorí so sopránom
hudobne logický dvojhlas, pričom ďalšie dva hlasy pokračujú legáto (porov.
predošlý notový príklad), c) celý organ.

Markantnosť a časová dĺžka odsadzovania v rámci hudobných celkov závisí od
povahy skladby a od akustických podmienok: Napríklad v dôstojných strofických
hymnoch, kde takmer každá spievaná nota je podložená iným akordom, vznešene
pôsobí odsadzovanie celého organa na konci fráz, najmä v kostoloch s väčším
dozvukom. Naproti tomu pri liturgických textoch v básnickej próze (Glória,
Modlitba Pána) je vhodnejšie, aby organ pôsobil spájajúco. A pri malom dozvuku
časté odsadzovanie celého organa nepôsobí pekne — triešti skladbu.

Vhodné je, ak dĺžka odsadenia nejakým spôsobom zodpovedá metrickej
pulzácii, napríklad pri metre v štvriových alebo polových notách je pomlčka
odsadenia v dĺžke osminovej noty.

4. Sprievod sólistov, zboru, striedavých spevov
Pri speve sólového spevu často stačí Kryt 8' alebo Salicionál 8', či tichšia

Gamba 8', určitý jas môže dodať Flauta 4'; pedál radšej nepoužiť. Pre sprievod
zboru sú vhodné flauty v polohách 8' + 4' alebo aj 8' + 2'.

Odsadzovanie pri zmene účinkujúcich v striedavých spevoch môže byť markant-
nejšie, ako signál k presnému nástupu ďalšieho spevu. Takáto pomlka umožní aj
prejsť na iný manuál — napríklad pri speve sólistu na II. manuál a pri spoločnom
speve na I. manuál.

Registráciu treba meniť v pomlčkách frázovania a dobré je mať asistenta na
rýchle zmeny registrácie (najmä na malých organoch). Pridávanie a uberanie
registrov počas hry je veľmi rušivé. Na kontrasty v registrácii pri spoločných
spevoch stačí niekedy (napr. na malých organoch) len zvukový rozdiel medzi hrou
bez pedála a s pedálom.

5. Predohry
Popri estetických funkciách má predohra aj praktickú úlohu pripraviť spievajú-



predspevák

zhromaždenie

počítanie dób

Fane,rriluj sa.
Iman:Flauta 4'

Principál 8'
Princi;

. , 41~ 	 1111•10111~1111 -111• 	 111111•11.-~
411.∎ ~11 /0" 	 ININ∎ 1■1 11 n11111111111,^ •11111111M iffi ON 	 111,•11111~
E.111 ' 4~1~111 411110.11111•111•1111~1~ 	 I 1." •11111,- 111•11.• 11ffir•
■It.41■1111~1■110f •4111•111111111~11,11 ANI~ /11.4" 11ffir ■ffilffilf

organ
IL man: Kryt 8' man.

ped:Subbas16'
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eich na spev: udat tóninu, tempo, pripomenút nápev, vzbudif náladu a v závere
■ytvorit signál k presnému nástupu spevu.

Registrácia môže byť farebne bohatšia — s použitím pomocných registrov — ako
ukový kontrast voči striedmej registrácii sprievodného partu.

Jestvuje viacero spôsobov uviesť spev:
:1) prosté udanie tónu alebo akordu
b) krátka harmonická kadencia (niekoľko základných akordov tóniny)
•) charakteristický, hudobne ucelený úryvok skladby, ktorá sa bude spievat
(I) improvizácia tematicky vychádzajúca z tej skladby
c) komponované prelúdium alebo jeho časť (jestvujú zborníky na tento cieľ).

Najčastejší a funkčne vhodný je spôsob c). Vhodným úryvkom býva často
račiatok skladby alebo záverečná časť skladby, alebo ich spojenie, pri krátkych
,trofických piesňach aj celá sloha. Kontrast voči nasledujúcemu sprievodu sa
dosiahne aj iným využitím hlasov zapísaného sprievodného partu. Príklady:
- jednohlas: len jednohlasná melódia vo výnimočne zaujímavej registrácii

dvojhlas: soprán a bas — iba na manuáloch
- trio: soprán — II. manuál, alt alebo tenor — I. manuál, bas — pedál; v odlíšenej

registrácii všetkých troch strojov
štvorhlas — bez použitia pedála, prípadne v inej polohe

- sprevádzaná melódia: soprán — II. manuál sólisticky, alt a tenor — I. manuál ako
sprievod, bas — pedál
kombinácia týchto sprievodov — napríklad predohra sa začne ako jednohlas a na
vhodnom mieste sa dopiní na štvorhlas.

Predohra sa má zreteľne končiť základným akordom tóniny 	 tónickým
kvintakordom. Účelná je aj jednota tempa, ktorou možno spievajúcich pripraviť
na požadované tempo. Dĺžka pomlčky pred nástupom spevu má zreteľne vyplývať

metra skladby. Napríklad Kyrie č. 644 možno uviesť takto:

6. Potreba organového harmonického sprievodu
Duchovný spev po tisícročia bol a dodnes je založený primárne na melodike —

jeho základné formy sú „absolútnymi melódiami", teda nie sú závislé od in 'ých
hudobných zložiek (harmónie, inštrumentácie a pod.). Avšak odkedy sa v európ-
skej hudbe všeobecne rozšírilo harmonické myslenie (najmä po roku 1600),
vznikajú aj v duchovnej hudbe skladby viac-menej založené na kompozičnom
usporiadaní harmonického ptánu. Patrí sem aj verké množstvo našich kancionálo-
vých piesní. Spev týchto harmonických skladieb bez harmonického sprievodu je
esteticky neúpiný. Najmä skladby s vnútornými tóninovymi vybočeniami by rudia
ťažko spievali bez patričnej harmonickej predstavy.

Dnes sa skladatelia duchovnej hudby znovu radi vracajú k ideálu „absolútnej melódie".
Tvoria síce aj organové sprievody, ale pre hudobnú svojbytnosť vedúceho melodického
hlasu môžu si dovoliť väčšiu harmonickú voľnosť sprievodu.

Stupeň harmonickej povahy skladby teda určuje dôležitosť či hudobnú nepostrá-
daternosť organového sprievodu.
Zrekapitulujeme:

a) Gregoriánsky chorál. Organový sprievod nie je potrebný, je však možný na
umelecké obohatenie. (Porov. II. 1. )

Tvorba organových sprievodov gregoriánskeho chorálu má dnes už istú tradíciu a svoj
vlastný slohový vývin. Všeobecne sa však stále dodržiava niekoľko základných pravidiel:
a) organ zostáva zvukovo v pozadí; b) jednotlivými akordmi sa podkladajú celé skupiny
spievaných nôt, pričom harmónia sa mení na iktických dobách; c) používa sa len tónový
materiál príslušného modu (žiadna chromatika), obchádza sa harmonické pôsobenie
citlivých tónov a závery fráz sa harmonizujú tak, aby sa zdôraznila modálna povaha chorálu,
finála sa podkladá kvintakordom na základnom tóne modu, ale plynulý melodický tok
možno podložiť aj akordami inej stavby než kvintakordami.

b) Spevy kňaza — z funkčných dôvodov bez sprievodu. (Porov. III. 1. )
c) Čítania a úmysly modlitby veriacich podľa základného radu nápevov — bez

sprievodu.
d) Medzispevy. Problematika je podobná ako pri gregoriánskom choráli, lebo aj

nápevy sú alebo priamo, alebo inšpiračne z neho odvodené: sprievod nie je
potrebný, je však vhodný na estetické obohatenie.

e) Odpovede zhromaždenia. Sprievod nie je potrebný, môže však funkčne
podporiť spoločný spev. (Porov. III. 2. )

f) Spoločné spevy, striedavé spevy, piesne, viachlasná hudba a pod. — sprievod
je vhodný až potrebný.

g) V pôste a v posvätnom trojdní. Zákaz použitia nástrojov sa vzťahuje len na
čisto inštrumentálnu hudbu (porov. I. 8. ) nie na sprievod tematicky vhodného
duchovného spevu. Správne však je zdržanlivejšou — „asketickou" registráciou
a tempom zdôrazniť základnú náladu týchto období. Ušľachtilá je tradícia, že
v posvätnom trojdní organ mlčí (konkrétne: pri Glória vo štvrtok pri omši na
pamiatku Pánovej večere hrá organ naposledy a pri Glória veľkonočnej vigílie
v sobotu večer hrá slávnostne znova.
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}

= Ckfúče

= Fkfúč

• = Punctum

r

•

= Quilisma

fh 	 = Clivis, Nota =
flexa

NP.

51.4.

011

Plu■

= Porrectus =

= Scandius =

= Torculus =

= Climacus

Bistropha =

= Tristropha = J•

= Virga

= Punctum
inclinatum

= Podatus,
Pes fi

Z hudobného hľadiska je problematický spev skladieb harmonickej povahy bez organo-
vého sprievodu (napr. pieseň Presvaté znamenie, presvätý kn2je takou piesňou), avšak pri
známych spevoch je to možné, ba práve výnimočné zrieknutie sa patričnej hudobnej krásy
môže osožne stupňovať náladu tohto liturgicky významného obdobia.

Kvadratická notácia
Prehľad symbolov notového zápisu v päilinajkovej notácii 	 v súčasných edíciách gregoriánskeho chorálu

Najdôležitejšie symboly pre deklamované a sylabické spevy
Noty v nemenzurálnej notácii

• = nota pripadajúca na jednu
slabiku

■-•• •	 ligatúra, viac nôt
pripadajúcich ná jednu
spievanú slabiku

10J	 = recitanta, nota pre spev
viacerých slabík na
jednom tóne

101	 = nota pre jednu slabiku
alebo viac slabík

= nota v organovom
sprievode pripadajúca na
viac spievaných nôt

Noty v menzurálnej notácii

= osminová nota, základná
metrická jednotka pre
spev gregoriánskeho
chorálu a pre spev krát-
kych slabík v slovenčine
v zmysle prirodzenej
výslovnosti. Z tejto
jednotky sú odvodené
cfalšie dákové miery

• atcf., niekedy aj
a pod.
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Výslovnosť

= nota pod týmto
znamienkom má
pripadnúť na prízvučnú
slabiku

= slabiku pod týmto
znamienkom treba
výslovnosťou mierne
predáiť

Členenie a spájanie

= ohraničenie hudobných
celkov, slôh, striedani e
účinkujúcich

= ohraničenie vetných či
vôbec myšlienkových
celkov; taktová čiara

= oddych, pomlka pre
nádych pri speve,

= odsadenie pri speve,
krátky „letmý" nádych

1	 = krátke odsadenie
v legátovej hre na organe

= ligatúra, prehľadné
označenie totožných nôt
v organovom sprievode

= Punctum mora — bodka za
notou zdvojnásobuje
trvanie noty

; = Episema traversum —
mierne predĺženie noty

01 = Episema rectum
— zdôraznenie noty, iktus

= Divisio minor— členenie
malých úsekov, nádych

= Divisio maior— koniec
vety

	  = Finalis — koniec
hudobného celku alebo
striedanie účinkujúcich

= Divisio minima
— odsadenie, alebo letmý
nádych



0 = kňaz

0 	 = zhromaždenie veriacich, všetci

® 	 = kantor, predspevák, sólista, prípadne zbor v ich úlohách

0 	 = zbor, schóla

= hra na manuáli bez použitia pedálu

= hra s použitím pedáluPed

a tvoji svátĺ nech ta vetebia. 	 Nech rozprávajú
W •1, -••■ 	 up,

I 10110 1

Použité skratky
Dvojlinajková kvadratická notácia
pre súčasný liturgický spev

Používa sa pre deklamované spevy malého tónového rozpätia. Symboly sú
prevzaté z kvadratickej notácie gregoriánskeho chorálu, ale kľúče posúvky fixujú
polohu spevu v absolútnom ladení.

Príklad:

g .11 	 Olk 	 — es 	 -

Pán s vami. Je naozaj dústojné správne,dobré a spásonosné

Dvojlinajková nemenzurálna notácia
Zjednodušený variant päilinajkovej nemenzurálnej notácie pre deklamované

spevy malého tónového rozpätia.

Príklad:
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In nómine... et Spíritus Sancti

...Fér Christum Dórninum nostrum.

...saécula saeculórum

ŕame iammis~~. ŕfiewe ŕawaŕam.....~:. A eŕwo,INEE.- ~111, ~11,-■
4111~~1~~11•11•111111

- men.

...Per Christum Dórninum nost r um.

...saécula saecu-tó - rum.
A -men.

Omšový poriadok v latinčine
viber pcdla: GRADUALE ROMANUM, Solesmes 1979

CANTUS QUI IN MISSALI ROMANUM DESIDERANTUR
KYRIALE SIMPLEX, oboje Typis Polyglottis Vaticanis 1965

organové sprievody: Peter Franzen, Feliks Raczkowski, Tamáš op.
ak nie je uvedené inak

Grátia Dómini... 	 cum ómnibus vóbis. 0 Et cum spíritu tuo.

9.)
ale bo•'2/ Dóminus vo - bís-curn.(Biskup:Pax vó - bis3

Úkon kajúcnosti

Modlitby

Kňaz: 	 sacra mystéria celebránda.
rud: Confiteor Deo omnipoténti et vobis, fratres,

quia peccávi nimis
cogitatióne, verbo, ópere et omissióne:
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
Ideo precor beátam Mrn-íam semper Vírginem,
umnes Anaelos et Sanctos,
et vos, fratres, oráre pro me
ad Dóminum Deum nostrurn.

Kňaz: 	 ad vitam aetérnam.
Lud: Amen. Kyrie v Zatinčine - č. 641, 721 a 722

(l lória v latinčine - č. 642,723
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Tonus A Tonus B



Verbum Dó - mi-ni,
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1111111•1~ 	 61•1151■1

Léctio sancti Evangéti - i 	 secúndum Matthaéum

Et cum spiritu tu-o.

Dóminus vo - bí- scum

ti bi, 	 Christe.

Verbum Dó - mini,
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Po čítaniach 	 Vérbum Dčmini.
Eud: Deo grátias.

Dialág k evanjeliu

Tonus A

0 Et cumspíritu tu-o. 	 ® Glóri -a tibi, Dómine.
•••■••• 	 Inewwim• imme maiem 	 wom 	 •••• ■•■ ••■•• INNIN
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	Dóminus vobíscum.	 ®Léctio sancti Evangé-li - i secúndumMatthaéumi
•

 	 I.

®Laus tibi, Christe.
.#
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Tonus sinrplex
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Tonus solemnis
i-gnum et iu-stum est.OEt cum spíritu tu-o,

k
0Ha-bé-musad Dóminum.

••

602 Sanctus ex Missa catholica - ceZocirkevne zdväzný nópev

(...H.=.1.1 .1:=;=f== , ....•....1 Ile 	 affiele ~1i 	 or=rrirw=9 Fr.:42=' —F4.5 1~1~1~ffikeiffill~. aeleiiii iiii inliNn Memat=9:"=-1-r...—:=2:-Ş9w=::: 	t se em tom0.- ria=0 =.11.!...=....'=1:17.-=.....-' 1"....:.5.rď414 'rn-
‘. 	 ia ..... iri. 	 w a■ wellwa..."~r"."-~r iseire■...

ri.. rz- ---11 .. 	 7>
° 3 eĺ, 	 .Dominusvobĺscum.

. ,,,,

‘,0 Sursum cor- da.
PO1 	 Grá-ti-as... Deo nostro.

....,B1 f I : ........ 1.J.....110fll 	 ~1.1 .1.1111•11~~11•111 ;n0 le al..= orell~

• IN 111. I 111•111 ..a......111 . ••■1 	 rIlinia I
__. ■ . ialla

13. stor.; XYRIALE SIMPLEX 6, Editio Vaticana XVIII
organový sprievod: Feliks Raczkowski

Sanctus, 	 Sanctus,Dóminus Deus Scíbaoth. 	 Pleni sunt caeli et terra 	 glóri-a tu-a.Sanctus,

nna in excélsis Benedíctus 	 qui venit in hómine 	 Dómini. 	 Ho -sán - na in ex-c,ét - sis.

Sanctus ex Missa de Angelis
je v tomto zošite pod č. 724

Aklamácia po premenení
My-sté- ri- um fĺ-de- i. 	 alebo My- sté - ri - um 	 fí 	 - de - i.

mine, 	 et tu - am resur- recti -ó-nem confi - té - mur, 	 do - nec vé - ni - as.Mortem tu - am annunti -ámus,
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Tonus B

aecéptis salutá - ribus móni-ti, et divína 	 insti - tuti - ó- ne

formá-ťi, audémus dícere: Q9Pater noster, qui es in cae-lis:

I • • • • • 	 • 	 • soll	 • ..	 I •••■•
	,

1.• 	 Ni•

sanctificétur nomen tu-um; advéniat regnum tu-um; 	 fiat votúntas tua,. 	•• .•„	 1•• • •	 •..•'• • .•,..14
1.•

sicut in cceto, et in terra. Panem nostrum cotidiá num da nobis hódie;

11• ••• ■ • s • • 	 • • • • •••• ••••• „ 
et dimĺtte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribusrosťris;

• la	 • zm 	 t 	 • • • • ■ •' 
et ne nos indúcas in tentati-ó-nem; sed líbera nos a mato .

Tonus C

• • • • • • • • 	 ••• • •• •• 	
1(5) Praecéptis salutá -ri bus móni ti, 	 et divína 	 insti- tuti- ó- ne

"ff a I a 	 mies	 • 	 1.	 111	 •	
	formá-ti audémus dícerwe: 	 ®oter noster, qui es in caelis:

sanctificétur nomen tu-um; advéniat regnum tu-um; fiat votúntas tua

1111111~1111.1 .11 rum

sicut in caeto, et in terra. Panem nostrum cotidiémum da nobis hódie;
.•• • • • ffi • 	 •• 1 • • ■ • e • • 	 •1. 2 Ilia„ 	•

et dimítte nobis débita nostra, sicutet nos dimíttimus debitóribus nostris;
r& • 	 • si 819 .1 19 . I • ••• 	 • 	

111*

et ne nos indúcas in tentati-ó-nem sed tíbera nos a malo.

Embolizmus

Libera nos... 	 Satvatóris nostri lesu Christi.

Qui-a 	 tuum est regnum,et po-té - - stas et glóri - a in saécuta.

regnas in saécula 	 saecu - ló - rum.

Et 	 cum spíri - - tu 	 tu - o.

Kňaz: Ecce Agnus Dei 	 vocáti sunt.Hra)Baránok 	
Lud: Dómine, non sum dignus,

ut intres sub tectum meurn,
sed tantum dic verbo
et sanábitur ánima mea. 45Agnus Dei v latinčine - č. 643, 725



Záverečné obrady
Tonus A

Dóminus vobíscum.

!0Et cum şpíri - tu - o.

biskup: Sit nomen Dómini benedíctu Ex hoc nuncet usque in sáeculum.

Tonus B

biskup:Sítnomen Dómini benedctum.

Dóminus vo - bís -cum.

0 Et cum spíri - tu tu - o.

Ex hoc nuncet usque in soéculum.

biskup: Audí tórium nostrurn in nómine Dómini. ®Qui feci t caelum et terram.

•0) 	 OAmen.
J111•1•11 , ••• 	 •Il• .1•• 	 Var~, 811~. ■••■• Ml&• ■•• . • 	 .1.1r 	 .~1■•■•

•1NS 1111~11~.~19	 1111 	 1.1~11.1M Ii1•11~ 	 ■•:,■■■
1.~. 11"11• 	 1■"" 	 ••■- 	 = 	
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47t=J
BenedícatvosomnípoiensDeus,Rateretraius,et Spíritus San

- o grá — ti - as.

vo ve7konoănej oktáve a na Turíce: I - te, missa est, 	 alle - lů - ja, 	 al - le
De-o gráti - as, 	 alle - lú - ja, 	 at - le

lú
lú

ja.
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Ak celebroval biskup, vsúva sa:

biskuP:Audítórium nostrum in nómim Dómini. <VOui fecit coelum et terram.

iť ?̂1 	 a0A men.
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BenedícatvoscorípotensDeus,Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctu



Omšový poriadok v slovenčine



text: Rímsky misál, 1980, s. 4**
hudba: A. Knapp (1786-1848), Spósob pred-i popolodních Službi Bozkích, 1838
Jednotný katolícky spevník, 1937, č. 484

a 	 hned budem 	 čis - tej ší.
sva - ty - ne, a - le - lu - ja,

U - my dušu,
kr - stom vnej sme

a 	 do - sta - ne
Zmiluj 	 sa nad na - mi, 	 Bo - že, v ne - ko - neč - nej

o - dev svai nad sneh betšĺ.
<ne- vi - ne, a - le - lu - ja!

zru - to - va - nie 	 tvo - je 	 mô - že 	 zotrieť 	 na - še 	 ne - čnosti !

4J 	•

y 	 mr

Obrad posvätenia vody a pokropenia ľudu

Kňaz vyzve k modlitbe a prosí o posvätenie vody končiac slovami:
Skrze Krista, nášho Pána. fud odpovie: Amen.

Podobne môže posvätit aj soZ.
Potom, počas kropenia Zudu, možno spieva:
mimo veZkonočného obdobia Hyzopom ma pokrop, Pane,
vo veZkonočnom období Tiekla voda.

609 Hyzopom ma pokrop, Pane
Tiekla voda

Hy - zo - pom ma 	 pokrop, 	 Pane,
Tie - kla vo - da 	 z pravej 	 strany

1 ILa■ 11~1111=0"•NI MIMMIPUININI■1111~ /i1•111~ ■11111111■•■•1« AllidEMINENNIM1111~ ffiENNEllf Affill111~~111M■=11~1« Al~~11N•L!AWAMMUMNNV AML IMI ANOMM. =10•■•• ~1•111=1■ ~111•111~17 AUEENOL 1NEWEEP OW I 	 J■NI A2MINV9IMŮ11111■W 111~1~ ~1". •111111f •~11/~

Werilr~111~~1111~ffilli
t>	

Kňaz uzavrie obrad modZitbou: Nech vás všemohúci Boh očistí
na nebeskej hostine. Ľud: Amen.

48 	 Nasleduje Glória, ak je predpísand.



Omšový poriadok v slovenčine

Slovenské omšové spevy kňaza s odpoveďanri, ludu sú adaptáciou
z gregoriánskej predlohy. Spevy kňaza sú štylizovanou recitáciou
na jednom tőne zvanom recitanta - s interpunkčnými melodickgrni
zvratmi. Tie melodické zvraty vychádzajú z dvoch rozličngch spô-
sobov tónového usporiadania, čím vznikajú pri niektorých textoch
dva paralelné rady nápevov. Podávame ich graficky vedla seba —
v7avo subsemítonálny spčisob A (pod recitantou je interval po Ztőnu) y

vpravo subtonálny spôsob B (pod recitantou je interval celého tónu).

Organové sprievody sú orientované do hlasovej polohy s reci-
tantou g, ktorá je v bežnej praxi dnes najpoužívanejšia a všeo-
becne hlasovo prístupná a vhodná. Spásob A teda použ íva tónovg
rad s jedným # a sp -ösob B používa tónovg rad s jedným alebo dvo-
ma 1) .

nápevy dialogických spevov a odpovedí:
RIMSKY MISÁL, 1980; GRADUALE ROMANUM, 1979 - slovenská adaptácia 49
organové sprievody: Peter Franzen a Tomáš oP.



ÚVODNÉ OBRADY

Owdilý spev aZebo inštrumentólna hudba

Prežehnanie a pozdrav
sp'ó'sob A spósob B

A - men.

mene Otca i Syna i Ducha Síátého. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

1. formula pozdravu

01, 	

0 Milosť nášho Pána Ježiša Krista a táska Boha Otca ispdočenstvo
FOI11

Milosťnášho Pána Ježiša Krista a táska Boha Otcaispoločenstvo

s duchom tvojím. 01 s duchom tvojím.

Ducha Svätého nech je s vami všetkými.

2. formula pozdravu

mitosť vám a pokoj odBoha, nášho Otca,i od Pána Ježiša Krista. Milosťvám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

-11> •~
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s duchom tvojim. C) I s duchcm
3. fórmula pozdravu

Pri nedeZných omšiach móše sa po úvodnom pozdrave konat Obrad posvätenia vody a pokropenia ľudu (č. 609)
Potom nasleduje Glória, ak je predpísand.

Vzývanie Pána - Kyrie

Oslavný hymnus - Glória

Modlitba dŕia - kolekta
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Lektor:

LITURGIA SLOVA

Prvé čitanie

Lektor: ‘-ĺtanie... 	

ft
• 1.40 	I   

záver číto la 	 Počuli sme Božie slovo.
— 14.1	 ,	 •

r

	imil* 	
4, 	•
•  10 Bohu vdaka .

• •
•------ 	 -1.-

--drŞ.
	igi  	 i Qt

Medzispev - responzóriový žalm

Druhé čítanie alebo čítanie pred evanjeliom - &-) 	 Bohu vdaka .

• 141).	 101

záver čĺtanio 	 Počuli sme Božie slavo.
0

Alelujový verš alebo püstny verš pred evanjeliom
52 (ak sa nespieva, môže sa vynecha)



Chvá-la ti, Kriste.

Počuti sme stovo Pánovo.

Chváta ti, Kriste.

podIa "tonus haniliae"

Sláva ti, Pane.

53

nJpev C - "vianočný"

podobneaj v zóverečnóm dialógu:

banie zo svätého evanjetia podraDiakon: Pán svami.
alebo
kňaz

s duchom tvojím.

Evanjelium
nópev A

konkretny textčítonia

Diakon: Pán s vami.
alebo
kňaz

01 s duchom tvojím.

zóverčíta- nia -

Čítanie zo svatého evanjetia podra M.

Počuti sme stovo Pánovo.

Sláva ti, Pane .

Chváta ti, Kriste.

n(1pev B
0 1 sduchom tvojím. 	 Stáva ti, Pane.

•. i 1...

D ia k0 n ..

alebo
kň

1~111111111~11•11 	 11118 	 ININI

Pán sva-mi.
* ffill 	 all1~~1•1 	 $111111111191

• •
•

omonmemm'a■mmemow~~mmo

■1111 lffi ll 4.1"."4111M 11 1

Čitanie zo s■Ä:itéhoevanjetia podtb M.
1 ~11111■ ..1~1111111111.."1111 	 ~1//

INNIMI'"%.•••• 	 az
.... : ~wour

..... a 	 •

Effl
konkretny text čítania záver čŕtania
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Vyznanie viery

611 Krédo I - pastierske 	 Mária M.

_ 0 @ Verím v jedného Boha, Otca v'íemohtíceho, Stvoriteľa neba i ze-me, C) sveta viditerného 	 i neviditerného.

man.

0 Verím v jedného Pána 	 Krista, jednorodeného Syna Božiehoç )zrodenéhozOtca pred všetkými vekmi; Boh3zBoha r Svettozosvetta,

ped. 	 man.

pravého Boha z Boha pravé-ho, splodeného,nie stvoreného, jednej podstaty s Ot-com. 	 Skrze neho boto všetko stvorené .

On pre nás tkidĺ a pre našu spásu zostúpit z ne-bies. A mocou Ducha svátého vzal si telo z Márie Ftinny a stat sa člo - vekom.

as • 

ff> 	• - w •0,0
ĺ

-er

54 	 ' 	 ped.



tá istá poktona a stáva 	 ako Otcovi a Synovi. 	 On hovoril ústami prorokov. °Verím v jednu, svátú, \i'eobecnú, apoštolskú Cirkev.

ped.

-CF
4■—•—w-d■

I 	 rior -e>

man.

OZa nás bolaj ukrižovaný za vtády Poncia Piláta, bot umučený a pochovaný, 	 ale tretieho dha vstal z mŕtvych podtb Svatého písma

man.

íde v stáve sůdit . živých i mŕtvych 	 a jeho kráľovstvu nebude konca.

ped.

man.

Verím v Ducha Svátého, 	 Pána a Oživovateľa, 	 ktorý vychádza z Otca i Sy - na. 	 Jemu sa zároveh vzdáva

ped.

55

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov Oa očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku . men .

man. ped.



Svetto zo svetta, pruvého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetkostvorené.

On pre nás tbdí a pre našu spásu zostúpil z nebies. 	 A mocou Ducha Svátého 	 vzat si teloz Márie Panny a stat sa človekorn.

•	

-17

612 Krédo II - deklamované 	 Ján Jasenecký

Ve-rím v jedného Bo-ha, 00tca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, 	 sveta viditethého i neviditel'ného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetký-mi vekmi; Bo-ha z Boha,

56



Za nás bot aj ukrižovaný za vtády Poncia Piláta , bot umučenýa pochovaný, ale tretieho dňa vstat z mŕtvych podra Svätého písma.

A vstůpit do neba,

tá istá poktona a stáva ako Otcovi a Synovi. On hovorit ůstami pt - orokov. Verím v jednu,svatú, všeobecnú,apoštotskú Cirkev.

Verím v Ducha Svätého, 	 Pá-na a Oži-vavatera, 	 ktorý vychádza z Otca i Syna . 	 Jemu sa zároveii vzdáva

sedí po pravici Otca. 	 A zasa príde v stáve súdit. živých i mŕtvych 	 a jeho králbvstvu nebude konca.

líZ

• ■••■••

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho ve - ku. A- men.

&zIšie nár;evt, Kréda sú v tomto zošite pod č . 601 a 729. 57



Tomáš op.613 Apoštolské vyznanie viery I jednoduché

(-3 Verím v Bo - ha, 	 Otca 	 všemo - hi'iceho 	 Stvoritera neba 	 i 	 zeme, 	 i v Je - ži - ša 	 Kri - sta,

• wir 	 • •„ •
CP

•• •	 4.
0_41,	 • 	

•
■ 

jedi - né - ho 	 Syna, 	 náš - ho Pána, 	 ktorý 	 sa 	 poč.al 	 z Du - cha 	 Svätého,

man.

na-ro - dil sa z Má - ri - e 	 Panny, 	 trpel za vlády 	 Pon-ci - a 	 Pi - lá - ta, 	 bot 	 uk - ri - io - va - ný,

• •ar • 101w• 	 • a, 	 ep

E=8

411 1110	 11,	 1111. 

	. 	aj
111

58
ped.



umrel 	 a 	 bot 	 po - cho - va - ný; 	 zostúpil 	 k zosnulým, 	 tretieho 	 dria 	 vstat z mŕtvych,

be -sia, sedípo pravici Boha Otca 	 všemohúceho. 	 Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Du - cha 	 Svätého, 	 v svätú 	 Cirkev 	 vše-o-bec-nú, 	 v spoločenstvo 	 svä - tých,

mon. ped.

vo vzkriesenie 	 tela 	 a 	 život 	 večný. 	 A - men.v odpus-te-nie hrie - chov,

59
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C.1

♦ 411	 •
-cr

9: 1,171,_

614 Apoštolské vyznanie viery II - slávnostné	 Martin ad.

0 Ve - rím v Bo-ha, Ot - ca vše- mo -hú - ce - ho, Stvo-ri - te - ra ne -ba 	 i ze - me, 	 i vJe-ži - ša 	 Kris - ta,

je - ho je - di - né - ho 	 Sy - na, 	 náš- ho 	 Pá - na, 	 kto - rý sa po - čat z Du - - cha Svä -té - ho

na - ro - dit sa z Má - ri - e 	 Panny, 	 tr pet za vtá-dy Pon-ci - a, Pi - tá - ta 	 bot u - kri - žo -va - ný,

60



—• (r■ 5	 •

vstů - pit

Ve - rím

na 	 ne-be-sia, sedí po pravici 	 Boha 	 Ot-ca všemo-hú-ce- ho. 	 Odtiar príde 	 súdit. 	iivých	 i mŕtvych.

- •f, 	 • • 161 Átot " m gr • •U - Oi> --
-X 	 il, 	 4. 	 0

iĺ>" 	 -cr II

\• .• í; 
1 wi . 4.7

49 7-7 "......-... 11, - 	 4.

v Du-cha Svd - té - ho• v sva -tú Cir-kev vše - o - bec- nú,

•

v spo- to - čen - stvo svä - - tých,

o 
O 	 I o 	 • 	

v od - pus - te - nie 	 hrie - - chov, 	 vo 	 vzkriese - nie 	 te - la 	 a v ži - vot 	 več - ný . 	 A - men.

61

u - mret a 	 bol po - cho - va - ný; 	 zo - stú - pil k zo - snu - tým, 	 tre - tie - ho 	 dŕla vstal 	 zmét-vych,



Modtitba veriacich
nápev A amysly modlitby možno predniest aj bez organového sprievodu.

Prosíme fa, vyslyš nás.

alebo

u

man. man. ped.

nápev B
Prosí - me ta, vyslyš nás.

•

nápev C
Prosíme ťa, vslyš nás.

l

podla: EXULTATE DEO
0.J .Scibor , CSsR

nápev D vhodný najmä na prednes amyslov začínajúcich oslovením
Pane Ježišu, 	 Ježišu,Krár tás-ky,

a pod.

Prosíme fa, vyslyš nás .

62
man. ped.



ndpev E
ne, vystyš nás.

■I; •I1 " ~.1111•11■11~1~111=
∎∎∎ 	 011011M1I"..~1 11~1•NE17..JIN■ ".•

..pros- me Pá - - na. 	 ^C) Pane, vystyš nás.

Pane, vystyš nás.

13.••

,:Jpev H

vysiyš 	 naše prosby.
sa nadnami.

našu vieru,iaine
••, 1,

	

11■^1 	 11~ J=11■111■11111111 W/M .111~
'11111■."		sua:&..«	 • • 	tol

pre osobitné odpovede
motivované liturgickm obdobím aZebo sviatkom

rri úmysloch končiacich slovami "... prosme Pána" je vhodnejšia odpoved'Pane, vyslyš nás.

ndpev F

n(ĺpev G

...prosme Pá - na.

man.

0 Rane, vyslyš nás. 	 Rane, vyslyš nás.
ii■■•■••
• ■■■■
1411111/ 	 1,/~.~101 • NIM-4111•1■

0 	 1:5 

— rutle,vys~

• • 41,

kňaz: 	 Skrze Krista, nášho Pána.
veky vekov. Eud: Amen.

63



LITURGIA EUCHARISTIE

Spev na prípravu obetných darov 	 alebo inětrumentálna hudba

Modlitba nad obetnými darmi Kňaz: 	 Skrze Krista, nášho Pána.
veky vekov. Eud: Amen.

64

Dialóg pred prefáciou
Oisduchom tvojím. 	 Máme ich u Pána. 	 Je to délstojné a správne.

II 41~
• • 4. "...I8 ,
a • .lar ■ all.~.~
• ■ 1.1,

0

11, 	 II i 1
• GIM al8 •
, •••■•

—

•■-•••■••••■ ..•■

Pán s vami.
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MMIL-41111~11111, Mi

Ho — re srdcia
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Vzdávajme vciaky R5novi,
J/~/~6"-~•

Bohu nášmu.
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Ptné



oh

vskej
liturgie

eparchi
sv.

j

-19-

sláv y .

L_L 	

24
ze



mdla: Bratislavský notovaný misdl, 1341,
list 327v - Sanctus

i 	 zem 	 tvojej stá -vy.sú nebesiaPtné

625 Sanktus V - pastierske kvintované
AO Svätý, 	 svatý, svätý 	 Pán Boh všetkých svetov.

ľudový severoslovenský nápev tonálnej
výstavby zbojnickych piesní (fab.)

Ptné 	 sú 	 nebesia i zem 	 tvojej stá - vy.

•‘' J. J.

Hosanna 	 na výsostiach 	 Požehnaný, ktorý prichádza vmene Pánovom. 	 Hosanna na výsostiach!

826 Sanktus VI - bratislavské
„Osvčitý, svätý, 	 svä - tý 	 Pán Boh všetkých svetov.

ped.

Ho - sanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom . 	 Hs.z sanna na výsostiach!



62

V



629 Sanktus IX - slávnostné
0 svsstý, svátý, svatý 	 Pán Boh všetkých svetov. 	 Plné 	 sú nebe - sia i zem

Ján čambál

tvoiei stá -
11.11111.11111.=

Me■MMI1.1~1~1111ffil 	 _

11, 	 ľ' 
iv I 	 I

Ho - san- na na vý - sostí ach ! Po - ieh-na - ný, 	 ktorý 	 prichá - dza v mene Pá - novom.
..-

b.1111 	4 	 eiell
, 

~I	 ■Illeir~ - "1111110.111111111111111111111111.101~1111111~~ .411~11111111•11~1~11111111~1 0`
.4

# 0	
.4 

Hosanna, hosanna, 	 hosanna 	 na vý - sostiach I

. 	 .., 	 —..+....am
, 0111' 	 _ __ , 1.1~..~111~~111111■11=.....~111•111~11 iffilin~~1 M1 1•11 	 1•11•~MINIUM1111~1~8111.11■ M•1111
..fr, ~111111■•■=10.11■,M•11■11•11~1~~illeiMii~immiiiiiii~~111~~•~If •~NNI. ■11 pINI• 11~~
4%1 ■•■~6/1=111~~1~11aueme■ wegor Nie,~1..~~~10.1~•~1.'11,1 /II« ~1•111.-~1~~1.-~ •••-■~1111r
...~~/~ INS 1111•■ .11I111~ 1«1 5.1~/~~11-41~111~/~ • .11~~~11,7 al• 11•1■IMID.I INININIMUI■1~~1111■1.~«fies

zborový
nadhlas 111111 	 ■811 	 '

svátý 	 Pán Boh všetkých svetov. Plné s-u* nebe a i zem ivojej slá - vy. Hosanna na vý - sostiacht

Požehnaný, 	 ktorý prichádza v mene Páno om. 	 Hosanna, hosanna na výsostiach !

Dalšie nápevy Sanktus sú v tomto zošite pod č. 6C2, 689, 697, 724, 730, 736, 744, 753 a 757. 69



Zvolanie po premenení

3. formula

2. formula

1. formula

Hľa, tajomstvo viery.

Vyznajme tajomstvovi

Verké je tajomstvo viery,

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
.

Spasiter sveta zachráň nás, 	 ved ty si nás vykúpit

ked jeme tento chtieb a pijeme z tohto katicha zvestujeme tvoju smrf, kým neprídešvstáve

svojim krĺ-žom a zmítvychvstanĺm.

Pavol S. (-or-)

Pavol S. (-or- )

Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby
- men, 	 a - men.

Skrze Krista... po všetky veky ve - kov,

70

A - men, a - men, a-men.

zborovzi
nadhlas



•
-0-

-zr
• 	41,

ne - u - ved 	 nás 	 do 	 po - ku - še - nia, 	 a - le 	 zbav 	 nás 	 zlé - - ho.

71

man. ped.

633 Modlitba Pána nápev 1, gregoriánsky podla: Pater noster - tonus simplex
MISSALE ROMANUM, predkoncilové vydania (-or-)

°C) Na príkoz nášho Spasiteľa a podľa jeho boiského učenia osmetirjeme sa povedať :

Otče náš, 	 ktorý 	 si 	 na 	 ne - be - siach, 	 po - sväť sa 	 me - no 	 tvo - je,

0

príď 	 krá - ľov - stvo tvo - je, 	 buď 	 vó - ra 	 tvo - ja 	 a - ko v ne - bi tak i 	 na 	 ze -mi.

Chlieb náš každo - denný daj nám dnes 	 a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšt■ame svojim vinníkom,



• 	

príď 	 kráibv stvo 	 tvoje, buď vóra 	 tvoja 	 ako 	 v nebi 	 tak i 	 na zemi .

Chtieb náš každo - denný daj nám dnes 	 a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom

a 	 ne - u - veď 	 nás 	 do 	 poku - šenia,

man. ped.

ale zbav 	 nás ztého

634 Modlitba Pána nápev II, bratislavský podla: Bratislavský notovaný misa, 1341,
list 323v - Gloria

Na príkaz nášho Spositera a podra jeho boiského učenia osmetbjeme sa povedať :

C.) 	 Otče náš, 	 ktorý 	 si 	 na 	 nebesiach, posv.áť 	 sa 	 meno tvoje,

•
1111,	 Cf

.# 	 Ať 	 - 41#1/- ff

72

man.

Ped•



• •

man.
-0--
ped.

a 	 ne- u - ved' 	 nás 	 do 	 po - ku - še -nia, 	 a - te 	 zbav 	 nás 	 zté - ho.

73

635 Modlitba Pána nápev III, mozarabský 	 podla: KYRIALE SIMPLEX, 1965, č. 37

1 	eff 	 •

Na príkoz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeťujeme sa povedaf :

Ot - če náš, 	 ktorý 	 si 	 na 	 ne- be-siach 	 posvčf 	 sa 	 me - no 	 tvoje,

príd' 	 kráľovstvo 	 tvOje, 	 bud vóra 	 tvoja 	 ako 	 v nebi 	 tak 	 i 	 na 	 zemi.

Chtieb náš každo -denný 	 daj 	 nám dnes 	 a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšfame svojim vinníkom,

!f:r 	



kráťovstvo 	 tvoje, 	 buď 	 vt5 	 tvoja 	 ako 	 v nebi 	 tak 	 i na 	 zemi.

636 Modlitba Pána - nápev IV, slávnostný podľa: Te Deum - tonus sollemnis,
GRADUALE ROMANUM, 1979, s. 838 - Te Deum; s. 814 - Pater noster
KYRIALE SIMPLEX, 1965, č. 38

. 	 —

11, 	 11/

KO Na príkaz nášho Spasiteľa 	 a podťa jeho boiského učenia 	 osmeťujeme sa povedať:

náš, 	 ktorý	 si 	 na 	 nebesiach, 	 posväf 	 sa 	 me - no 	 tvo - - je,

Chlieb 	 náš každodenný daj 	 nám dnes 	 a cdpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svo -jim vinní - kom,

a 	 neu —ved'	 nás 	 do 	 po - ku še - nia, 	 a — te 	 zbav 	 nás zté 	 ho.

74



Chlieb náš kcridodenný daj

príď 	 král'ovstvo

Ot — — če náš, 	 ktorý 	 si 	 na nebesiach, 	 posvä f 	 sa 	 me - no 	 tvoje,

man.

• •	 1111 

ped.

tvoje, 	 bud 	 väľa 	 tvoja 	 ako 	 v nebi 	 tak 	 i 	 na 	 zemi.

ndm dnes 	 a od - pusi nám naše viny, ako i my odpůšťame svojim vinníkom,

637 Modlitba Pána nápev V, prešovský podľa: Otče naš na tretij hlas stichiry, samopodobnyj,
z liturgie prešovskej eparchie

1)/ii) p-st 1- 1-1 	 I 16.1 • •N 	 I
0 Na prikaz nášho Spasiteľa 	 a podľa jeho boiského učenia 	 osmeľujeme sa povedat:

a 	 ne- u - ved' 	 nás 	 do 	 nia, 	 a - le 	 zbav 	 nás 	 zlé - - ho.

- 5

75



638 Modlitba Pána - nápev VI, vyšehradský podJa: Vyšehradský rukopis, 1459, list 27b,
CANTUS CATHOLICI, 1700, s. 70

Chlieb náš kai'dodenný daj nám dnes

a 	 neuveď 	 nás 	 do 	 poku -šenia,

príď 	 kráľovstvo 	 tvoje, 	 buď 	 včľa 	 tvoja 	 ako v nebi tak 	 i 	 na 	 zemi.

Otče 	 náš, ktorý 	 si 	 na 	 nebesiach, 	 posväť 	 sa 	 me - no 	 tvoje,

ped.

a odpusf nám naše viny, 	 ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

-0—

ale zbav 	 nás

-4111-0-41-411.-111111-0-410

zlého.

efir

76



ikine Ježišu... žiješ a knaľuješ na veky vekov.

Embolizmus k Modlitbe Pána
Lebo tvoje je krá - ľovstvo a moc i stáva naveky .

Prosíme fa... a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
5
0
1======1p==pv====== , F===„7,

Obrad pokoja
0 A - men. 	 I s duchom tvojim.

Pokoj Pánov nech je vždy s va - mi.

Baránok BoV - Agnus Dei

Spev na prijímanie alebo inštrumentálna hudba

Dakovný chválospev po prijímaní alebo posvätné ticho

Modlitba po prijímaní

Skrze Krista, nášho Pána.
veky vekov. fud: Amen.

77



s duchom tvojím .

n svami.

I s duchom tvojím.

Pán s vami.

1 ------••• • ••
diakon: lizfte v mene Božom.
alebo
kňaz

78

diakon: Icitev mene Bažom,
alebo
kňaz

ZÁVEREČNÉ OBRADY

spôsob A 	 spósob B

Kňaz sem môže vsunút jednotlivé prosby slávnostného
požehnania alebo modZitbu nad Zudom. Eud odpovedá: Amen.

Otec i Syn i Duch Svätý.

ţoi• t— • 
Nech vás žehná všemohúci Boh,

•
■ 

- men.

•
Otec i Syn i Duch Svčitý.

Nech vás iehná všemohůci Boh,

A - men.

• =-7.»

možno spievat
aj ža požehnaním
zo stZpca A



spôsob A

ál Pf0d tohto časuažnaveky.

Biskup: Nech je zvetebené menoRślnovo.

Od tohto časuaž naveky.

vo veZkonočnej oktávé a na Turíce

OV Bohu vdiaka, ale -.tu - ja, a - te - - 	 lu - ja.

0 Icfte v meneBožom,aletu-ja, ate - - 	 lu - ja.

Ak omšu celebruje biskup

a) pri ávodnom pozdrave může použi -e formulu Pokoj s Vami,
Zud odpovie I s ducham tvojím

b) zdverečné požehnanie udelí takto:

spôsob B

	. 10 11 	 •

Biskup: Nec.h je zvetebené meno Rínava

Biskup: Néch vás žehná všemohtíci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
rud: Amen. 	 79



Nápevy stálych omšových spevov - ucelené zostavy

Nápevy stabilných omšových čiastok sú v tomto zošite usporiadané z funkčného
a slohového hfadiska do troch radov:

Prvý základný celoročný rad obsahuje najbežnejšie nápevy určené celému
zhromaždeniu. Je tu ponajprv medzinárodne záväzný výber jednoduchých grego-
riánskych nápevov pre spev fudu v latinčine — Missa catholica l ďalej základný
celoslovensky záväzný výber nápevov. ktoré majú vedieť jednotne spievať veriaci
slovenských diecéz. a napokon skupiny ďalších jednoduchých nápevov pre slohové
a záujmové rozšírenie.

Nápevy omšových čiastok, ktoré ľud bezprostredne prednáša spolu s kňazom
alebo v dialógu s kňazom a jeho prisluhovatermi, sú v omšovom poriadku. Sú tam
teda ponajprv krátke odpovede zhromaždenia. ďalej Krédo. ktoré ako osobné
vyznanie každého člena zhromaždenia má len malý počet jednoduchých nápevov.
ďalej zvolania v Eucharistickej modlitbe včítane Sanktus. ktoré má l'ud prednášať
spolu s kňazom. a napokon Modlitba Pána. ktorú sa osmefujeme prednášať
slovami samého Krista. skutočne prítomného na oltári nezávisle od meniacŕch sa
liturgických obodobí a príležitostí.

Na nasledujúcich stranách sú ostatné spevy základného radu: Kyrie, Glória
a Agnus. Tieto omšové čiastky rámcujú liturgiu Slova a Eucharistie a pri
rozhodovaní sa medzi spevom a recitáciou majú približne rovnaké postavenie.
Nápevy sú usporiadané do zoskupení v zmysle ślohovej spolupatričnosti a kvôli
slohovému rámcovaniu jadra liturgie je vhodné dodržiavať toto usporiadanie.

Nápevy druhého radu majú viesť k pevnejšiemu citovému a asociatívnemu
primknutiu sa k myšlienkam a povahe jednotlivých liturgických období, sviatkov
a príležitostí. Sú tu aj nápevy na Sanktus. ktoré možno použiť miesto nápevov
uvedených v omšovom poriadku.

V trefom rade sú nápevy pre osobitné používanie — hudobne náročnejšie nápevy
alebo autorsky či slohovo ucelené zoskupenia. Sú určené komunitám. kde sú
hudobné podmienkv pre ich použitie. Treba však dbaŕ. aby sa pri ich použití
nevvlúčila účasť zhromaždenia a kňaza na speve. Na konci radu je zostava určená
pre zhromaždenia s deúni.
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0 Christe , e - lé - i - son. 0 Ký- ri - e e - lé - i - son. C.) Ký - ri - •e , 	 e - lé - i - son.
Ne=11r ~11 	 rall111•1~111 ffillffi• 	 ■911111~1•11.
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ZÁKLADNÝ CELOROČNÝ RAD

Missa catholica
641 Kyrie

0 Ký - ri - e , 	 e - lé - i - son. 	 Ký - ri e

Kyriale simplex, 1965, I

11.-13. stor.: Editio Vaticana XVI
organový sprievod: Zdeněk Mička

e - lé - i - son 	 Christe , 	 e - lé - i - son.
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Newm affis 	 ~e miewa■Zia eiffia
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ped.ped. man.man.mOľl.

2. intonácia
645 Glória A

1. intoncícia

Stá-va Bohu na výsost iach

0 a na zemi pokoj fuebm dobrej vôte.
MIW 'M■■ 	

14•111•11•• ■• • ••• 11=111 • 4=11M ■ffil•-■■■■•-■ MNI ■■•■•~

Stá-va Bohu na výsost ŕach

Martin ad.

0 a na zemi pokoj gicrom dobrej vôte

Lhvá-lime ťa, velebíme

Zostava I základná

644 Kyrie A
OPane, zmituj sa. OPane, zmituj

podia: Cantue Catholici, 1700,
s. 137 - Kyrie de Spiritu Sancto

sa. C)KriSte, zmiluj sa. C)Kriste, zmituj sa.0Pane, zrnituj sa. C)Pane, zmiluj sa.

3. intonácia	 0 a na zerni pokoj	 dobrej vô - te

Stá - va Bohu na výsos-tiach

klaniame sa ti, vzdávame ti vďaky, lebo vel'ká je stá - va tvoja,
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s Du-chom Svätým v slá-ve Qtt ha Qtca. A - men.

•••~1~..
il~111~~1111~ -,"8111~1~•~Ill • Zffilelf •~I

I 0,  .1~ 1•11111■•■• 111~1, •~11 4/1•111■ •~111 	 I

zmiluj sa nad 	 nami.

JJ =—
Ved s len ty si Svätý,zmiluj sa nad nami.

O prijmi našu ú - penlivú 	 prosbu. 	 °Ty sedíš 	 po pravici Otc,a, (Dzmilujsa nod nami. 	 Ved len ty si Şfätý,

man.
Je - žišu Kriste,

a • 	fir • 	 01. F

• 	 •• •

zborový
nadhlas

Chvá 	 - me fa, 	 ve- le- bí-me klania 	 me sa ti, o -sta-vu-je-me fa,

vzdávame ti vďaky, 	 Iebo velká je Srá - va tvoja, 	 Pane Bože, 	 nebeský, Boh Otec všemohú - ci.

prijmi našu ú - penli - vú 	 prosbu.

amme en....~~~~~ • ~~•~Olii~~~••■•■•1~~11111~~ •■•••■•.
all~1~111~ 	 eN■ 1~•••11•11~ el~•~11111~•~=1100~D~ 	 al■••■•••1 ~I
11111~~111~1 	 ,111~ MIIMIP. 11~ •1■■■■•■11~ 1111~1~10" "1•11•EINIMIN

‘••••••

len ty si Fbn, 	 len ty si Najvyšší, 	 Je - žišu Kriste,

s Du - chom Svätým v slá - ve Bo - ha Otca. 	 A - men. 	 89



Ba - rá u ni nam

nok namismma
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Zostava II - gregoriánska

652 Kyrie A
Ký - ri -e, e - le i - son. @i° Chris - te, e 	 -son.

Editio Vaticana, z Loretánskych litánií,
Kyriale simplex, 1965, č. 24

- ri- e, e - lé - i - son. @Kj - ri - e, e - lé - i - son.

653 Kyrie B
Editio Vaticana,
z litánií ku všetkým svätým (-gr-)

4 (9
iluj 	 sa. 	 v Pane, 	 zmiluj 	 sa. 	 Pane, 	 zmiluj 	 sa.
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654 Glória Oloodia: Editio Vaticana III

Va 	 Bohu na vý - sostiach 	 a na zemi pokoj thdom do - brej 	 vô - le

klaniame sa ti, 	 o - slavu - jeme 	 vzdme ti vda - ky,Chvá - li - me ťa, 	 ve - le - bí me ťa,
• Nieffililall~1•■1■111—
11~~111~ 	 11~1 •ffieffil
leei~lieffirel~11~11~

I — 	 4ffilLrINNMW Al~—

a tvoja, 	 Pa_,- ne Bože, 	 Kf.á, 	 nebeský, 	 Boh Otec všemohú - ci.
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Pa -ne, Je-ži - šu Kriste, iedno - rode - ný 	 Syn, 	 Pán 	 a Boh, 	 Baránok Boží, 	 Syn 	 Ot - ca:

prosbu.i, 	 Ty sní-maš hp..Q-chy sveta, prijmi našu ú - penli --.•,, 	 ..„...._ 	 . . 	 . 	 • 	 •• 	 -	 .•
,--- 	 ...-...	

•,--
1...~.~---_■ --..9".~.= umelm,...- .....-~_.............~.~~•~■■
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t7:1111111.1M111.11.1111111111111Mil
,Nbv"INMINI1111=•111~1ENI 	 WINIPU•111• IMW ~1•11~1~11M 	

1".
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len ty si Pán,Ty sedíš 	 po pravici 	 Ot - ca, 	 zmi - luj sa nad nami. 	 Ved len ty si Svä -

■11=11•11111 	 1~111

len ty si Najvyšší, 	 žišu Kriste, 	 s Du-chom Svätým v slá - ve Bo - ha Otca. men.

655 Agnus A 1:cdta gregoriánskeho nápevu

1.2.113.
sa nad 	 na -mi. 	 ...da-ruj nám po - koj.

656 Agnus B
podla: Editio Vaticana XVIII;

Kyriale simplex, 1965, č. 7

13.
i. ...da - ruj nám po - koj.
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Chvá - lime fa, 	 ve-le-bĺ-me fa, 	 ktania - me sa ti, oslavujeme fa,

I • 	 I

11:=:=1%=g=ťneira=11::=11

O a na zemi pokoj lbdom dobrej vo - le.
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Zostava III - „Suscipe Domine"

657 Kyrie A
0 	 0 	 0 • 	 0Pane, zmiluj sa. 	 Pane, zmiluj sa. 	 Krtste, zmiluj sa. 	 Kriste,zmituj sa.

l 	 -- dri	 iiii■ . a"loollo salla ealle■~~111111~■.•~Mmar amanale~1~ ell •:110.iiffirna
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	 111 1111111111111	qms 	 ...---

Pes 	
man.man.

O Pane, zmiluj sa.

Katarína vl

Pane, zmiluj sa.

658 Glória A
Sviatočná intonácia°Slá-va Bohu na vý - sostiach

Sviatočná intonácia

G,Sta-va Bohu na výsostiach
11. ■1115 os 11% 	 ■ 

rie 	 - 

it-;nedeľná intonácia
Slá-va Bo-hu na vý - sostiach K dľa ľubovôle

láva Bo - hu na výsostiach
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Zostava IV - východná prirodzene znie aj bez
organového sprievodu

podla: Hóspodi pomiluj
z liturgie prešovskej eparchle662 Kyrie A

AMM
Mm

Pa - ne, zmi - luj Se - ne, zmi - luj 	 sa . Kri - ste, zrni - 	 luj 	 sa.

ma n.

98

SQ.
O

Kri - ste, zmi - luj Pa-ne, zmiluj sa, Pd - ne, zmi - luj 	 SG . - ne, zmi - luj 	 isa.

ped. MCI 11



6644 Agnus podla dalmátskeho trópováho nápevu
východného obradu

11==1

• 

man.man.
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WŤ ..~......:euaĺ---imeffiffie■Neweue"imiimemmeam=ewe
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""

ďaruj nam pokoj.
O

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta:

X-ť1;

I 11•1•■•■■=1111•11• 11"
■•111•■••••• JI MBIMINI■10•1111.`1" ■111~1111~~~11■
111~ I~111~ 11 EI •/".1Y11•1
11~4~11■1 1~. I ~111 	 .t a~.41~~•

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta:

6 6 3 Kyrie B
0 Pane, 	 zmitui sa ncid na - mi. Kriste, zmiluj 	 sa nad na - mi. R1 ne, zrniluj sa, zkuj sa nad na mi.

podla: Hóspodi pomiluj
z liturgie prešovskej eparchie
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666 Agnus

® Baránok 	 Boiĺ, 	 ty snímaš hrie - chy sveta: 	 l zmiluj sa

podľa: LIBRO DELLA PREGHIERA, 1974,
č.73, autor napevu Floris

nad na - mi. t 2 . 1 daruj nám 	 pokoj .
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Zostava V - románska

665 Kyrie
z Eucharistického kongresu v Lurdoch v 70. rokoch
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Zostava VI - dórska
667 Kyrie

 °Pane, zmiluj sa. 	 Pane, zmituj sa. Kriste, zmiluj sa. ®Kriste, zmiluj sa.
Mhb■

I SIP-Ii~11■1% NINIMNINMOI1•••■•■
I MID 011ffil •ffill• 	 1111111~1111• I 11■~11111111M IMM
Ulť 1■.4•111•Milľ ~11~ ffillP•11110•11.
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ne, zmituj sa. °Pane, zmiluj sa.

&JEH

Jinius GAparik: Omša blahoslavenstiev
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668 Agnus
0 Baránok

r
Boží, ty snímaš hriechy sveta: 	 I zmiluj sa nad nami.

[3.
..daruj nám pokoj.

1=t=17 --HC=1=5=1-j

r 101



Zostava VII - jednoduchái

669 Kyrie
Pane, zmiluj sa. ituj sa. OKriste ę zmituj sa. °Kriste, zmiluj sa.

Martin ad .

O Pane, zmiluj sa. 0 Pane,zmituj sa.
••■-
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man. 	 ped. 	 man. 	 ped. 	 man. 	 ped.
Ak sa použije peddl,
tenorov1; hlas ridžno viest
sývisle v malej oktáve.

670 Glória
0 OChvá-limeSlá - va Bohu,Da vý — sostiach 	 a na zemi pokoj rucfom dobrej 	 — le. vete - bíme

Možno použit aj niektorú
z gregoridnskych intonáciś
uveden'Ych prí č. 658.

klania - me sa ti,

man.

osta - vuje - me fa, vzdávame ti vďaky

ped.

tebo veľká 	 je stá - va 	 tvo — ja,
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686 Kyrie A
OPa - ne, zmiluj sa. OPa - ne, zmituj sa. C)Kriste, zmituj sa. OKriste, zmiluj sa. (-s-)Pa- ne, zmituj sa.

Stefan Olos

-ne, zmiluj sa.

man.

Cecília MaguIová

, zmiluj sa. 0 Pane, zmiluj sa.

Vianočná zostava

687 Kyrie B
_ °Pane, zmiluj sa. e, zmiluj sa. 	 Kriste, zrniluj sa. °Kriste zmiluj, sa.
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man. 	 xrea. I iir 	 man. 	 ded. l ľ ' ' 	 man. 	 Ped. 105
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Záclušná zostava

716 Kyrie
ľ""N

430 sa.sa.K riste, 	 zmituj zmilujPane,Pane
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717 Agnus
0

, . ..

-r- 	r -- -r-
- 	 r-

Bohuslav Mošať

ta: VO zmituj sa nad nami. 	 d2:21 nám 	 pokoj.
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721 Kyrie Lux et origo veľkonočné
Ký- - -ri-e 	  e- - -té- 1- son

3x

10. stor.; Editio Vaticana I
organový sprievod: Feliks Raczkowski
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724 Sanc tus
San -
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-ctus 	 Do- - -rni - nus De-us Sa - 	 -
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••

Ple -ni sunt cae - li 	 et 	 te - - - ra gló-ri - a 	 tu - a. Hosón- na in ex - cel - - sis.

Be-ne dí - ctus qui ve - nit ín nómi-ne Dó - mi-ni. Hoscín - - na in ex-cel - - sis .
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• .1111~111~•~111111~~• 4111~1•11••••1r 	 r

Ifflii•••••■■• ••111 111~1.9~/

Stá - va Bohu na vý - sostiach 	 a na zemi pokoj rucrom dobrej vô - Chvd - li-me tá, rž)ve-le-b(rne 	 (v)klaniamesati

Slovenské ordinárium Jozefa Olejníka 	 Jozef Ole]nik

727 Kyrie
(2).i)Pa-ne, 2 zmi- luj sa . 	 0 Kriste, 	 zmi-luj sa . 	 0 Pa-ne, 2 zmi- tuj sa . ® Pa-ne, 7 zmi - luj sa .

728 Glória

Pane Bože,Krár nebeský, 	 Boh Otec všemohlí-ci
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osta-vu-jeme vzdávame ti wraky,lebo verká je stcl - va tvoja
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0 Pane, Je-ži- šu Kris - te, 	 ty jedno- ro-de-ny S n,
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— 	 h

Boh,Bará-nok Bo - ž yn 	 Ot - ca :

0



sve- ta 	 viditetiné - ho i ne- ví -di - ter- né -

Verrm v jedného Bo- ha, 	 Ot - ca vše - mo - hú - ce - ho, Stvo- ri - te - ta 	 ne - ba 	 i 	 ze 	 - 	 me,
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-011"' 	 I 	 •"10• • 	 •

e-rím vjed-né - ho Pcí - na Je - ži - ša Kris-ta,

4
•

-0— 7r

• e • • •

splo-de-né-ho, níe stvo-re - né- ho, 	 jednej podsta - ty s Ot - com. Skr-ze ne- ho bo - to všetko stvo-re - né .

729 Krédo

jednorodeného Sy - na 	 Bo - žie - ho,ZO zrodeného 	 z Ot - ca 	 pred všet - ký - mi 	 vek - mi ;

II4V7 .1/111 ei
I Or 1111111= 41=1"1 li
IMNIVI II NINa 11. 	 -4.

s
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o - ha z Bo - ha, Svet - lo 	 zo 	 Svet - la, 	 pra - vé - ho 	 Bo - ha z Bo - ha 	 pra - vé - ho,
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411/

0 On pre ncís tk.1 - dí 	 a pre na - šu spd- su 	 zo- 	 pit z ne - bies.0 A mo cou Du- cha 	 té - ho

vzat si 	 te - to z Mcí - ri - e 	 Pan 	 ny 	 a 	 stat sa člo — 	 — ve 	 - 	 kom .

Za ncís bol aj ukrižovaný 	 za vtcl- dy Pon- ci - a Pi - tcí - ta, bol u - mu - če - ný a 	 po- cho - va - ný,

0 ate 	 tretieho citia vstat z mŕtvych podťa Svči-té - ho pís - ma . 0 A vstúpit do ne- ba, se-dí po pra-vi - ci Ot - ca
r e

. I
tomameilM ,L••• • ii, minor asow BINOW
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a zasa príde v std-ve sú-diť ži-vých i mŕ - tvych a je - ho krá rovstvu ne - bu - de 	 kon - ca
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ku .a 	 ži - vot bu - dú - ce - ho 	 ve - men .
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eimil~71.851111~1111M~P

VO Ve - rim v Du-cha Svd- té - ho

Jemu sa zároveň vzdáva tcí ístá po - kto- na a stá - va 	 a - ko Ot co - vi a Sy - no - vi .

On hovorit 	 ú sta- mi pro- ro- kov.OVe-rím v jed-nu svä - tú, vše- o - bec-nú, a - poš-tot-skú Cir - kev .

Pcína a 0 - ži - vo- va - te - 	 ktorý vychcídza z Ot - ca i Sy - na .
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je slcí - - va tvo - ja ,le-bo veľ-kta - nia - me sa ti, o - sta-vu-jeme t'a , vzdávame ti veiči - ky,

4=t1==C-1_ 	 r--] f 	 1"-r-r="1 	 , 	t■ 

Jánovo slávnostné Kyrie a Glória 	 Ján čambá I

732 Kyrie
0 Pane,zmituj sa . 	 0 Pane,zmiluj sa . 0 Kriste,zmi[uj sa . 0 Kriste,zmiluj sa . 0 Pane,zmiluj sa . 	 OV Pane,zmituj sa

	J  

ee

r 	 - 	 r

733 Glória
0 Stcíva Bohu na vý sostiach 	 a na zemi pokoj tbribm dobrej vô - te 	 Chvcí - lí - me ta, 	 ve-te-bí - me ta,
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Boh 0-tec všemo-hú - ci .Pane Bože, Krár
con adoratione solenne

0 Pane, Ježišu Kriste, ty jedno-ro-de-ny 	 Syn ,
3

nebes-ký,

r
poco meno

Pcín a Boh, 	 Ba-rcí- nok Boží, 	 Syn Ot - ca :

0 Ty se-dg po pravi-ci Ot - ca ,taTy sní- maš hrie - chy sve

zmi - luj sa nad na - mi .

Oprijmi našu ú-penlí-vú pros- bu

morendo
ty sní-mašhriechy sve- ta , 0 zmiluj sa nad na - mi .

len 	 ty si Najvyš-ší,
tempo I-mo

0 Vecelen ty si svči - tý,

s Duchom svätým - men .a -Av sld - ve Boha Otca .Ježišu Krí-ste, - - men ,
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736 Sanktus
svči-tý , svči-tý, svä-tý Pl- né ne-be-síasú
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Hosanna na vý- sos-tiach ! Požehnaný, ktory pricha-dza v mene Pcínovom . Hosanna, ho- sanna na vy-sos-tíach !
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Pcín Boh všetkých svetov . i zem tvojej slá - vy .

737 Agnus
Ba - ra-nok Bo - ží,

11.,2.
ty snímaš hrie - chy sve - ta: 	 zmiluj sa nad na

I 1 3 '
mi . 	 darui nam 	 po- koj
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742 Kyr i e B
zborový štvorhlas (dlb 	 )
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Panegmífuj
I 	 I -.D41.

Kriste,zmitui -ane,zmitujsc1,
1],. 	 tU• ••• ■••■•~••••, ~.~•■■•••---••• 	 ....-~ Nit Al~•■• .. ■01~1•11•

Nr /111~1~•~111~.11111■•
MINI••■••■•1•1•■•••■■■•••11•0~.•••••••■■•~11•1•

kontrapunkty (dlb 111bovôle )

pane,zmituj sa . Kriste,zmiluj sa Paneyzmiluj sa .

.~1~IeII~Ueiĺiwa■ao~~liq■iU•■■•wemWeweeiáľeae
■ffieUNN, /11~1~1/11ET111~1. — •~11111~01,/~~~11~1~1~1

1.•111~/ AW A111.111••■•1111~015~1I Arda"11111•1=111 ••• A•V
140••■•••••~1111~1~•~11~41•1~1E•1110■1111111~1~1• 	 •••••
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Pane, zmi luj sa . 	 Panegmiluj sa

F Amí Gmi 	 C DmiC

Kriste, zmi - luj sa .

F 	 Ami

Kristezmiluj sa .

C Dmi7C

Pane,zmiluj sa.

D 	 Gmi

Pane,zmiluj sa .

C D m i7C
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Pane,zmiluj sa .Pane,zrnilui sa .
D E mi

Kriste,zmiluj sa .
D G ,

Kriste,zmiluj sa .
Emi

Pane,zmil.0 j sa . 	 Pane,zmiluj sa .
Em A 	 D
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743 Glória
zborový štvorhlas (dlb Itibovále )

refrén
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(2) r- 3 -1 r-3 	 r-3 -• Baránok Božť,Syn Ot ' - ca

	- 

Tr
zmituj sa nad

molie
11=
MEE

r á

Ved'Ien ty siSvätý, ten ty si Pán,
r 3 --I

príjmí našu úpentívu prosbu . 	 Ty sedíš po pravici Otca,zmiluj sa nad na - mi .

Drni ,-3 Bmaj7 	Gmi	 Ami C Dmi

r-3

•EMMIMOB
•111I• NIMIE Mffil■

E 211/11~
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1.1

rr

4./ 41~1►•■1111 ,a.of JWINNINNIC NalrnINN=1~11
MIN allť ■••■•111111~11111U

~1•1111~ N110•M1111~ AL-4~

VecrlentysiSvčitý,len tysi Pán,ten tysi Najyyššľ,

F 	 Dmi F B 	 F

Je - ří-šu Kriste,
• • 	 3 __, 	 I 	 I 	 I

s Du-chom Svätýrn v sta-ve B oha Otca. Amen,a - 	 - men, a - - men.

•11.1■ 	 •••11•MM .1•1•
~~1~1~1~~ EMMI
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- - men.
Gmi C Dmi

- men,
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Pane,Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Bardnok Božĺ,Syn Ot - ca : 	 Ty snímaš hriechy sveta,zrnítuj sa nad nami. Ty snímašhriechy sveta,
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j#J: ■4 	I  °— 	 rs 	 ti,ţ(-: 	
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Je-ži-šu Kriste, s Du-chom Svčitým v slcíve Boha Otca . Amen,a -

D 	 Gmi 	 C. 	 , F	 Dmi G . C•
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Stanislav Zibala744 Sanktus

Svä-tý, 	 svči-tý, svä-tý_ Pán Boh všetkých svetov.

A 	 D 	 A 	 Hmi E 	 A

Pt- né 	 ne-be-sia_ i zem

D

stá - vy. Hotvo - jej

H rr

san - na, ho - san - na, ho - sanna na vý-sos - tiach !

G 	 D 	 EAA G

-0-

• 	 g 	 . 	
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1.1,11,	  111~IIIIW Mill■ • 	 ■ ~111~11■/~11~1•1•1■1■11a. 	 =111•1■111111•1•111=
10.

‘
	Po-žehnaný,	 ktorý prichádza v mene Pá - novom. 	 Ho - san - na, ho - san-na, ho - sarra na výsos- tiach!

A D 	 A 	 H.mi E 	 A 	 F, 	 G 	 A 	 F,
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745 Agnus A Stanislav Zibala
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nad na - mi._ty snímaš hriechy sveta :
Ami

Ba-rá-nok Bo - ží,

Ami 	 Dmi C
1J 

zmi-tuj— sa

G 	 C7majt, • Ami 	 Dmi

11.9
111/~1•1

j.
111..7 	 4.7

Ba- ré- nok Bo - ží, 	 ty 	 sní 	 maš hriechy sveta :
Ami 	 Dmí 	 G 	 C7maj

da- ruj 	 nam 	  po - 	 - - koj •

Ami 	 Dmi F 	 G 	 Eimi 	 Ami

746 Agnus B Katartna vl.

/111■1•1~1~~411=9....: 111,vainomi
• 

Baránok Bo - ží, ty snímašhriechy sveta :

F 	 Gmi Dmi Cmi 	 Dmi

daruj ncím po 	 -	 koj

Gmi AţriE 7majAmi D
zmiluj sa nad na - mi .

Gmi Arpiş7majCg D

man.

I•■•■••
• 6~11.1al ,~11.

•	

•‹J'	 J 19- ■Iimee~íirlieffinimem2&■■■•■ma■ruernimr~~
Pe d. Ped. 135



747 Kyrie A
OPane, zmiluj sa . OPane,zmiluj sa . OKriste, zmituj sa . OKriste,zmituj sa. OPane, zmituj sa . OPane, zmiluj sa .

la-us

m an.

748 Kyrie B
OPane,zmituj sa. OPane,zmituj sa. riste,zmiluj sa. OKriste,zmituj sa. OPane,zmi - tuj 	 sa . 0--' Pane, zmi-tuj sa .

136
man.
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Slá - va 	 ti, Boh náš, 	 na ne- bi aj na ze - mi.

F>. r -

1=r

• o
r-•

	@ 1. Te - be	 chcem,Bo - že, 	 spie - vat, 	 tebe 	 chcem, Bo - že, 	 ciá - ko - vať,

2. Pa - ne 	 Je - ži - šu 	 Kris - te, 	 ty 	 náš 	 Krár a 	 Spa - si - tel',

3. Bo - že 	 náš, Du - chu 	 svä - tý, 	 vecť 	 ncís k prav- de, k múd - ros - ti.

man.

1. že si 	 stvo- ril ten - to 	 svet, a	 nás

2. mi - los - ti 	 - vý ne - smier-ne, zmí - luj,

3. Ot - vá - ra - me ti 	 srd - cia, Več - ný,

	všet - ku	 krá- su v 	 Fk.

zmi - lúj 	 sa 	 nad na - mi. —

Moc- ný a 	 Naj - vyš - 	 — F.
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Bo-že Ot- če 	 všemo-hú

Ba- 	 nok,ty

vtádneš sve-tu

ci,

chy. .

kou .

750 Glória B
1. Pa-ne Bo-že, 	 Krcír ne - bes - ký,

2. Pa-ne Bo- že 	 naš, 	 Bo- žĺ 	 Syn,

3. S Duchom Svčitým v stcl - ve Ot - ca

sní-maš hrie -

svojou tás -

Juraj Záhurrenský

chváli - me ta,
Prijmi na - še

Je-žiš Kris-tus,

1. d'a - ku- je - me — prevd- ká je

2. prosby vrúcne, 	 Kriste zmituj

3. ten ty si Pcín, vo- táš k se-be

FR, O 1.? istesso tempo

stá — va 	 Bo - hu

std-va tvo-ja .

sa nad na-mi

svo-je de-ti . sos - tiachv ýna

v ô -ťu - d'om - lea 	 na 	 ze - mi dob-rejpo - k

široko, stávnostne

po 3. slohe

d'.
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751 Prvá eucharistická modlitba

Pán s vami. I s duchom tvojím.Hore srdcia.Máme ich o Pána. Vzdávajme vdaky
Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Boíe, náš Otec, ty si nás
zhromaždil a my ti vzdávame vdaky a spievame na tvoju chválu. Chválime ťa za
všetko, čo je pekné a vznešené, za všetko, čo si stvoril pre nás, i za radosť, ktorú

A OPt — né su ne — be — sia 	 i zem tvo — jej slá — .

vkladáš do našich sŕdc. Dobrorečíme ti za slnko, ktoré osvetruje deri, i za tvoje
slovo, ktoré je svetlom pre našu myseľ. Ďakujeme ti za polia, moria a vrchy a za
ľudí, čo obývajú zem, i za život, ktorý sme dostali od teba. Za tieto obdivuhodné
znamenia tvojej lásky s radosťou spievame na tvoju slávu.

Ho- san- na na vý - sos - tiabh.3.

man.
ped.

Dobrý Otče, ty stále bedlíg nad nami a nezabúdaš na nikoho z nás. A aby si nás
vyslobodil z hriechu a nenechal nás proti zlu bojovať samých. poslal si svojho Syna
Ježiša. nášho Spasitel'a. On žil medzi nami. robil dobre všetkým: uzdravoval

3

chorých, slepým dával zrak, odpúgfal hriešnikom, bral deti do náručia a požehná-
val ich. Otče v Ježišovi sme spoznali, aká veľká je tvoja láska voči všetkým ľudom,
a preto spevom prejavujeme svoju radosť.

®Požeh-na-ný, kto-rý prichá - dza v me-ne Pá - no-vom . Ho-san-na na vý - sos - tíac,h.
3 —

Dobrý Otče, chválime a oslavujeme Ťa, spolu s tvojou Cirkvou na celej zemi, 	 Panna Mária, apoštoli, anjeli a všetci svätí a spolu s nimi sa ti aj my klaniame
s naším pápežom M. a s naším biskupom M. V nebi Ťa oslavuje blahoslavená 	 a spievame chálospev na tvoju slávu:
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®Svd-tý, svä-tý, svči - tý Pcín Boh všetkých sve tov. Ho- san- na
r-- 3.

na vý 	 sos - tiach !
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Svätý Otče, na znak našej vdaky priniesli sme na oltár chlieb a víno. Zošli na tieto
dary svojho Svätého Ducha. aby sa stali telom a krvou tvojho milovaného Syna
Ježiša Krista. A tak ti budeme môcf obetovať to, čo si nám dal z lásky, ako svoj
dar. Ježiš prv, ako mal zomrieť na kríži, pri poslednej večeri so svojimi apoštolmi
vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho. hovoriac: VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE
ZA VÁS. Podobne po večeri vzal kalich s víno, znova vzdával vďaky a dal ho

svojim apoštolom. hovoriac: VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE
KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.
Potom im povedal: TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. Otče, konáme teda
to, čo nám Ježiš prikázal: obetujeme ti chlieb života a kalich spásy a zvestujeme
jeho smrť a jeho zmŕtvychvstanie. Prosíme ťa, prijmi s Ježišovou obetou aj obetu
nášho života.

OKris-tus zomret za ncís , 	 Kristus pre nas z mŕtvych vstat . 	 Príd: Pa- ne Je - ži -
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Otčc. ty nás ve[mi miluješ; daj. aby sme mohli prijai telo a krv nášho Pána Ježiša
Krista, a tak sa stali jednou rodinou. zjednotení v radosti Ducha Svätého. Láskavo
zhliadni na našich rodičov, na našich bratov a sestry i priaterov M. M., na tých. čo
pracujú, na tych, čo trpia, na nás tu prítomných a na verkú rodinu veriacich v Krista
i na všetkých rudí na celom svete. Pane prijmi našich zosnulých do nebeskej

radosti, aby sa naveky tešili s tebou. Otče, tvoja láska voči nám je nesmierne verká;
preto ťa ustavične oslavujeme a crakujeme ti. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po
všetky veky vekov. Amen.

752 Druhá eucharistická modlitba

Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky 	 s Ježišom Kristom. naším Spasiterom. Ty si nás tak vermi miloval, že si pre nás
Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Bože, náš Otec, máme radosť 	 stvoril svet, nesmierne verký a krásny.

140 z toho, že si nás zhromaždil vo svojom chráme. aby sme ti vzdávali vcraky spolu



Sláva ti, Bože náš, že nás tak miluješ.

Za všetky tieto dary tvojej lásky vzdávame ti vďaky, Svätý Otče, a spolu s anjelmi
a svätými spievame na tvoju slávu:
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Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho Syna Ježiša, aby nás priviedol
k tebe.

Sláva ti, Bože náš, že nás tak miluješ.

Ty si nás tak veľmi miloval. že si nám dal svojho Svätého Ducha. aby z nás utvoril
jednu rodinu v Kristovi.

753 Sanktus
J /J1

Svčitý, svätý, svä-tý Pcín Boh všetkých svetov. Pl - né sú ne-be-sia- i zem tvo-jej stá - vy.

Hosanna na vý-sostiach ! Po-žeh-na-ný, kto-rý prichá - dza v me-ne Pá - novom. Hosanna na výsos -



Naozaj si svätý, Otče, a požehnaný je tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorého si nám poslal 	 ľudí od hriechu, ktorý ich vzcľaľuje od teba, a vykoreniť z ich sŕdc nenávisť. ktora
ako priateľa malých a chudobných. On nás naučil, ako máme milovať teba, nášho 	 robí človeka zlým a nešťastným. Prislúbil nám Ducha Svätého, ktorý zostane vždy
Otca, a ako sa aj my navzájom máme milovať ako bratia a sestry. Prišiel oslobodiť 	 s nami, aby sme žili, sko tvoje deti.

OPožeh-na-ný, kto-rý prichá - dza v me-ne Pcí - no-vom. Ho-san-na na vý - sos - tiach.
r 3 1
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Prosíme ťa. Bože, náš Otec, zošli svojho Svätého Ducha. aby sa tento chlieb a toto
víno stali telom a krvou nášho Pána, Ježiša Krista. On prv, ako mal umrieť na
kríži, zanechal nám veľký znak svojej lásky: pri Poslednej večeri so svojimi

učeníkmi vzal chlieb a vzdával vďaky. Iámal ho a dával im ho, hovoriac: VEZMITE
A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE
ZA VÁS.

0 - be - tu - je sa za nás!

Podobne vzal kalich s vínom. znova vzdával vďaky a dal ho svojím učeníkom,
hovoriac: VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ
KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VAS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE
HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.

To je Pán Ježiš! Obetuje sa za nás!

Potom im povedal: TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. Otče, slávime
pamiatku tvojho syna, Spasitera sveta. ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. On sa dáva

do našich rúk a my ti ho obetujeme ako našu obetu. obetu zmierenia a pokoja.

Sláva ti, Bože náš, že nás tak miluješ.

Vypočuj, Otče, našu modlitbu a udeľ Ducha svojej lásky všetkým, čo majú účasť
na tejto sviatostnej hostine; daj aby sme boli v tvojej Cirkvi jedno srdce a jedna
duša spolu s naším pápežom M., s naším biskupom M., i s ostatnými biskupmi na
svete a so všetkými, čo slúžia tvojmu ludu.
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Nech sme jed-no srd- ce, nech sme jed-na du - slá 	 vu , 	 Pa — ne !

Otče, žehnaj a ochraňuj našich rodičov, našich bratov a priateľov i tých, ktorých
dosf nemilujeme. Pamätaj na našich zosnulých M. a M.: prijmi ich láskavo do
svojho domu.

Nech sme jedno srdce, nech sme jedna duša, na tvoju slávu, Pane!

Svätý Otče. nám všetkým, svojim defom. pomôž prísť k tebe, aby sme sa večne
radovali v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Božou

i našou Matkou, a budeme ti so všetkými Ježišovými priateľmi neprestajne spievať
na oslavu a chválu.

Nech sme jedno srdce, nech sme jedna duša, na tvoju slávu, Pane!

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote
s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen.

754 Tretia eucharistická modlitba
Sanktus podZa nápevu 753 uvedeného pri Druhej eucharistickej modlitbe. 	 143



755 Agnus A
®Ba-rcí - nok Bo-ží , ty 	 snímaš hriechy sve- ta : lzmituj sa nad na-mi .

"Ę21 1 3.
-•-da-ruj ncím po - koj .

ped.

. ľ. 
pe>[1.

756 Agnus B
OBa - - nok Bo -

Bohuslav Moša

žĺ, ty snímaš hriechy sve-ta : 1., 2. I I 3.
zmituj sa nad na-mi . 	 ...daruj ncím 	 po - koj .

man.
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® Svátý, 	 svátý, 	 svá - tý 	 Pán Boh vietkých sve - tov. 	 Plné 	 sú nebesia 	 i zem tvojej slá - vy.

iehnaný, 	 ktorý prichá - dza v me - ne 	 Pá - novom. 	 Hosanna na yýsostiach!
n
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757 Podhalanské Sanktus Petr Eben

Hosanna na výsostiach!
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Číselný prehľad nápevov stálych omšových častí
Kyrie: 641,644,646,647,652,653,657,659,662,663,665,667,669,681,686,687,696,701,

711,716,721,722,727,732,734,741,742,747,748

Glória: 642,645,648,649,654,658,660,670,688,702,712,723,728,733,735,743,749,750

Krédo: 601,611,612,729

Apoštolské vyznanie viery: 613,614

Sanktus: 602,621,622,623,624,625,626,627,628,629,689,697,724,730,736,744,753 ,757

Modlitba Pána: 603,604,605,633,634,635,636,637,638

Agnus: 643,650,651,655,656,661,664,666,668,682,690,698,703,713,717,725,731,737,
745,746,755,756 145



Melodické modely premenlivých omšových spevov

Pri speve premenlivých textov liturgie Slova sa bežne využíva jednoduchá
reperkusná melodika: štylizovaná recitácia na jednom tóne, zvanom recitanta (v
gregoriánskom choráli tzv. tenor), s interpunkčnými melodickými formulami. Tie
treba aplikovať na texty podľa určitých pravidiel týkajúcich sa počtu a prízvučnosti
slabík.

Rytmus spevu — teda striedanie krátkych a dlhých slabík určujú gramatické
pravidlá spisovnej výslovnosti (pozri odsek o deklamovaných spevoch v VI., 2.).
Aj v rámci melodicky ucelených úsekov textu — akými sú napríklad časti vety
oddelené flexou, žalmové verše oddelené hviezdičkou a pod. — treba dodržiavať
vnútorné členenie a rytmizovanie potrebné k zrozumiternosti: treba nepatrne
odsadzovať hlas pri čiarke, správne umiestniť prízvuky a vetné dôrazy — aby spev
nadobudol logický rytmus.

Upozorňujeme tu na častú chybu v praxi: na recitande spievajú niektorí speváci
v súvislom prúde rýchlo slabiku po slabike (ba dokonca rýchlejšie, ako by text vyslovovali
hovoreným spôsobom), avšak pri interpunkčnej melodickej formule sa tempo ich spevu
naraz spomalí, jednotlivé slabiky speváci neprirodzene predlžujú — často aj bez ohľadu na ich
gramatickú dIlku. Pripomíname, že krása deklamovaného spevu vyplýva okrem iného aj
z tempovo a rytmicky prirodzenej výslovnosti, ktorá nenápadne preklenie hranice medzi
spevom na recitande a spevom podľa interpunkčnej melodickej formuly.

POUČENIE O PRÍZVUKOCH V SLOVENČINE

a) V slovenčine sa uplatňuje silový prízuk (dynamický výdychový): prízvučné
slabiky sa vyslovujú trochu hlasnejšie 2 . Je to prízvuk pomerne mierny, preto si
musíme pripomínať tieto pravidlá, aby sme vedeli správne formovať melódiu.
Najmä vedrajšie prízvuky v praktickej výslovnosti často zanikajú, kým naše
melodické formuly sa vziahujú často práve na ne.

b) Pri striedaní prízvučných a neprízvučných slabík sa prejavuje celková
tendencia, že po jednej prízvučnej slabike nasleduje jedna alebo dve neprízvučné.

c) Hlavný slovný prízvuk býva na prvej slabike slova. Ak je pred slovom
jednoslabičná predložka, môže sa preniesť na ňu hlavný slovný prízvuk, najmä pri
kratších slovách (napr. spravuješ národy na zemi); inokedy však — najmä pri
dlhších slovách — zostáva prízvuk na základnom slove. Rozhoduje tu aj celkový
zmysel výpovede: ak prednášajúci chce zdôrazniť význam slova, ponecháva mu
slovný prízvuk a predchádzajúca predložka zostáva neprízvučná (napr. môj podiel

na dedičstve a na kalichu). Jednoslabičné slovo je prízvučné, ak je pinovýznamovč
a prednášajúci kladie naň dostatočný dôraz. Môže byť aj posledným slovom
vetného celku (napr. moja sila a chvála je Pán). Preto sa melodické formuly
s označenými prízvučnými notami nemusia vziahovať na celkom posledné
prízvučné slabiky textovej frázy.

d) Štvor- a viacslabičné slová majú aj vedľajší prízvuk na tretej, piatej, t. j.
nepárnej slabike (napr. spravodlivý, nezapochyboval), pričom však päťslabičné
a sedemslabičné majú častejšie prízvuk na predposlednej slabike. Spolurozhoduje
tu aj dĺžka slabiky (napr. nezachováva, nevysloviternými, avšak milosrdenstvo.
nezapochybovah). V zložených slovách sa dáva druhý prízvuk na prvú slabiku
druhého základu (napr. dvadsafpättişíc).

e) Jednoslabičné príklonky (ma, tá, sa, mi a pod.) tvoria z hľadiska prízvuku
celok s predchádzajúcim prízvučným slovom, akoby to slovo malo o slabiku viac
(napr. spievajte mu chválospev).

f) V skupine jednoslabičných slov sa striedajú prízvučné a neprízvučné slabiky
(teda slová) podobne ako vo viacslabičnom slove, a to tak, že prízvuk pripadne
skôr na pinovýznamové slová, ako na príklonky (napr. príd' mi čím skôr na pomoc).

g) Vetný prízvuk je vo vete na tom slove, ktoré je jadrom výpovede. Môže to
byť aj jednoslabičné slovo (napr. lebo ty si môj Boh). V týchto prípadoch môžu
nasledovať za sebou niekedy aj dve prízvučné slabiky, hoci je to v rozpore
s tendenciou uvedenou v bode b) (napr. Oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja).
Vetný prízvuk býva v neutrálnej výpovedi na poslednom slove, v básnickom
prejave aj na iných miestach výpovede.

NÁPEVY ČÍTANÍ

Pôvod. Pre slovenský spev čítaní sme si adaptovali gregoriánske nápevy v takom výbere,
ako ich podáva GRADUALE ROMANUM z roku 1979 a podľa LIBER USUALIS. Popri
nich ešte uvádzame všeobecne obrúbený vianočný nápev evanjelia tradične používaný
v našich krajoch. Tieto nápevy sa vyvinuli podľa vzoru psalmódie (azda aj z niektorých
starých žalmových nápevov). Z dvojice nápevov evanjelia starší je subtonálny nápev
B (najbližší spodný tón pod recitantou je vzdialený o celý tón), všeobecne rozšírený najmä
do 16. storočia.

Symbolika. Nápev prvého čítania sa tradične nazýva „prorocký". Markantný
melodický pokles na konci každej vety a modulácia o tón nižšie v záverečnej
kadencii symbolizujú ukončenosť, v zhode s tým, ako aj Starý zákon je už
uzavretý. Pri nápevoch evanjelia je to naopak: melódia záverečných kadencií sa
vracia k recitante, ba v nápeve A každá veta sa končí na recitante, aby sa tak
symbolizovala neukončenosť, smerovanie do budúcej večnosti. (Nápev C je novší,

2 V zásade je tento prízvuk nezávislý od melódie reči — hoci na druhej strane treba podotknút, že
prízvučné slabiky zväčša bývajú aj melodicky zdvihnuté, najmä pri slovách. ktoré chce hovoriaci
zdôraznii. Pre slovenský spev však nejestvuje žiadne pravidlo. podľa ktorého by prízvučné slabiky
museli pripadnúť na mélicky vyššie noty. Ani v melodike slovenských recitatívnych piesní — ktoré sú pre
nás veľmi poučné z hľadiska prirodzeného umeleckého zopätia melodiky so slovenskými textami
— neplatí takýto mechanický paralelizmus. Ľudový génius. podobne ako aj skladatelia, nadväzuje na

146	 predkladanú intonáciu prirodzenej hovorenej výslovnosti textov. avšak tvorivým. zvláštnym umelec-

kým spôsobom, a teda mechanický paralelizmus medzi prízvučnosťou slabík a výškou tónov by tu bol
proti zmyslu umenia.

V gregoriánskom choráli je trochu iná situácia: Stredoveká latinčina. v ktorej sa vyvinul liturgický
jazyk. mala síce tiež silový prízvuk. avšak užšie spätý aj s melodickým, podľa pravidiel klasickej
latinčiny. Preto sa vytvoril úzus. že prízvuéným slabikám textu zodpovedá vyšší tón. alebo stúpajúca
ligatúra. Nikdy to však nebolo dôsledne chapané pravidlo. Neplatí to napríklad pre psalmódiu — asi
preto, lebo žalmové tónusy sú geneticky staršie ako liturgická latinčina.



nemá túto symboliku.) Nápev druhého čítania je melodicky bohatší, taktiež nemá
príliš- zakončujúcu povahu, čím sa naznačuje, že príde ešte pokračovanie:
evanjelium, ako čítanie vyššieho stupňa.

Pojmy:

nadpis

oddych

flexa

metrum

odsadenie

punktum

otázka

záver čítania

dialóg
pred čítaním

dialóg
po čítaní

—v terminológii gregoriánskeho chorálu titulus. Melodická formula
pre nadpis čítaní:„Čítanie z ...". V podstate je to formula jednej
krátkej vety.

—Ak je veta dostatočne dlhá, žiada sa prerušiť prednes krátkou
pomIčkou pre nádych v mieste, ktoré určuje zmysel vety (napr.
pri čiarke, rozdefujúcej súvetie). Oddych tohto druhu môže mať
tri rôzne podoby: pri nápeve evanjelia A je to len prosté
prerušenie spevu na recitante; pri ďalších nápevoch je pred
oddychom flexa alebo metrum.

—v doslovnom preklade ohyb. Pokles hlasu pri poslednej slabike
alebo dvoch slabikách pred oddychom. Používa sa v nápeve
prvého čítania.

—v doslovnom preklade miera. Svojbytná melodická formula pre
spev posledných slabík pred oddychom. Metrum je v nápeve
druhého čítania a v nápevoch evanjelia B a C.

—Aj v rámci melodicky ucelených úsekov treba spev na recitante
členiť kvôli zrozumiteľnosti nepatrným odsadením hlasu, podľa
textového zmyslu — najmä pri čiarke. Odsadenie na rovnom tóne
(recta voce) sa robieva pred priamou rečou (napr. 	 povedal:
„Pane,...).

—v doslovnom preklade bodka. Melodická formula pre koniec vety.

—interrogatio. Melodická formula pre opytovaciu vetu. Vo všet-
kých nápevoch je totožná, len v nápeve evanjelia B sú trochu
odlišné intervalové kroky, keďže je to jediný nápev so subsemito-
nálnou recitantou.

—in fine — tiež záverečná kadencia čítania. Melodická formula pre
poslednú vetu čítania.

—je len pred čítaním evanjelia. Obsahuje pozdrav a nadpis s odpo-
veďami zhromaždenia.

—Je' po všetkých čítaniach: „počuli sme..." ďakovné alebo ra-
dostné zvolanie veriacich.

147



reci tanta subsemitonálna nadpis
10i 	 • 
Čĺtanie z 	 101

flexa punctum otázka otázky s menším počtom slabík záver čítania 	 dialóg po čítaní

	•• •
•••

Počuli sme Bočie slovo. 	 Bohu vdaka

metrum 	 punctum otázky s menším počtom slabík záver čítania dialóg po čítaní

101 	•
Počuli sme Belle slovo. 	 Bohu vóako.

otázka

oddych na recitante punctum3

_ 	 • 	

POčuh sme slovo Pánovo. 	 Chvá - la ti, Kris-te.

dialóg po čítaní

Prvé čítanie

Druhé čítanie
recitanta subsemitonálna Nadpis sa číta ako krátka veta, teda bez metra, na konci je punktum.

Evanjelium nápev A

recitanta subsemitonálna dialóg pred čítaním

Čítaniez0Svátéh0 evanjeliapodľa Marka. Sláva ti, Pone.
Matáša.
Lukášo.
Jóna.

Pán s vami. 	 I s duchom tvojim.

otázka 	 otázky s menším počtom slabík

' Melodickú formulu pre punktum sme si pre slovenský spev zmenili oproti latinskej predlohe:
posledné slabiky sa počítajú podfa prízvučnosti — nemusia byť vždy štyri. Dôvod má kvôli zrozumitef-
nosti maximálne zodpovedať prirodzenej výslovnosti. Preto je tu odóvodnený paralelizmus medzi

1 48	 melódiou a textovou prízyučnosťou.

záver čítania

Ir‘t 



záver čítaniaotázka

.11 '4■111á ,_— -
recitanta subtonálna dialóg pred čítaním

punctum

Počuli sme slovo Pónovo. 	 Chvá -la ti Kriste.

recitanta
á .11141~ť
11vP

dialóg pred čítaním

•
I s duchom tvojím. 	 Čítanie zo svót. ého evanjelia podlh N.

-1111-

Pán s vami.

.1 	

Sláva ti, Pane.

Evanjelium nápev B

Čĺtanie zo svátého evanjeliapodľa N. 	 Stáva ti, Pane.

dialóg po čítaní

Evanjelium - nápev C, vianočný

metrum punctum 	 otázka

101---

dialóg po čítaní

Počulš sme slovo Pánovo. Chvála ti Kriste.
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NÁPEVY MEDZISPEVOV

Zloženie medzispevov

Responzóriový spev po prvom čítaní tvorí žalm (výnimočne tiež Mojž, Iz, Dan
a Lk) s určeným výberom veršov, medzi ktoré vstupuje zhromaždenie krátkym
responzom (odpoveďou), a to na predpísaných miestach, v texte označených
značkou R. Žalmy nemajú metrickú ani rýmovú organizáciu. Je tu však iná
básnická organizácia zodpovedajúca starovekej hebrejskej poetike - tzv. paraleliz-
mus: myšlienka vyslovená v jednom verši určitým počtom slabík nachádza
v nasledujúcom verši odpoved', dopinenie, protiklad alebo opakovanie inými
slovami, obrazmi, a to podobným alebo kontrastným počtom slabík. V tom zmysle
sú verše zoskupené do dvojverší oddelených hviezdičkou - v gregoriánskom choráli
sa táto dvojdielnosť zdôrazňuje striedaním dvoch zborov. Okrem toho dlhé
nepárne verše sú ešte rozdelené aj krížikom pre nádych - v gregoriánskych
nápevoch sa tu spieva flexa („ohyb" - pokles hlasu).

Verš pred evanjeliom tvorí nábožensky pregnantná myšlienka vofnej formy,
rámcovaná responzom - zvolaním „Aleluja - (tzv. alelujový verš) alebo niektorým
zo štyroch pôstnych responz (najčastejšie „Chvála ti, Kriste, Král' večnej slávy").

Vhodné je, aby responzum hneď na začiatku predspieval žalmista alebo zbor
- zhromaždenie ho potom zopakuje. Aleluja alebo pôstne zvolanie k veršu pred
evanjeliom možno začať spievať hneď so zhromaždením, ak sa použije dostatočne
známy nápev a netreba sa obávať, že by zhromaždenie spievalo niečo iné.

Nápevy

Uvádzame 43 žalmových nápevov, ktorých hudobná hodnota je už v liturgickej
praxi overená: ponajprv starobylú a známu zostavu gregoriánskych tónusov, ďalej
tzv. tonus peregrinus, ktorý sa už tradične pripája k tejto zostave, a napokon výber
nápevov, ktoré vznikli v posledných desaťročiach.

Tento výber nie je nijako záväzný, možno použiť aj iné liturgicky vhodné nápevy: po
tisícročia si v minulosti každá doba nachádzala svoj hudobný prístup k žalmom, teda aj dnes,
v rámci pokoncilovej renesancie medzispevov vznikajú stovky nových nápevov. Treba však
zdôrazniť, že problematické by bolo usilovať sa spievať medzispevy nejakým hudobne
náročnejším spôsobom vo farnosti, kde sa ešte dokonale nezvládol bežný spôsob spevu, ku
ktorému vedie tento zošit.

Žalmista môže použiť fubovoľný nápev, avšak potrebné je, aby nápev umožnil
liturgicky požadovaný výraz prednesu. Preto pri výbere nápevu treba brať do
úvahy

a) celkovú náladu liturgického obdobia alebo príležitosti
b) citový obsah žalmu (žiaľ, fútosť, radosť, oslava, vznešenosť, múdroslovie,

predpoved a pod.).
Jadrom každého žalmového nápevu na nasledujúcich stranách je hudobný

model žalmového dvojveršia (jeden verš po hviezdičku a druhý verš od hviezdičky)
150 alebo štvorveršia (dve dvojveršia) prípadne aj šesťveršia. Viaceré nápevy (všetky

gregoriánske) počítajú aj s možnosiou flexy. Ak sa spieva nápev, ktorý nema
flexu, preruší sa pri krížiku jednoducho spev na recitante.

K viacerým žalmovým nápevom je aspoň jeden hudobný model responza.
Sformovať ho na konkrétny text responza - aby vzniklo hudobne prirodzené
a pekné spojenie - vyžaduje veľkú starostlivosť a citlivosť pre spev a slovenčinu.
Hudobné modely responz sú totiž pomerne voľné, lebo texty responz nepodliehajú
žiadnej formovej norme.

Viaceré žalmové nápevy (gregoriánske) majú aj svoj nápev aleluja. Okrem toho
pri žalmovom nápeve 6 sú zhudobnené všetky štyri pôstne responzá k veršom pred
evanjeliom. Samotný verš možno teda spievať na model žalmového dvojveršia
alebo na časť toho modelu, ak je text krátky.

Napokon, po žalmových nápevoch je ešte 22 samostatných nápevov pre
alelujový verš.

Príklady ku každému nápevu majú dve úlohy:
1. možno sa z nich poučiť, ako treba s danými hudobnými modelmi narábať,
2. sú už konkrétnym riešením pre spev väčšieho počtu žalmov a responz, ktoré

sa v liturgickom roku - najmä v nedeliach a vo sviatkoch - najviac spievajú.

Pohotovejší žalmista a organista môžu postupovať takto: V zoznamoch na konci tohto
zošitu si skúsia vyhradai žalm a responzum konkrétnej omše dňá, na ktorú sa pripravujú
podľa lekcionára. S veľkou pravdepodobnosťou takto nájdu na nasledujúcich stranách
konkrétne zhudobnené responzum, prvé dvoj- alebo štvorveršie žalmového medzispevu
alebo aspoň predpoklad, že určený nápev je vhodný k tomu žalmu a responzu. Zhudobnené
sú tu totiž všetI:y responzá a začiatky medzispevov, ktoré sa v Lekcionári I opakujú aspoň
dvakrát (teda dvakrát za tri roky). Zhromaždenie si takto postupne privyká spievať
responzá na vlastné priliehavé melódie.

Menej pohotový žalmista musí začínať s úzkym okruhom nápevov tie používa pre
všetky texty medzispevov. Najuniverzálnejšie sú k tomu gregoriánske nápevy 1 až 9.
Pozvorna však - v rámci osobného odborného rastu - žalmista rozširuje svoj okruh nápevov.

Treba zdôrazniť, že organový sprievod nesmie byť na prekážku širšiemu výberu nápevov.
Zvuk organa je síce ušľachtilým dopinkom, ale prvoradý je spev textov na priliehavé
melódie. Ak organista nie je schopný prispôsobiť sa vo výbere nápevov žalmistovi, nech
organ radšej mIčí. Pripomíname, že ak zhromaždenie má všetky texty responz spievať na
ustavične sa opakujúci jednoduchý hudobný model, veriaci strácajú pocit „spievania", do
popredia vystupuje pocit povinnosti a medzispev stráca svoj liturgický zmysel - totiž
tvoriť citovo účinný kontrast k čítaniam.

Žalmové nápevy 1 až 9 - gregoriánske tónusy

Výber ôsmich tónusov zodpovedá stredovekej tendencii usporiadať liturgický spev podľa
tonálnych modov: v každom mode je jeden univerzálny žalmový tónus. Po prvý raz tento
výber prísomne zostavil v roku 915 Regino z Prüm v spise Commemoratio brevis de tonis et
psalmis modulandis - predhovore antifonára. Tónusy sa po stáročia používali pri aktívnom
speve liturgie hodín. Hovorí sa im tiež simplex - jednoduché nápevy - kvôli odlíšeniu od
ozdobnejšieho spevu žalmov pri omši podra graduála. Prevzalo ich aj pokoncilové
GRADUALE SIMPLEX, avšak nie pre medzispevy, ale k antifónam na introitus,
offertorium a communio. Tonus peregrinus sa tradične spieval v liturgii za zomrelých a má
jednu zvláštnosť: dve recitanty.

Stavba gregoriánskych tónusov - ako sú uvedené v latinských liturgických knihách
zodpovedá latinskej výslovnosti. Preto sme si v niektorých detailoch prispôsobili nápevy



k povahe slovenskej výslovnosti: melizmy a iktické značky sú v niektorých prípadoch na
iných notách. Rozdiely vyplývajú najmä z toho, že v latinčine sa slovné prízvuky počítajú od
konca slov, kým v slovenčine od začiatku slov.

Pre našu liturgickú prax doplňame gregoriánske tónusy o istý počet nápevov responza,
slovnú charakteristiku a organový sprievod.

Hudobné modely responz sú vytvorené podľa príznačných melodických prvkov antifón
z GRADUALE SIMPLEX alebo sú založené na teoreticky odvedených oporných tónoch
daného modu alebo tóniny alebo sú to nové pôvodné nápevy k slovenským úradným textom
responz.

Slovná charakteristika vychádza z nášho súčasného melodického chápania, a teda
nezodpovedá historickej praxi.

Aj organové sprievody zodpovedajú nášmu súčasnému harmonickému mysleniu, keeľže
tónusy vznikli v rámci melodického myslenia bez harmonickej opory. Používame však
zväčša len diatonickú harmóniu, slohovo zodpovedajúcu diatonickému princípu gregorián-
skeho chorálu a obchádzame bežné harmonické smerovanie citlivých tónov, v zhode s tým,
ako aj gregoriánsky chorál sa vyhýba citlivým tónom. Gregoriánske nápevy sú svojbytné
a pinohodnotné aj bez sprievodu organa.

Zloženie gregoriánskych tónusov:

intonácia - tenor - (flexa - tenor) - mediácia - tenor - terminácia

intonácia	 vstup do tónusu. Spieva sa len na začiatku a vždy znovu po
responze. Ostatné nepárne verše začínajú priamo na recitante
(tenore). Výnimku tvoria len novozákonné chválospevy (tzv.
kantiky) - Máriin chválospev „ Velebí moja duša Pána" (Magnifi-
cat), Zachariášov chválospev „Požehnaný pán, Boh Izraela"
(Benedictus), prípadne iné - tu treba podľa tradície každý
nepárny verš začínať intonáciou

tenor	 - recitanta v terminológii gregoriánskych deklamovaných spevov

flexa	 - (doslova ohyb) - pokles hlasu pred nádychom, ak je nepárny verš
dlhý a rozdelený krížikom

mediácia	 - melodická formula pred hviezdičkou (medium = stred)

terminácia	 - zakončenie - melodický záver žalmového dvojveršia.
alebo finalis	 I., III., IV., VII. a VIII. tónus majú viacero rozličných

terminácií (differentiae).

Diferenciácie mali v minulosti úlohu intonačnej pomôcky pri striedaní s antifónou:
volila sa terminácia končiaca sa tým tónom, ktorým sa začínala antifóna. Bolo to
potrebné, lebo stredovekí speváci nemali vypestovaný pocit oporného centrálneho tónu
tóniny, ako ho máme v našom dur-molovom chápaní hudby. Dnes teda diferenciácie
stratili svoju praktickú úlohu, zostali však ako melodické varianty.

Žalmové nápevy posledných desaťročí — 10 až 43

Aj mnohé novšie nápevy majú podobnú stavbu ako gregoriánske tónusy (intonácia
— recitanta — mediácia — recitanta — terminácia), recitanty však bývajú zväčša na rozličných
tónoch.

V súčasnosti sa ako výhodné ukazujú nápevy zostavené ako jednoduchý rad recitánt
podložených akordami (napríklad žalmové nápevy 35, 36, 39 až 43 a iné). 'kalmista si vol'ne,
ale citlivo, rozdelí text verša na recitanty podľa textovej prízvučnosti. Nespieva sa teda tak
dlho na jednom tóne ako pri gregoriánskych tónusoch a s inštrumentálnym sprievodom
pôsobia tie nápevy hudobnejšie.
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Nápevy responz a harmonizácie ku gregoriánskym tónusom sú sčasti prevzaté zo starších
prác pre vnútrodiecéznu potrebu, z dodatku lekcionára a sčasti nové. Takto sa zúžitkoval
tvorivý prínos týchto autorov: J. Šátek, P. Lajcha, Š. Olos, B. Mošať, Tomáš op..
poslucháči CMBF a iní.Žalmový nápev 1 - gregoriánsky 1. tónus

výrazové okruhy: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
tónina: teoreticky dórska — I. modus, avšak znížené h ju mení na eolskú; recitanta a, tónika d
naša transpozícia: recitanta a v tónovom rade s jedným bé.

Differentioe

model A - žalmové štvorveršie s termináciou g gregoriánska pôvodina 4
D
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model B - žalmové dvojveršie s termináciou a
, Int. Tenoret Flexa 	 Mediatio 	 Tenor

11=11

• 1-1• •
(71

9-11 

	 g2

11111 g3
model D - responzum

model C - žalmové dvojveršie s termináciou f a

111-I• a 02

-8- 	 -o-

a3

Modely A, B, C, alebo ich časti možno použif aj pre responzum, pôstny verš
pred evanjeliom alebo alelujový verš.

eé

152 4 LIBER USUALIS. 1934. Aj ďalšie gregoriánske tónusy citované z tohto prameňa.



model E - responzumpríklad ialmového štvorveršia podľa modelu A (žalm 50)'

Zmiluj sa,Boie,nado mnou pre svoje 	 milo-srdenstvo a pre svoje veťké zťutovanie znič moju ne - právosť./ 	 *• rffn=1list7-=—. bort
1 	 •••1 .0".

11

Úpine zmy zo méa moju vinu 	 * a o-čisfma od 	 hriechu.
model F - responzum

H
ILY••■■••

0
I •

príklad žalmového dvojveršia podľa modelu B (žalm 24)
Ukáž 	 mi, Pane, svoje eesty 	 a pouéma - o svojich cho - dníkoch.• •

responzá:

podľa modelu A, C (k žalmu 24)
Ukáž 	 mi, Pane, svoje cesty.

podľa modelu E (k žalmu 30)
Otče, do tvojich rúk odovzdávan svojho duchu.

1 	•

119% -0-•
111■■■•

=1.011=~

príklad žalmového dvojveršia podľa modelu C (žalm 21) (k žalmu 50)
Bože, stvor vo mne srdce éisté.Vysmie - vaJú sa mi vietci, č.4;) ma vykrűeajú ústa a ký-vajů fyla - vou.

podľa modelu D (k žalmu 50)
Zmiluj sa, Ftine, tebo sme zhrešili.

ŞWEv~1Z ••

(k žalmu 21)
Boie méj,	 Bože máj, 	 prečo si ma o - pus -

Alelujamodelu F (k
Rozpomeňsa, Pane, 	 na svoje zlbto - 	 nie. Aletuja, 	 ateluja, 	 ale - lu - ja.

,.......11•1■11•1111111■1 111ffill Iffi•
■111

 ■11•0■11
 NIUM

■ • • AMM 	 11111•1111■11111 	 =11 	 /110.-
~INF .111■.■""

5 Žalmy sú v tomto zošite číslované tak ako v Lekcionári I (SSV 1978) - t. j. podľa Vulgáty.
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Int. 	 Tenor et Flexa Mediatio Tenor Finalis unica

gregoriánska pôvo dina

Žalmový nápev 2 — gregoriánsky 2. tónus

výrazové okruhy: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosf, advent
tónina: hypodórska II. modus: recitanta f, tónika d
naša transpozícia: recitanta b v tónovom rade s jedným bé

A r 

	 o

vel:, 	 B ,

model A — žalmové štvorveršie
f 	 + I

1 --IF;p7 ! 4.,.-1-----1-1----w-----•w -rn i•i
. 	 . 	 :

	- - 1•, 	 -1-471------ 

	lati.	 1 	 ! 	 i 

•—0 • 
-` • • • jlmodel B — responzum

1 layl 	 •

•

143J

o 	 ffl

Model, alebo jeho časť, možno použiť aj na alelujový verš alebo responzum. model C — responzum

príklad žalmového štvorveršia podľa modelu A (žalm 79)

Pastier lzraekt , PačůvaJ! - ry, čo tróniš nad cherub-mi, zaskvejsa. Vzbud svoju moc,

01 101—• 1 101

model D a príklad žalmového štvorveršia (Chválospev Panny Márie)
Velebí 	 mojo 	 duša 	 Pána 	 a máj duch jasá v Bohu, mojom Spasi - teťo - vi.

responzá
podľa modelu B (k Iz 12)

Plesajme o josajme, lebo uprostred nás je Svátý, Boh.

" -0- I e
I 	 f

(k žalmu 79)
Boie, obnov nás, 	 rozjasni svoju tvár, 	 a buderne spasení.

Aleluja A — adventné
, R. Ale - luja, 	 ate - a - le - lu - ja.

r

{	
_

I . W. - MMNIUM
W.. I 	 ~~fiffir BIN•■
•■■■■111■■■• Mw M111.1■■■■••■■■

' ...•■■■■■ ,•••■ '

••■•lj.

.E=. .,,Mr, 9...-■.--. 	f■ IMMMWM/.ffi I •■ ■•■•■-■1•111•••■•. IM■MI ■I" ■1■71■•■■••■•■
I.IMMI IE 1."1/1■1W .1MINI■711■1•

podľa modelu C (k žalmu 24)
K tebe, Pane, 	 dví - harn svoju dušu.

(k Lk 1 „magnifikat")
Duša mi 	 - sá v mojom Bohu.

Ir7ZQ=LI-Lj

Aleluja B — mariánske
A - le - lu - ja, 	 a - le - 	 jo,	 le - lu - ja.

•-■
J • gi 	 ,

r
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Žalmový nápev 3 - gregoriánsky 3. tónus

výrazové okruhy: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
tónina: frýgická - III. modus: recitanta c, tónika e
naša transpozícia: recitanta b v tónovm rade s dvoma bé

model A - žalmové dvojveršie

model B - responzum

-5-7>

-0-'""""•••■401
ca

101 '"' 
-0-._—■•• 1.0-'."91 Ibi 1-51 tA4

•

model C - responzum

podľa modelu B (k žalmu 144)
eltzky je Fán vietkirn,čo ho vzt-vajú.

ams • , ■•••■■ mml woom.■ ■•■• ■•■■ 	 .•■■ 	 effir 	 eam ■••
Cé• •

tki	

responzá:

•
I 	 0

Nech fa oslavujú. Pane, vietky tvoje die - la * a tvoji 	 svátí nech ta 	 velebia.

-1, 0	 - •

terminácia b 	 terminácia g

gregoriánska pôvodina

Int. Tenor et Flexa 	 Med iat io 	 Tenor
•■•■■,

----- •

terminácia g2

Differentiae

	  b

jffil a

riErliM 02

g

ffli 92

Model, alebo jeho čast', možno použit aj na alelujový verš alebo responzum.

príklad žalmového dvojveršia s termináciou b (žalm 99)
O 	 Jasaj 	 na chválu Božiu, cela zem. + sradosfou silúžte Pa-no-vi. * splesaním vstupujte pred jpo tvár.

príklad žalmového dvojveršia s termináciou g (žalm 144)

podľa modelu C (k žalmu 144)
Otvor svoju ruku, Pane, 	 a nasýf nós.príklad žalômového dvojveršia s termináciou g 2 (žalm 127)

Blaže - ný kaidý. čo sa boiĺ• Pá - na 
* 

a kráča po Jeho cestách.• 	
,1■11111i.■, 111.1■7, 1■ ■"1■111M werr, •■■■ ■■-■••• • • •
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(k žalmu 144)
	

podľa modelu C (k žalmu 144) 	 (k žalmu 144)
A 	 Ostavovať fa chcemnaveky, 	 Boie, mój króľ. Budém fa velebiť, Pane, 	 pokorný Kráľ slá — vy.

(k žalmu 99)
Sme jeho tud 	 a ovce jeho stá-da.

011111= ,~1M1,1■1•111■• MIMONI■11■••■.
■II■111 	 ■1111■ 17111■11■1■M INE

(k žalmu 127)
Blažent všet - ci, 	 čo sa boja Ftá - na 	 a kráčajú po jeho ces - tách.

(k žalmu 64)
Odpočinutie večné daj im, Pone, a svetlo veéné nech im 	 svieti.

žahnový nápev 4 — gregoriánsky 4. tónus

výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
tónina: hypofrýgická — IV. modus, recitanta a. tónika e
naša transpozícia: recitanta a v tónovom rade bez posúvok

Differentiaegregoriánska pôvodina
Int. 	 Tenor et Flexa 	 Fiediatio 	 Tenor

ťr__

t

Altero positio elusdem Toni

UirlEIWIEN1111=1===

vel:,

model A — žalmové dvojveršie
r 	 +

terminácia g 	 terminácia E 	 terminácia A

IN■ ■111, ■•■11/11•11■ ■ffi I 1■.•ffiffir M.P.V∎ 	 • 1 •■•■•7 ^.411E1 	 M♦ I • 1111111■ • /

••
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príklad žalmového dvojveršia s termináciou A (žalm 32)
Páno - vo slovo je Drardivéa verné všetko jeho konanie.

■•■■■ 	 mstr ar,ea 	 .._.7■•=1•UÉE zw-mie

o

model B — responzum

• II

(k Dan 3)

Chvála ti a sió - va naveky.

(k žalmu 32)
Troje milosrdenstvo, Pane, nech je nod nami, 	 ako dú - fame v teba.

podľa modelu B (k žalmu 32)
Blaie - ný tbd, 	 ktorý patri Pánovi.

(k žalmu 26)
Pón je moje svetto 	 a moja spá - sa.

Aleluja
A - le - lu -ja, a -le -tu - ja, a - le -tu - ja.

(k žalmu 94)
Pane,daj. 	 aby sme pOšávali tvoj hlas 	 a nezatvrdzo -vati si srdcia.

Model. alebo jeho časi. možno použiť aj na alelujový verš alebo responzum.

príklad žalmového dvojveršia s termináciou E (žalm 94)
Podte, 	 plesajme v Pánovi, 	 oslavujme Boho, našu 	 spá - su.

- 	 ~ffilt .■,..11111111 	 .11111111•11 •111. •

•

príklad žalmového dvojveršia s termináciou g (žalm 26)
Pán je moje svetto a moja vása, 	 koho so mpm báť?

responzá

Aleluja
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Int. 	 Tenor et Flexa Mediatio Tenor 	 Finalis unica
gregoriánska pôvodinaŽalmový nápev 5 - gregoriánsky 5. tónus

výrazový okruh: radosť, Vianoce
tónina: Iýdická — V. modus, recitanta c, tónika f
naša transpozícia: recitanta a v tónovom rade s tromi krížikmi t

vel:

ř«4"1

B 

model A - žalmové štvorveršie
& •

model B - žalmové dvojveršie s flexou
Lls & 	 • + 	 • 	 • 	 •

• •i>=O •

príklad žalmového štvorveršia (žalm 97)
SpievaJte Pánovi piéseh novú, * lebo vykcnat veci zázračné. 	 vífazstvo je dielom jeho pravice 	 a jeho svätého ramena.

r 

modely A a B možno pouřiť aj na alelujový verš

■M•
•••••••.••■••• ţwiEt ••

IĽ•-1111-~111F

-0- 	 AL ••0 •.0 	_af

príklad žalmového dvojveršia s flexou (žalm 95)
fi & Spievajte Pánovi pieseň nřů; +spievaj Pánovi, 5elá zem! * Spievajte Pánovi, velebte j,eho Teno.

model C - responzum

1:==tlin

responzá: 	 (k žalmu 97)
Uzreli 	 všetky končiny zeme spá -su náš - ho Boha.

podľa modelu C (k žalmu 95)
Dnessanám narodil Spasiter, 	 Kristus	 Pán.

•••■•• • •■••■••• 	 • 	 _ŕ›.
b J 	 I , 	 I 	 A 1°1

rmr • 	 ••• • 	 mr 	 W.• 

(k žalmu 95)
Zvestujte 	 všetkým ná - ro - dom 	 zá -zra - ky 	 Pá - no -ve.

Aleluja - vianočné
A - le - tu - ja, a - le - tu - ja.
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gregoriánska pôvodina
Int. 	 Tenor et Ftexa 	 Mediatio

11— 	 *

Atio modo
Int. 	 Tenoret Flexa	 Mediatio

g . fil000 a ., •.b. 1.
o •

4c
vel:

Tenor 	 Finalis unico

príklad žalmového dvojveršia podľa modelu A (žalm 117)
O 	 osia - - vujte Pána, lebo je dobrý, 	 * lebo jeho milosrdenstvo tr-vá 	 naveky. model B — žalmové dvojveršie

ăalt 	 • 	 4.571 

I "0—
s==l1L:$1•==

7," 	 -• ■■■■••■/.. ..1■■•■=lf ZWIriffilr•—■ MINN 	 =M1.—.111.«
■• • ■■■■•—... •■■••■■■■•■■•■• ••—• 	  :=1 • ,immmommr •

•

Nielen z chleba ži-je človek, * ale z každého slova, ktoré vychádza zpožích ůst.

- 	 •
•

111 	 teol 
Cl■

(k žalmu 29)
Budem th, Pane, oslavovať, 	 že si ma vystobodit.

Aleluja — veľkonočné
Aletu - ja, 	 a - le- lu-ja, a - le - tu - ja.

r J

model C — responzum

responzá:

podľa modelu C (k žalmu 117)
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameNom uholným.

(k žalmu 65)
Jasaj v Bo -hu, celá 	 zem.

1i7

(k žalmu 117)
Oslavujme 	 Pá - na, 	 tebo je dobrý,

• lr
55

lebo jeho milosrdenstvo 	 trvá 	 noveky.

Žalmový nápev 6 — gregoriánsky 6. tánus

výrazové okruhy: slávnostnosť Veľká noc
tónina: hypolýdická — VI. modus. avšak znížené h ju mení na hypoionskú; recitanta a. tónika f
naša transpozícia: recitanta a v tónovom rade s jedným bé alebo recitanta h v tónovom rade s jedným krížikom

model A — žalmové štvorveršie

Modely možno použit' aj na alelujový verš alebo responzum.
príklad veršu pred evanjeliom podľa modelu B
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gregoriánska pôvodina
Int 	 Tenor et Flexa 	 Mediatio Tenor

11 3El 
1

Differentiae

model B - responzum 	 model C - responzum

Model možno použiť aj na alelujový verš.

príklad žalmového dvojveršia (žalm 102)
Za - ro - doval som sa, keďmi povedali: 	 pájdeme do domu Pánov-ho.

responzá:
(k žalmu 102)

Dobroreáte P6 - novi, čo tró - ni v nebesiach.

(k žalmu 121)
S radosfou pá do domu P6 - novho.

Aleluja

r 	 .
j. 	 ľ2 J E

- lu - ja, a - le -lu - ja.

pôstne responzá pred evanjeliom
Chvcí - la tí, Kriste, 	 Krát' 	 več-nej stcí - vy.

Stcl-va ti a chv6 - la, Jeii-šu Kri - ste. Stá-va ti a chvg-ta,

Chvá - la ti a česf, Pane Jeii - ču.

Ježi-šu Kri- ste . Slcí - va ti, Kris - te,

Std - va ti, Krj- te, 	 ty Bo-žie

ty Bo-žie

sto-vo

sto-vo

kalmový nápev 7 - gregoriánsky 7. tónus
výrazové okruhy: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
tónina: mixolýdická - VII. modus: recitanta d, tónika g
naša transpozícia: recitanta a v tónovom rade s jedným krížikom

model A - žalmové dvojveršie
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JL-.0

Mitosti - vý a milosrdný 	 je Pán. 	 Nechvládne pokojvtvojoskrá - tbvstve.

model A — žalmové dvojveršie

• .6 	r •	 +
•101 i • 	 f fOo 	 101 l_f   101

podľa modelu A (k žalmu 33)

Pane, buďpri tých, čo majú srdce skrúšené.

podľa modelu B (k žalmu 125)

Verké veci urobil s nami Pán 	 a máme z toho 	 radosť._
-cr

(k žalmu 18)
Pane, ty máš slová večné - ho iivota.

podľa modelu C (k žatmu 26)
A 	 Preburťsa, ty, čo spíš, vstah z mí- tvych	 a Kr i stus fa osvieti .

(k žalmu 102) 	 (k žalmu 121)

Žalmový nápev 8 — gregoriánsky 8. tónus
výrazové okruhy: oznamovanie, slávnostnosf — všestranný nápev
tónina: hypomixolýdická — VIII. modus; recitanta c. tónika g
naša transpozícia: recitanta b v tónovm rade s dvoma bé

Ditterentiae

gregoriánska pôvodina

Int. 	 Tenor etFlexa

VCŔ: 
• -.. "

o 	1 

Mediatio Tenor
,J■■

•

príklad žalmového dvojveršia (žalm 33)
A 	 Pána chcem velebiť v každom čase, 	 moje ústa budú ho vidy chváliť.

model B — responzum

responzá:
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(k žalmu 18)
Tvoje slová, 	 Pane, 	 sú 	 ducha iivot .

www■ • amows•- 	 ■■ommioammemoalaun
-.••■ 	 01■1, /1■■■■■••■ INMIM P~I

• ■ • /11••■ 	 ■•■•■ ••■• 	 WINE,
• ■•■-• 	  •■•••••7•

(k žalmu 33)
Skúste a presvedčte sa 	 aký_ dobrý je Pán.

0 	 _ 	 .. 	 ..- -

'....' ":47:7'■., ... ■.
.

•■•••iyao■ mwo •

1 	
.

41 	 Arl r.---.T1.-j: 
iiii ... .ffi ■oi .ffillál••■■■•Il .81■11■ ■■.1•111■••••■■•••••• .«

•

(k žalmu 18)
Rozhodnutia Pánove sú správne, pote - šujú srdce.

113-

Žalmový nápev 9 — gregoriansky „tonus peregrinus"
výrazové okruhy: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba

..Tonus peregrinus" sa líši od stabilného výberu ôsmich tónusov tým, že má dve recitanty:
a a g v tónovom rade s jedným bé Int.

A - te-lu - ja, 	 a -le - lu -ja, a - le - lu - ja.

gregoriánska pôvodina Int. Tenor et Flexa Finalis unicaMediato Tenor

Atio modo

-r

responzá: 	 (k žalmu 41, 42)
Po Bohu ií - zni moja duša, 	 po Bohu živom.

Responzá možno spievat aj na
modely responz zo žalmového nápevu 1

Aleluja

t
model žalmového štvorveršia

■••••••
• ,.“•■■■■ M e • ■-■••L ON • ■■■IMM■ mav-rmilimb 1 Mn I • 1■14.11111inf 111.111=11•1 1 • /1■0■111I ,._■■-■1111■IMENIMIPM..1,1.■,.,e.

1 	 iO '--"."<>"--"---1.--.....—;:r,■.—a.-0 	 ' Il ťil11- •

• -pr —-er

i o o 0o -----0 	 .- 0 -- 	 ...--•

príklad žalmového štvorveršia (žalm 41, 42)
A - ko jeleAdychtí za vodou z promeáa, tak mojaduša,Bože,túži za tebou. 	 Po Bohu iízni moja duša,poBohu iivom; t  kedyže už prídem k nemu l a uzriem Božiu tvár7

(k žalmu 14)
Fáne, kto smie 	 vaf v tvojcon svčdom stán - ku?
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Ladislav Tomaško

buclú 	 ho 	 vždy chvcí -

Žahnový nápev 10
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 33)

Pána chcem velebiť v kaž - dom ča - se, 	 i4 moje ústa

responzum (k žalmu 33)
Skú - ste a presvedčte sa, a - ký dobrý je Pán

model možno použiť aj na responzum

Žalmový nápev 11
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 50)

Zmíluj sa, Bože, nado mnou pre svoje mi-to-sr-denstvo 	 pre svoje veťké 	 zťutovanie znič mo-ju ne-pnívosť.

Ladislav Tomaško

responzum (k žalmu 50)
Zmi-luj sa, Pa - ne, 	 le-bo sme zhre-ši - tí.

Žalmový nápev 12
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 8)

Keď hradín, na nebesia, clíe-lo tvojich rú.k, 	 na mesiac a na hvíezdy, ktoré sí ty stvo - ril

Ladislav Tomaško

responzum (k žalmu 8)
Pane, náš Vicíd - ca, a-ké vznešené je tvoje meno na celej ze-mi.
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Bohuslav Mošať
responzum (k žalmu 62)

Dušami žíz- ni po te-be, 	 Pone, Bože môj !

Katarína vl.responzá:
model responza

Pcín je mčij pastier, nič mi nechýba I pasie ma na ze-lených pašienkach.lVodí ma k tichým vo - dém,ldušu mi osvie-žu - je .

Dmí 	 Amí 	 Gmi 	 *C4 F 	 Gmŕ *C4 	C	 F

Žalmový nápev 14
model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 62)

Bože, ty si 	 môj 	 Boh, 
W 

ui od úsvitu sa viniem 	 k tebe.

Za tebou prahne moja duša, * za tebouttížimoje teloako vyschnutd,pustá zem bez vody.
• 
7r—T-151 	  3 	 1.

(k žalmu 22)
Pcín je maj pastier, nič mi ne-chý-ba.

w

Žalmový nápev 13
model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 71)

Bože, zver svoju prcívomoc 	 krá-ťovi, * krcírovmu synovi svoju spravo - dli - vosť,

Bohuslav Mošať
responzum (k žalmu 71)

Buc.", sa ti klanat; 	 Pa - ne, , všetky né- ro-dy sve-ta .

aby spravodlivo viddol nad tvo-jím l'udom „ a podlá prcíva nad tvojími cnu-dobný-mí.

Žalmový nápev 15
model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 22)

podľa modelu B (k žalmu 67)
A 	 Spíevajme ncíšmu Pcínovi hta- som radostným .
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responzum (k žalmu 97)
_ 	 Pred o - ča - mi 	 po- ha - nov vy - ja - vit Pán svo- ju spá - su.

model, alebo jeho časť, možno pouliť aj na responzum

Zalmový nápev 16
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 97) 	 Katarína vl.

Spievaj - te 	 Pánovi pie- seŕi no - vú,	 • tebo 	 vykonat 	 veci 	 zázrač - né.

žalmový nápev 17
model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 129)

A L 	 r 	 *
1'.41111 	 ' 	

..--------0 	 !i/11
loi

Z htbín volám k tebe, Pane; 1 	 Pane, počuj
*

mój hlas• I 	 Nakton" 	 svoj 	 sluch 	 1 k mojej 	 úpentivej 	 prosbe .
*

'F----------e—"i-

: -_,■...■•
1

II--•--- 	 --•---;===-4°-r.=
man.

model, alebo jeho časť, možno použiť aj na responzum

Katarína vl.

responzum (k žalmu 129)
U Fkína je mi-to-sr-denstvo 	 a hoj-né vy- kú - pe - nie .

kalmový nápev 18
model a príklad žalmového dvojveršia s flexou (Iz 12)

Htb,Boh je mo-ja spd-sa, 	 chlfam a nebo - jím 	 lebo mojou sítou a mojou chválou je Pcín • 	 on sa mi stat spcísou.A 	 *

Katarína vl.

responzum (k Iz 12)
čerpajme vo-du s ra-dosťou z prame-ŕiov spá- sy •

časť modelU možno poufiť aj na responzum
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responzum (k žalmu 117)

To-to je deé Krista 	 Pá - na, 	 raduj-me sa, a - te - lu - jd .

Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

responzum (k žalmu 17)
Pa-ne, 	 ty 	 mo-ja si - la

Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

a svojim 	 svčitým

responzum (k žalmu 84)
U-káž nám,Pa-ne, 	 svoje ml-lo-sr-denstvo a daj nám svoju spcí - su.

žahnový nápev 22
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 145)

Pcín 	 za - chovcíva vernost' naveky, 	 uttcí - éa - ným prisudzuje 	 prá-vo,
• 	 _ 	

responzá (k žalmu 145)
Chvát; du ša mo-ja, Pcí - na

Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

cez ce - lý môj 	 vot.

žalmový nápev 19 - vel'konočný
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 117)

Ostavujte Pcína, le - bo je dobrý, 	 lebo jeho mitosrdenstvotr - vá nave - ky.

ţ'S	 „,,,„ 
««----=-111

OCt 	 .CL —44o 
man.

žahnový nápev 20
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 17)

* 	Mi - iu - jem tb,Pane,moja si-la, 	 Pa - ne, 	 o - pbra moja, 	 útočište moje,ostoboditeť môj .

i,	 ..--Ir 	 - —1 ig ,.	 r, 	 101 ,..,..~.__....... 	 •-......_._____________~.............. ilr'.- 		 ,,.7_---...,,..::-' -.--,,,---Pl-- 	 ■ I 11 0 	 K1 	

man.

žahnový nápev 21
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 84)

Budem po - étjvať, čo povie Pcín 	 Boh ; 	 on o - htcí - sí 	 pokoj svojmu l'udu

Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)
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Žalmový nápev 24

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 39)
Čakal som, čakal 	 no	 Pcí - na 	 a on sa ku mne sklo - nit.

.01ct== 	

responzum (k žalmu 39)
Hra pri- ch6-dzarn, Pa - ne,

Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

chcem 	 pl- nit' tvo - ju vô -

kalmový nápev 25

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 129)
Z hlbín volám k te - be, Pane• 	 Pane, 	 po- čuj 	 môj hlas '  *

• sol

Príd', Pa-ne, príd' 	 a 	 za - chrďí) ncís . 	 Blahoslavení chudobní v duchu, 	 le-bo ich je Ne-beské krá - l'ovstvo.

Petr Eben
Žalmový nápev 23

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 114) 	 responzum (k žalmu 114, 115)

- tos - tivý a spravodlivý je Pán, 	 ncg 	 Boh 	 sa zru- tú - va. Pred tv, 	rou Pcí - na
inew■

bu-dem krá - čať v kraji- ne 	 - jó - cich.
• 

(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

responzum (k žalmu 129)
U Po-na je mi-lo - sr-denstvo 	 a 	 hoj né vy-kó - pe - nie.

Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

167



responzum (k žalmu 66)

Ve-teb- te Pá - na, 	 všetky ná - ro - dy • Bo-že, bud'nómmaosti- vý 	 a žehnaj nás

art ot-• 11 15-

Bože, 	 ty si 	 môj 	 Boh, 	 už od tísvitu sa vi-niem k te - be .

man. Ladislav Tomaško

Pa- ne Bo -že môjZa te- bou p rahne mo - ja du- ša,

Jozef Olejník
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

responzum (k žalmu 103)

Pa- ne, zo-šti svojho Du_ - cha 	 a ob-nov tvár - nosť ze- me .

žalmový nápev 26	 Petr Eben
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 66)

8o-že, bud' nám mitosti - vý a žehnaj nás ; a tvo-ja tvár nech žiari nad na- mí

Žalmový nápev 27

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 62) responzum (k žalmu 62 — dve verzie)

Du-ša mi ž(z - ní po te-be, 	 Pa-ne Bože môj.

Jozef Olejník
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

Žalmový nápev 28

model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 103)

a 	Dobroreó, duša mo - ja , Pcí- no - vi	 Pane Bože môj,ty si nes - mier- ne vel'-ký .

model možno použiť aj na responzum
168
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model možno použiť aj na responzum

9=:31C3;11:= •■■ 
■11■■•■•■=4.‘

	iot
C hvár, Jeruzatem, 	 Pá - na, 	 ostavuj, Si - on, svoj- ho Bo- ha .

111=i01=1-1

r .

responzá (k žalmu 147)
Stovo sa te-lom sta-lo 	 a prebýva-lo medzi na-mi.

— 
• —0"-----4—

Chcem Ťa, 	 Pane, ostavovať ce- lým srd - com,
_

I	 že 	 si 	 vypočul
*
	

—
slo 	 - vó mo - jich tíst .

_............._.o.....-

cr

--o--

t_

w_
04, _....

TH  	 --1-- 	-- ______ 
_

169model. alebo ieho časť. možno noužiť ai na resnnn7Iřm

kalmový nápev 29 Jozef Olejník
model žalmového dvojveršia	 (adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

responzum (k Ex 15)

Spie - vaj-me Pcí - no- vi, 	 le - bo sa pre-sló - vil

príklad žalmového dvojveršia (Ex 15)

Spie - vajme 	 le - bo sa preslóvil. Koria i jazdca zmíetoldo mo-ra. Pón je moja sila a udat-nost; on ma zachránit

Bohuslav Korejs
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)Žalmový nápev 30

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 147)

model možno pouliť aj na responzum

podľa žalmového modelu
Chvar, Je- ru-za-tem, Pcí - na, 	 o-slavuj, Si-on, svojho Boha .

Žalmový nápev 31	 Bohuslav Korejs
model A - žalmové dvojveršie	 príklad žalmového dvojveršia (žalm 137) 	 (adaptácia z českej pôvodiny, la-us)



(k žalmu 137)
Vyslyš ma, Pane, ked' 	 bu-dem vzý - vat'.

(k žalmu 70)
Od života mat-ky si mo-jírn o-chrancom .tís - ta, Pa- ne, 	 bu-dá hté-sat' tvo-ju spá-su

responzá
(k žalmu 70)

Mo -

(k žalmu 137)
Pred tvá - rou an-je- tov

ne- o - pusťnás, Pa-ne .
(k žalmu 137)

Pre svo-je večné mi- lo - sr-denstvobudem hrat' a spievať te-be, Pa-ne .

Žalmový nápev 32

model A — žalmové dvojveršie v G-dur

Bohuslav Korejs
(adaptácia z českej pôvodiny, la-us)

model C — responzummodel B — žalmové dvojveršie v F-dur

‘.1

C1 	 or • 	 0

príklad žalmového dvojveršia podľa modelu A (žalm 91) príklad žalmového dvojveršia podľa modelu B (žalm 96)

Do - bre je oslavovať Pá - na 	 a ospevovaťmenotvoje, Najvyšš(i Pcín kra- 	 je, ja - saj, zem; I radujte sa, všetky ostro - vy.

responzá
(k žalmu 91)

A-ko je dobre
lebosancím narodil Pán.

(k žalmu 96)
Dnes za žiari nad nami svetto,

(k žalmu 96)
Pcí- no-vu slá- vuos-la-vo-vať te- ba, Pa-ne u-vi-dia všetky ncí-ro-dy.
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(k žalmu 96)
A 	 Pone, otvor ndm 0- či, 	 a - by sme vi-de - li tvo-ju sld - vu .

-e- 	 , •

(k žalmu 96)
Raduj-te 	 sa, 	 spravodli - ví, tešte sa v

Žalmový nápev 33

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 46)
Tlieskajte ru- ka- mi, všet - ky ndrody, y 

jasajte

responzum (k žalmu 46)
Pcín vystu-pu-je do ne-ba 	 za hlaholu poť- ni- ce.

■••■■•.1.■■••••■■■■••■•■■•■■■■■■•■•■•■■•■■•■
•=1/1•■••■■11■I ••■■■••■■ .11 MI

podľa Kantorenbuch zum GOTTESLOB,
s. 106, Wilhelm Verheggen

r

Žalmový nápev 34

model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 90)
Kto pod ochranou Najvyš-šĺe- ho pre-bý-va 	 a v tôni Všemo - hú- ce - ho SC1

model,
zdržiava, 	 alebo jeho časť,

podfa Kantonenbuch zum GOTTESLOB,
s. 286, Jozef Seuffert

možno použiť aj
na responzum

povie Pcínovi : „ Ty si moje útočiš - te

man.

a 	 pevnost' moja ; v tebe mcím dô - ve - ru, Boże môj •

responzum podľa žalmového modelu (k žalmu 90)
Pa - ne, bucť so mnou v mojich skúš - kach .

01/:

cl
GIFEp=MEI r

Pcínovo milosrdenstvo chcem ospevovat' naveky ; I po všetky pokolenia hidsaťsvojimi ústami tvoju vernosť.

Katarína vl.
responzum (k žalmu 88)

Tvoje mi-lo-srdenstvo,Pa-ne, 	 ospevovat' budem nave-ky .

Žalmový nápev 35

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 88)

model, alebo jeho čast, možno použit aj na responzum
man . 171



Mi- los-ti - vý 	 a
Airni

mí- lo- srd- ný 	 je 	 1Pcín.
Gmi 	 C9

Žalmový nápev 36
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 148)

tl 41.

Katarina ■I

responzum (k žalmu 148)

,., 	 on - 	 101

Chvárte 	 Pána 	 z 	 ne 	 - 	 bies, 	 I chváťte ho 	 na 	 vý - sos - tiach.
Hmi 	 Emi____ 	 * C 	 Am 	 D..—  	 =,"	 .N:►e 	 ---8 	 ..

I 	 ici
1•■■• r1, 	•••

10

model možno použit aj na responzum

Žalmový nápev 37
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 102)

* 
Dobroreč, duša moja, Pcínovi 	 I a celé moje vnútro jeho me - nu svptému
F 	 Ami 	 Dmi 	 * Gmi 	 Gmi7 Ami 	 C

fl■-•

model možno použiť aj na responzum

..4."" •	
••■••

1•49■=1/1& =111■IVIM/ l=rl■-"'"""'
■■■,11111•■.

Chváť-te,
G

.ffiNN,-

. .11111111•■•••■■■•"'""..- GIIIIIIMI 	 • MM. ■•••■•■■••■•■•
	~LONNI ■4=1•V 	 ..,....,,

chváťte me-no 	 Pcí 	 - 	 no - vo.
H mi 	 C 	 D 	 G

chváť - te,
Emi 	 A mi

........„.,...„.,
,....-	

...,

,..... 	 „■,.
..,—... ...- •

,.... 	 ,...-,■,.••■••., • 	 .

Katarína vl.

responzum (k žalmu 102)

k tomuto responzu možno použiť aj Žalmový nápev 1

Žalmový nápev 38
model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 65) responzum (k žalmu 65)

Ja-saj v Bo - hu, ce - tcí

Katarína vl.

zem .

	

tri 
Ja - saj v Bo - hu celcí zem ; 	 I hrajte a spievajte na stávu 	 jeho 	 mena .

Ami 	 * B 	 Gmi

172 model, alebo jeho čast', možno použit aj na responzum



Žalmové nápevy 39 až 43 sú prevzaté z TRENTA SALMI, LDC Torino 1962. Nápevy žahnov vytvoril
J. Gelineau. Pri notách uvádzame autorov pôvodných nápevov k responzám v taliančine, ktoré sme si
prispôsobili na slovenské texty.

žalmový nápev 39

model a príklad žalmového dvojveršia (žalm 88)
Pánovo mito - srdenstvo chcem ospevovat' naveky ;

J. Gelineau
htásať svojimí ústami tvoju 	 vernosť.po všetky pokolenia čast modelu

možno použit
aj pre spev responza

et==ie

(k žalmu 31)
Odpust' mi, Pa-ne,

V. Bellone
vi- nu máj-ho hriechu .

Harmonické vedenie hlasov v organovom sprievode umožňuje aj štvorhlasný zborový spev. Sprievod
možno obohatit gitarovými arpeggiovými akordami.

podľa žalmového modelu (k žalmu 90) M. Scapin

Pa -ne, bud' so mnou vmojich skúš - kach.

(k žalmu 88)
Tvoje mi-lo-sr-denstvo, Pa - ne,

responzá:

(k žalmu 88)
Je-ho rod bu-de

M. Scapin
tr- vat' na-ve - ky •

M. Scapin
ospe-vovat' budem nave-ky. za- hŕ- ňaš ma

V. Bellone

radosfou zo spásy.

(k žalmu 31)
Ty, 	 Pa - ne, sí moje

■1.1■1■ ■•■•■•■■•■•■...-
/••■••■■11 	 ■I.,■11,■=NOMINII. 	 ffiffi.N1111ffif ■11■-■ ••■ =•••••■
■•• •	 J•MMI■ ■M. 	MMIffiN■1.■■• ■•■MINW ■■••11=M ■••■ 	 •••••lOtal.■■• 1.■•■■■■.■11=1,....1■1■110■-■■•■■•

==rá= 	 1•1■11111••■• 	 .■■••111■ MMINID IMPEM■■■•■•■■•■••■•■■ .•■■■■■1■11■111■1■1■■• dieffiffiN  	 •■•■ el■ ■MMIOINI MINN INI■

J. Gelineau Harmonické vedenie hlasov v organovom sprievode umožňuje aj štvorhlasný zborový spev. Sprievod
možno obohatiť gitarovými arpeggiovými akordami.

Žalmový nápev 40

model A — žalmové štvorveršie
* 

časti modelov možno použiť aj na responzum

Katarína vl.
model B a príklad — žalmové dvojveršie s flexou (žalm 23)

Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiťkráf stávy •
r 	 r 	 -1" r	

, *
r r 

	

I 41-11 	 U 	 t IL 11 

kf 	%11---231-- 	e	 .
	, 0

slá - vy •on je Krát'

responzá (k žalmu 23)
tifa, pri-chá-dza 	 Pán,

II
113. 0 o
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Prícť, 	 Pa - ne, do svojho svő-té- ho chrá- mu
2-1 lebo o-ni u-vi-día Boh ❑ .

podľa žalmového modelu

Btahosta-ve-ní čisté-ho srdca, 	 lebo o-ni u-vi-día Boh,

=1=1 -7][ 	

Žalmový nápev 41

model A a príklad — žalmové štvorveršie (žalm 68)

Pane, 	 obracíam sa modlitbou k tebe 	 v tomto 	 čase

J. Gelineau

mitosti. 	 Harmonické vedenie hlasov v organovom sprievode umožňuje štvorhlasný zborový spev. Sprievott
• možno obohatif aj gitarovými arpeggiovými akordami.

Vypočuj ma, Bože,pre svoju vdkú 	 dobrotu, pre svoju. 	 vernosť mi 	 pomčž• • 	 • 	* •

V. Belloneresponzá (k žalmu 68)

Vo svojej verkej kís - ke
Vystyšma,Pane,veď sí 	 dobrotivý a táskavý; *•pre svoje vetkě mítosrdenstvopohlíadni na mřta. • 

vyslyš ma, Pa-ne .

r 	 r ' 	 * , •

model B a príklad — žalmové štvorveršie (žalm 68)

Som úbožiak, 	 piný 	 botesti : 	 • tvoja pomoc, 	 Bože, ma pozdvihne .

	4 1'  

Piesiíou chcem Božie meno 	 ostáviť 	 a velebiť ho 	 chválo - spevmi.

L. Picchi

Hradajte, pokor-rd, Pá - na 	 a 	 srdce várn o-živ-ne.
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0-chrág ma,Bo - že,
la-us

k te-be sa u - tie - kam .

Žalmový nápev 42	 Harmonické vedenie hlasov v organovom sprievode umožňuje štvorhlasný zborový spev.

model žalmového štvorveršia (žalm 26) 	 J. Gelineau

Pán je moje svetto a moja spcísa 	 koho 	 sa mdm báť? 	 Pán je ochronca môjho života, pred kým sa mám strachoval?

• • i. 	 * • 	 • t• • • 	 • * • • w

i 40 P
tf 	 R 95 	 W	 z .;,.'

-0-

tl iel 	 --"--,....._r).1 ...•--_____--

ia-

časť modelu
možno použiť
aj na responzum

responzá (k žalmu 26)
ver(m, 	 u- vi-dím do-bro-de-nia 	 - no- ve

D. Stefani
v kra-ji-ne 	 - cich.

podľa žalmového modelu
Pcín je moje 	 svetlo a mo - ja spá-sa

Žalmový nápev 43

model a príklad žalmového štvorveršia (žalm 15) 	 J. Gelineau

Ochrári ma, Bože, 	 k tebe sa utiekam. Hovorím Pcínovi: Ty si môj 	 Pán
_• 	 • 	• 

Ty, Pane, si môj 	 podiel na dedičstve a na kalíchu, v tvojich rukách je môj osud .
• • 

-13-

responzá (k žalmu 15) 	 la-us
Ty, Pa-ne, si mo-je je-di- né 	 do-bro

časť modelu možno použiť aj na responzum
U-kcíž mi, Pa-ne, cestu ii-vo -ta . 	 U te-ba je pinosť rados-ti.

podľa žalmového modelu
Mo-je srdce sa ra-du-je a ple-sá mo-ja du-ša
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podra: GOTTESLOB č. 530-3
Heinrich Rohr

Aleluja 1 - adventné

51: Ale -tu_- ja, ate - luja, a - le - lu - ja.

man.

Aleluja 2 - vianočné

4 	 Ale -I - ja, 	 • - le - lu - ja. 	 a - 1%,
wffir

• IB 111 	 ■=, 	 NOIN IfflE 1•11~~ •Mffi •11111~1
111.11■ ~I~Mr. 	MIN 11/.. ~~11~1 ■1111~,
••• • ••••■••• MI.-a•■■•■■- MII-J1 • I • 	 •I•• 	 al•• ■ffi ANIK

gregoriánsky nápev

Aleluja 3 - vel'konočné

A - te - tu - ja, 	 le - tu - ja.
LEKCIONÁR V . SSV 1983

1.NE,V71■•■•••••■■•••.•11■~

Aleluja 4 - svätodušné
Aleluja, 	 ate -tu -

podra: GRADUALE SIMPLEX, 1967, s. 202

Aleluja 5 - „Boh je láska"

fi 	A - le - ly,-	 a - le - lu - ja, 	 a - 	 lu - ja.

~111~1~~1,-■1 111.7,

maa.'...~. • . INIBIN■1=1•■111■-.I•a1111111111111,-Y11■1•
• • 	 •

podra: GRADUALE SIMPLEX, 1967

r.t. I rr
r 	 r

	4,2

a• 4,
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Katarína vl.Aleluja 6
Ate -tuja, ale 	 ja, 	 ate - tu - - ja.

LEKCIONÁR V SSV 1983

Aleluja 8
Aleluja, 	 aleluja, 	 a - le - lu - ja.

Aleluja 7

podľa: GRADUALE SIMPLEX, 1967

A•-••■ MIN 	 ~I
Mát• — 	 — .~111W. ~ffil■ ffli I I1,.11..1~. 11111~~ ~fil.ffrf .r. 11~•r7.,~ • 1~1~1~7~ ~111~-Inr,

■■•■•111= IM■I•M-4« 1■•■•■•■■ 	 ra— 	 ■■•• U■1.■ 	 • -,••••■ 211181••••=1.-ffir ■^1■11 Ann • M■1/7• Ma-Ank.

Ele

Aleluja 9 Martin ad.

Aleluja, 	 alelu a, 	 a - le - lu - ja.
.ffiwaemi 

WINN ■ffil■
~111111 Affill■ "."111.1~1~ 21111~~ 111~

r
J. s 	 j 

r r r

11

Aleluja 10 — k liturgii za zosnulých

Atelaľa, 	 aletaľa.. 	 ate-tu -

LEKCIONÁR SSV 1983

ja.
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Aleluja 12

- (5) 	Ale - lu_ - ja.	 0 Ale - lu_- ja.

Ladislav Tomaško

121!== -0-

man.

Aleluja 13

Ale - luja, ale - luja, 	 ale - lu -
Ladislav Tomaško

Aleluja 14

0 A-le- lu - ja

Ladislav Tomaško

man.

Aleluja 15
Ale - lu - ja, 	 ale - lu - ja.

Katarína vl.

178

Aleluja 11	 Bohuslav Korejs

Ale -lu - ja, 	 ale - lu - ja, 	 ale - lu - ja.
• 	 ,--, 	 .-.—.......... 	 ---.., -,••.~.-- __...... wom Iffieleas mow ■ ■ 1■. 	 "■ffi— low emo. wearfir I

I 41..... ,~1~ iffill Men/1■1.. ~ «I. ~.... ~iiir ~~~ niiiffii ~ I
1 aáa a 	 ~.../ ~ii■ ~iiia.leir. « ■...~1111•111~ 101 Jffill ■... ME I ML."
.-.....■ 	 aeuer •■■■•■ , ffii■-■•■• ■••■/ IINL ■•••■ ^-ffiwo i ■ffiluk,,ani

'' ,.........■ 	 . 	 i INIMIN 91= lei



Bohuslav KorejsAleluja 16 — mixolýdické
Ale- 	 - lu -ja, 	 a -le - lu -

Aleluja 17 Tomáš op.

a - le-lu-ja, a - le - lu - ja.A- le-lu_ - ja

ffiĺ 	
ira. el .ffiffiNffir 	 ~* Iffill

r 	 all
iIN ill■ ~I ,411111~1,,~111,/ ~■.:1 s■ 	 w /. ..........0._,

.J-
Le-r ř
..

r,
4, 	

J2_ „ .43, A----- -Ce-^_0- 	 .49-

7ri, 	 r 	

Aleluja 18 — dvojdielne
podľa: ÉGLISE QUI CHANTE

No 147, Paris 1976

- Jo, 	 iu - Ja, 	 0 	 ate-lu - ja, 	 0 ate -tu ja.

z vešpier východnej liturgietrojhlasAleluja 19 — byzantské

A - te - lu - ja, 	 a - te - lu - ja, a - le - lu - ja.

podľa: ÉGLISE QUI CHANTE
No 130, Paris 1973

NnN C 0 	 Emt 	 Ami 	 D 	 Hmi Emi C

A - le - lu.jo, 	 o le - tv )o, 	 o - 	 - lu - ja.

Aleluja 21 — dvajdielne
Emi C 	 0 	 11410 Mas 	 Ieet Ami 	 C Emi C G Emi Hmi

podľa: ÉGLISE QUI CHANTE
No 134, Paris 1974

Emi Hmi Ami 	 EmiAmi

...a - le - lu - ja,® a - te - tu - ja.
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Zoznam zhudobnených responz Budú sa ti klariať, Pane, všetky národy sveta. (Ž 71) 	
Čerpajme vodu s radosfou z prameňov spásy. (Iz 12) 	

ž 	 n	 1 k
ž 	 n	 18

V tomto čísle Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Ž 95) 	
Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. (Ž 96) 	
Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. (Ž 102) 	

ž n
ž 	 n	 3 1

ž n	 7

Údaje	 zfava:	 text	 responza v abecednom poradí, 	 v zátvorke žalm,	 ku	 ktorému Duša mi plesá v mojom Bohu. (Lk 1) 	 ž n

sa	 responzum	 používa	 a	 napokon	 číslo 	 nápevu,	 kde	 je	 responzum	 zaradené Duša mi žízni po tebe, Pane, Bože môj. (Ž 62) 	 ž 	 n	 14

(ž. n. = žalmový nápev). Duša mi žízni po tebe, Pane , Bože môj. (Ž 62) 	
Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ Slávy. (Z 23) 	

ž n 27
ž n 40

Aleluja - adventné 	 ž n	 2 Hľa, prichádzam, Pane, chcem piniť tvoju vôľu. (Ž 39) 	 ž n 24

Aleluja - adventné 	 Aleluja	 1 Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. (Ž 68) 	 ž 	 n	 41

Aleluja - vianočné 	 ž n	 5 Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. (Ž 145) 	 ž 	 n	 22

Aleluja - vianočné 	 Aleluja	 2 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. (Ž 147) 	 ž n 30

Aleluja - veľkonočné 	 ž n	 6 Chvála ti a čest, Pane Ježišu 	 ž n	 h
Aleluja - veľkonočné 	 Aleluja	 3 Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) 	 ž n	 4

Aleluja - svätodušné 	 Aleluja	 4 Chvála ti, Kriste, Kráf večnej slávy 	 ž n	 h

Aleluja - „Boh je láska` 	 Aleluja	 5 Chváľte meno Pánovo. (Ž 148) 	 ž n	 3h

Aleluja - mariánske 	 ž n	 2 Jasaj v Bohu celá zem. (Ž 65) 	 ž n	 h

Aleluja - v liturgii za zosnulých 	 Aleluja 10 Jasaj v Bohu celá zem. (Ž 65) 	 ž n	 38

Aleluja - 	 ž n	 1 Jeho rod bude trvai naveky. (Ž 88) 	 ž n 39

Aleluja - 	 ž n	 4 K tebe, Pane,dvíham svoju dušu. (Ž 24) 	 ž n	 2

Aleluja - 	 ž n	 4 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Ž 117) 	 ž n	 h

Aleluja - 	 ž n	 7 Milosti Pánovej piná je zem. (Ž 32) 	 ž n	 4

Aleluja - 	 ž n	 8 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 102) 	 ž n	 7

Aleluja - 	 Aleluja	 6 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 102) 	 ž n 37

Aleluja - 	 Aleluja	 7 Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 17) 	 ž n 20

Aleluja - 	 Aleluja	 8 Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. (Ž 15) 	 ž n 43

Aleluja - 	 Aleluja	 9 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 70) 	 ž 	 n	 31

Aleluja - 	 Aleluja 11 Nech vládne pokoj v tvojom kráľovstve. (Ž 121) 	 ž n	 7

Aleluja - 	 Aleluja 12 Od života matky si mojím ochrancom. (Ž 70) 	 ž 	 n	 31

Aleluja - 	 Aleluja 13 Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti . (Ž 64) 	 ž n	 3

Aleluja - 	 Aleluja 14 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. (Ž 31) 	 ž n 39

Aleluja - 	 Aleluja 15 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 15) 	 ž n, 43

Aleluja - 	 Aleluja 17 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 144) 	 ž n	 3

Aleluja Aleluja 20 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 117) . . . 	 . 	 ž. n.	 6

Aleluja - mixolýdické 	 Aleluja 16 Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. (Ž 30) 	 ž 	 n	 1

Aleluja - dvojdielne 	 Aleluja 18 Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. (Ž 144) 	 ž n	 3

Aleluja - dvojdielne 	 Aleluja 21 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 22) 	 ž 	 n	 1
Aleluja - byzantské, štvorhlasné 	 Aleluja 19 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 26) 	 ž n	 4
Aleluja - ako kánon 	 Aleluja 22 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 26) 	 ž n 42

Ako je dobré oslavovať teba, Pane! (Ž 191) 	 ž n 32 Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. (Ž 46) 	 ž n 33

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Ž 23) 	 ž n 40 Pane, bud' pri tých, čo majú srdce skrúšené. (Ž 33) 	 ž n	 8
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž. 145) 	 ž n 22 Pane, bucf so mnou v mojich skúškach. (Ž 90) 	 ž n 34

Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. (Ž 127) 	 ž n	 3 Pane, buď so mnou v mojich skúškach. ( 'Ž' 90) 	 ž n 39

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. (Ž 32) 	 ž n	 4 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 94) 	 ž n	 4
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. (Ž 144) 	 ž n	 3 Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? (Ž 14) 	 ž n	 9

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. (Ž 66) 	 ž n 26 Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. (Ž 8) 	 ž 	 n	 12

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. (Ž 21) 	 ž n	 1 Pane, otvor nám oči, aby sme videli tvoju slávu. (Ž 96) 	 ž n 32

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. ( ž 79) 	 ž n	 2 Pane, ty máš slová večného života. (Ž 18) 	 ž n	 18
Bože, stvor vo mne srdce čisté! (Ž, 50) 	 ž n	 1 Pane, zošli svojho Ducha, a obnov tvárnosť zeme. (Ž 103) 	 ž n 28

Budem ťa, Pane, oslavovai, že si ma vyslobodil . (Ž 29) 	 ž n	 6 Pánovu slávu uvidia všetky národy. (Ž 96) 	 ž n 32

Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. (Ž 144) 	 ž n	 3 Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. (Iz 12) 	 ž n	 2



Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž 41, 42) 	 ž n 9 	Zoznam žalmovPre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. (Ž 137) 	 ž	 n 31	 ,

Prebuď sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtyych a Kristus ťa osvieti. ( ž 26)	 ž	 n' 7	 ku ktorým je v tomto zošite uvedený nápev
Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 97) 	 ž	 n 16
Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane. (Ž 137) 	 ž	 n 31
Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. (Ž 114, 115) 	 ž	 n 23	 Na konci sú do zoznamu zahrnuté aj ďalšie biblické spevy
Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. ( ž 23)	 ž	 n 40
Príď, Pane, príď a zachráň nás. (Ž 145) 	 ž	 n 22	 ŽZ 8 — ž. n. 12 	 Ž 79 — ž. n. 2
Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. (Ž 96)	 ž	 n 32	

ŽZ 14 — ž. n. 9 	 Ž 84 — ž. n. 21Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 18) 	 ž	 n 8
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zfutovanie. (Ž 24) 	 ž	 n 1	 2 15 — ž. n. 43 	 Ž 88 — ž. n. 35, 39
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 121) 	 ž n 7	 Ž 17 — ž. n. 20 	 Ž 90 — ž. n. 34, 39
Skúste a presvedčte sa, aký dobry je Pán. (Ž 33) 	 ž	 n 8	 Z 18 — ž. n. 8 	 Ž 91 — ž. n. 32
Skúste a presvedčte sa, aký dobry je Pán. (Ž 33) 	 ž	 n 10	 Ž 21 — ž. n. 1 	 Ž 94 — ž. n. 4
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste (dva nápevy) 	  ž. n. 1	 Ž 22 — ž . n . 15 	 Ž 95 — ž. n. 5
Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo (dva nápevy) 	 ž n 1	 Ž 23 — ž. n. 40 	 Ž 96 — ž. n. 5, 32
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. (Ž 147) 	 ž n 30	 Ž 24 — ž. n. 1, 2 	 Ž 97 — ž. n. 5, 16
Sme jeho ľud a ovce jeho stáda. (Ž 99) 	 ž n 3 	Ž 26 — ž. n. 4, 7, 42 	 Ž 99 — ž. n. 3
Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 67) 	 ž	 n 15	 ŽZ 29 — ž. n. 6 	 Ž 102 — ž. n. 7, 37
Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. (Ex 15)	 ž	 n 29	

ŽZ 30 — ž. n. 1 	 Ž 103 — ž. n. 28Spievajme Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 97) 	 ž	 n 16
Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. (Ž 117) 	 ž	 n 19	 Ž 31 — ž. n. 39 	 Ž 114 — ž. n. 23
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 32) 	 ž	 n 4	 Ž 32 — ž. n. 4 	 Ž 115 — ž. n. 23
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 88) 	 ž	 n 35	 Ž 33 — ž. n. 8, 10 	 Ž 117 — ž. n. 6, 19
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž, 88) 	 ž	 n 39	 Ž 39 — ž. n. 24 	 Ž 121 — ž. n. 7
Tvoje slová, Pane, sú duch a život. (Ž 18) 	 ž	 n 8	 Ž 41 — ž. n. 9 	 Ž 125 — ž. n. 8
Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 15) 	 ž	 n 43	 ž 42 — ž. n. 9 	 Ž 127 — ž. n. 3
Ty, Pane, si moje útočište, zahŕňaš ma radosťou zo spásy. (Ž 31) 	 ž n 39 	Ž 46 — ž. n. 33 	 Ž 129 — ž. n. 17, 25
U Pánaje milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 129)	 ž	 n 17 Ž 50 — ž. n. 1, 11 	 Ž 137 — ž. n. 31
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 129) 	 ž	 n 25	

ŽZ 62 — ž. n. 14, 27 	 Ž 144 — ž. n. 3, 7Ukáž mi, Pane, cestu života. U teba je pinosť radosti. (Ž 15) 	 ž	 n 43	
ŽZ 64 — ž. n. 3 	 Ž 145 — ž. n. 22Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 24) 	 ž	 n 1

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 84) 	 ž	 n 21	 Ž 65 — ž. n. 6, 38 	 Ž 147 — ž. n. 30, 36
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 97) 	 ž n 5	 Ž 66 — ž. n. 26 	 Ž 148 — ž. n. 36
Velebte Pána všetky národy. (Ž 66)	 ž	 n 26	 Ž 68 — ž. n. 41 	 Iz 12 — ž. n. 2, 18
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 125) 	 ž	 n 8	 Ž 70 — ž. n. 31 	 Lk 1 — ž. n. 2
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. (Ž 26) 	 ž	 n 42	 Ž 71 — ž. n. 13 	 Dan 3 — ž. n. 4
Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 68) 	 ž	 n 41	 Ex 15 — ž. n. 29
Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. (Ž 137) 	 ž	 n 31
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj 	 ž	 n 27
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 50) 	 ž	 n 1
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 50)	 ž	 n 11
Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 95) 	 ž	 n 5
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