Svadobné žalmy
Podľa čítaní odporúčam vziať aj žalm. Najčastejšie sa používa Ž 148.

Ž 33, 12+18; 20+21; 22
R: Milosti Pánovej plná je zem.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
R: Milosti Pánovej plná je zem.
Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.
V ňom sa naše srdce raduje
a v jeho sväté meno máme dôveru.
R: Milosti Pánovej plná je zem.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.
R: Milosti Pánovej plná je zem.

Ž 34, 2-3; 4-5; 6-7; 8-9
R: Pána chcem velebiť v každom čase.
Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša;
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.
R: Pána chcem velebiť v každom čase.
Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
R: Pána chcem velebiť v každom čase.
Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
R: Pána chcem velebiť v každom čase.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
R: Pána chcem velebiť v každom čase.
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Ž 103, 1-2. 3-4.8+10. 11-13
R: Milostivý a milosrdný je Pán.
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
*Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.
R: Milostivý a milosrdný je Pán.
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;
R: Milostivý a milosrdný je Pán.
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
R: Milostivý a milosrdný je Pán.
Lebo ako vysoko je nebo od zeme,
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.
Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
R: Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 128, 1-2; 3; 4-5
R: Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.
Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk;
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
R: Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy
okolo tvojho stola.
R: Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.
Veru, tak bude požehnaný muž,
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona,
aby si videl šťastie Jeruzalema
po všetky dni svojho života.1
R: Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.
Ž 145, 8-9; 10+15; 17-18
1

Verš pokračuje: „aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!“
(c) tohto súboru: Juraj Vidéky, 2007-10-23
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R: Dobrý je Pán ku všetkým.
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
R: Dobrý je Pán ku všetkým.
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba
a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
R: Dobrý je Pán ku všetkým.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
R: Dobrý je Pán ku všetkým.
Ž 148, 1-2; 3-4; 9-10; 11-13a
R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
Chváľte Pána z nebies,
chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;
R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
chváľte ho, slnko a mesiac;
chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;
chváľte ho, nebies nebesia
a všetky vody nad oblohou.
R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
vrchy a všetky pahorky,
ovocné stromy a všetky cédre,
divá zver a všetok dobytok,
plazy a okrídlené vtáctvo.
R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
Králi zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny,
starci a junáci
nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené.
R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
R: Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.

(c) tohto súboru: Juraj Vidéky, 2007-10-23
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Ž 112, 1-2; 3-4; 5-7a; 7bc-8; 9
2

R: Blažený muž, čo má záľubu v príkazoch Pánových.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi,
pokolenie spravodlivých bude požehnané.
R: Blažený muž, čo má záľubu v príkazoch Pánových.
V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý.
R: Blažený muž, čo má záľubu v príkazoch Pánových.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
nebude sa báť zlej zvesti.
R: Blažený muž, čo má záľubu v príkazoch Pánových.
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.
R: Blažený muž, čo má záľubu v príkazoch Pánových.
Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť.
R: Blažený muž, čo má záľubu v príkazoch Pánových.
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R: Blažený muž, čo má [veľkú] záľubu v príkazoch Pánových.
(c) tohto súboru: Juraj Vidéky, 2007-10-23
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