1

Kajúce modlitby nás aj Izraelitov

Milovaní priatelia,

v tejto ťažkej dobe vám ponúkam rôzne modlitby.
Prosím, modlime sa ich, aby nám Pán Ježiš dal
milosť pokánia a odvrátil od nás pandémiu.
Nasledujúca modlitba o. biskupa Graubnera pre
tieto ťažké časy je inšpirovaná modlitbami
Izraelského národa v ťažkých časoch pre ich národ.
Sú hneď za touto modlitbou.
Dôležité slová v modlitbách sú:
„... zhrešili sme...“ a „...zľutuj sa, Bože, nad nami.“
Modlitba podľa otca biskupa
Graubnera
v týchto ťažkých časoch
Pane náš, dobrotivý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni.
Priznávame nie len svoju obmedzenosť, ale aj bezmocnosť.
Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci.
Ty jediný si Pán. Iba tebe patrí všetka moc a sláva.
Pokorne a so zahanbením v tvári priznávame, že sme boli príliš
zahľadení do svojich práv a nárokov, hľadali sme príjemnosti
a pohodlie, zábavu či adrenalín, nedbali sme na druhých, ani na
tebe a tvoj poriadok.
K prírode sme boli bezohľadní a chceli sme stále viac.
Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch aj more.
Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov.
Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi, vody
antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou, chovali sme sa ako
páni sveta a vládcovia stvorenia, upravovali sme si zákony aj
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pravidlá myslenia.
Prestal si byť pre nás istotou, keď je všetko relatívne,
a absolútne je už iba naše nafúknuté ja.
Z toho pramenia mnohé naše konflikty. Vo svojej zaslepenosti
sme nedokázali čítať znamenia. Hlásatelia radostne oznamovali,
že zase bude slniečko.
Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši, že
v krajinách bez dažďa je hlad a ľud uteká za chlebom. Iní utekajú
pred vojnou, ktorá sa vedie preto, aby niekto mal väčší zisk,
vplyv a moc, aby bol odbyt zbraní a inde mali slušní ľudia prácu.
Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom, ktorému sme
obetovali spravodlivosť a právo aj biedu chudákov v rozvojových
krajinách.
Šťastie jednotlivcov sme kládli nad zodpovednosť, chvíľkové
pocity nad vernosť manželským sľubom, práva dospelých nad
práva detí na lásku oboch rodičov, na istotu domova a zdravé
morálne životné prostredie, pretože sme sa nedokázali zriecť
zlého príkladu.
Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšie generácie, miliónom
počatých detí sme nedovolili sa narodiť a tak vymierame a nemá
na nás kto pracovať.
Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.
Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín iba šikovné
ruky a bystré hlavy, zatiaľ čo ich krajiny bez nich upadajú
a nedokážu sa sami pozdvihnúť.
Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie.
Očisť nás, keď s ľútosťou uznávame svoju vinu.
Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe, ktorý si Cesta,
Pravda, Istota a Múdrosť.
Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.
Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu ochorenia.
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Obráť nás a my sa k tebe vrátime.
Vezmi nám srdce kamenné a dej nám srdce z mäsa.
Vráť nám radosť z tvojej ochrany
a budeme učiť bezbožných tvojim cestám,
svedčiť o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.
Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on, keď už sami
nedokážeme nezištne milovať.
Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba,
nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,
aby v nás víťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme, že nás, Bože,
nesklameš. Amen.
Kniha Náreky
Modlitba proroka Jeremiáša
5,1

Spomeň si, Pane, čo sa s nami stalo, zhliadni a pozri na našu
hanbu.
7
Naši otcovia zhrešili a niet ich, my vlečieme ich vinu.
8
Otroci panujú nad nami, z ich ruky nás nevytrhne nik.
9
Životom sme platili za chlieb pred mečom púšte.
10
Ako dopraskaná pec je naša koža od pálčivosti hladu.
11
Zhanobili ženy na Sione a panny v júdskych mestách.
12
Ich ruky vešali kniežatá, starcov si nevážili.
13
Mladíci nosia mlynček, pod drevom klesajú chlapci.
14
Pri bránach nieto starcov, pri hudbe niet mladíkov.
15
Prestala radosť nášho srdca, tanec sa zmenil na žiaľ.
16
Koruna padla z našej hlavy, beda nám, zhrešili sme.
17
Preto je biedne naše srdce, preto nám stemneli oči.
18
Pretože vrch Sion spustol, líšky sa vláčia po ňom.
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19

Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.
20
Prečože na nás zabúdaš naveky, na dlhé časy nás opúšťaš?
21
Obráť nás, Pane, k sebe, vrátime sa, naše dni obnov ako
dávno!
22
A či si nás celkom zavrhol, tak veľmi sa na nás hneváš?

Kniha proroka Barucha
III.

1

Všemohúci Pane, Bože Izraela, úzkostlivá duša a zlomený
duch volá k tebe.
2
Počuj, Pane, a zmiluj sa, i keď sme proti tebe zhrešili. 3 Veď ty
večne tróniš a my máme večne zahynúť?
4
Všemohúci Pane, Bože Izraela, počuj modlitbu zomrelých
Izraela a synov tých, čo zhrešili proti tebe, čo nepočúvali hlas
svojho Boha, a preto visí na nás nešťastie.
5
Nespomínaj na zločiny našich otcov, ale spomeň si v tento čas
na svoju ruku a na svoje meno, 6 veď ty si Pán, náš Boh,
a chceme ťa chváliť! 7 Veď nato si vštepil do našich sŕdc svoju
bázeň, aby sme vzývali tvoje meno.
Nuž budeme ťa chváliť vo svojom zajatí, pretože sme odvrátili od
svojich sŕdc všetku neprávosť svojich otcov, ktorí zhrešili proti
tebe. 8 Hľa, my sme dnes v zajatí, kde si nás roztratil na potupu
a kliatbu a pre dlh za všetky neprávosti našich otcov, ktorí
odpadli od Pána, svojho Boha.“
Kniha Ester
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- Aj kráľovná Ester sa utiekala k Pánovi
v obave pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo. 2 Odložila
kráľovské rúcho, obliekla si odev primeraný plaču a žiaľ
a namiesto voňaviek si hojne posypala hlavu popolom a telo si
skrušila pôstmi. A všetky miesta, kde sa predtým obvykle
radovala, napĺňala svojimi vytrhanými vlasmi. 3 A modlila sa
k Pánovi, Izraelovmu Bohu:
„Môj Pane, ktorý si naším jediným kráľom, pomáhaj mne
opustenej, ktorá nemá okrem teba nijakého iného pomocníka. 4
Nebezpečenstvo mi už zasahuje ruky.
5
Počula som od svojho otca, že ty, Pane, si si vyvolil Izrael
spomedzi všetkých národov a našich otcov zasa zo všetkých ich
dávnych predkov, aby sa stali tvojím večným dedičstvom.
A splnil si všetko, čo si im prisľúbil.
6
Zhrešili sme pred tebou, a preto si nás vydal napospas našim
nepriateľom. 7 Lebo sme uctievali ich bohov. Spravodlivý si,
Pane. 8 A teraz im nestačí, že nás utláčajú najkrutejším
zotročovaním, ale svojim modlám pripisujú to, že ich ruky sú
také mocné, 9 a chcú zmeniť aj tvoje sľuby a vykoreniť tvoje
dedičstvo, chcú zavrieť ústa tým, ktorí chvália teba, a vydusiť
slávu tvojho chrámu a oltára, 10 aby (tým väčšmi) otvorili ústa
pohanom, chválili silu svojich modiel a zvelebovali svojho kráľačloveka naveky.
11
Neprepúšťaj, Pane, svoju berlu takým, čo nie sú ničím, aby sa
nemohli smiať z našej záhuby, ale obráť ich úmysel, ktorý majú
proti nám, a znič toho, ktorý začal proti nám zúriť.
12
Pamätaj na nás, Pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme sužovaní.
Vlej mi dôveru, Pane, Kráľ (všetkých) ostatných bohov
a akejkoľvek mocnosti. 13 Vlož mi do úst dobre upravenú reč,
keď budem stáť pred levom, a nalaď jeho srdce, aby znenávidel
nášho protivníka, žeby zahynul sám aj všetci, ktorí s ním
XIV. Esterina modlitba.
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14

súhlasia. Nás však vysloboď svojou mocou a pomáhaj mne,
ktorá nemá iného pomocníka okrem teba, Pane, ktorý máš
vedomosť o všetkom, 15 a tak vieš, ako nenávidím slávu
bezbožníkov a oškliví sa mi lôžko ľudí bez obriezky aj každého
cudzinca. 16 Je ti známe, na čo som donútená, (vieš), že mám
v ošklivosti odznaky svojej vznešenosti a slávy, ktoré nosím na
hlave v dňoch, keď sa musím ukazovať (pred kráľom); že to mám
v ošklivosti ako handru ženy v jej mesačnej chvíli a že ich
nenosím v dňoch, keď mi je dobre. 17 (Vieš), že som nejedla pri
Amanovom stole, ani s kráľom hodovať nemala som záľubu, ani
som nepila z obetného vína, 18 a že tvoja služobnica nepoznala
radosť, odkedy ju sem priviedli až doteraz; okrem toho, že sa
radujem z teba, Pane, Abrahámov Bože.
19
Bože, ktorý si mocnejší nad všetkých, vypočuj volanie tých,
ktorí nemajú nijakej inej nádeje, a vytrhni nás z rúk zlostníkov;
vysloboď ma z mojej úzkosti.“
Kniha Sudcov
10,9

V tom čase Izraelitom sa veľmi zle vodilo. 10 Tu volali Izraelovi
synovia k Pánovi a vyznávali:
„Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili
sme bálom.“
11
Pán však povedal Izraelovým synom: „Nesužovali vás
Egypťania, Amorejčania, Amončania, Filištínci, 12 Sidončania,
Amalekiti a Madiánčania? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil
som vás z ich ruky. 13 Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím
bohom. Preto vás už neoslobodím. 14 Choďte a volajte k bohom,
ktorých ste si vyvolili! Nech vás oslobodia oni v čase vašej
úzkosti!“ 15 Izraelovi synovia hovorili Pánovi: „Zhrešili sme.
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Zaobchádzaj s nami tak, ako uznáš za dobré! Len nás ešte teraz
vysloboď!“ 16 Nato odstránili zo svojho stredu cudzích bohov a
slúžili Pánovi. A zľutoval sa nad biedou Izraela.
Kniha proroka Jeremiáša
Nevďak Izraela

III.

19

Ja (Boh) som však povedal:
Akože ťa pripočítam k synom
a dám tí rozkošnú krajinu,
najskvostnejšie dedičstvo medzi národmi?
A povedal som: Budeš ma volať: „Otec môj“
a neodstúpiš odo mňa.
20
Ako sa spreneverí žena priateľovi,
tak ste sa mi spreneverili, dom Izraelov,“
hovorí Pán.
Vyznanie viny
21

Čuj! Na holiach počuť plač,
nárek synov Izraela, lebo si pokrivili cesty,
zabudli na Pána, svojho Boha.
22
„Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečim vašu spurnosť.“
„Pozri, my prichádzame k tebe, veď ty si Pán, náš Boh!
23
Ozaj klamom sú kopce i lomoz vrchov.
Len v Pánovi, našom Bohu, je spása Izraela.
24
A „Hanba“ pohltila mozole našich otcov
(od našej mladosti),
ich ovce a dobytok, ich synov a dcéry.
25
Preto ležíme vo svojej hanbe
a zakrýva nás naša potupa;
veď sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu,
my i naši otcovia
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od svojej mladosti až po dnešný deň;
nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha.“
Omilostenie

IV. 1 Ak sa obrátiš, Izrael, hovorí Pán,
vráť sa ku mne!
A ak odstrániš spredo mňa svoje ohavy,
nebudeš viac blúdiť.
2
Vtedy budeš prisahať: „Ako žije Pán!“
poctivo, pravdivo a spravodlivo.“
V ňom sa budú žehnať národy a v ňom sa budú chváliť.
3
Lebo takto hovorí Pán mužom Júdska a Jeruzalema:
„Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!
4
Obrežte sa Pánovi, odstráňte predkožku svojho srdca,
mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema,
ináč vyšľahne sťa plameň môj hnev a bude horieť neuhasiteľne
pre zlobu vašich skutkov.
Kniha proroka Daniela
III. Modlitba Azariášova. - 24 Prechádzali sa uprostred plameňov,
chválili Boha a dobrorečili Pánovi. 25 Azariáš však stál a modlil sa.
Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril:
26
„Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje
meno je slávne naveky.
27
Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje
diela sú pravdivé,
tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé.
28
Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás
a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to previedol
v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy.
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Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba
a hrešili vo všetkom;
30
nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme
nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo.
31
Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil
si spravodlivým rozsudkom:
32
vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších
hriešnikov,
nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi.
33
Teraz však nemôžeme otvoriť ústa:
sme na hanbu a potupu tvojim sluhom a tým, čo ťa ctia.
34
Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť a nezrušuj svoju
zmluvu!
35
A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma,
svojho miláčika,
pre Izáka, svojho sluhu, a pre Izraela, svojho svätca,
36
ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich semä sťa hviezdy na nebi
a piesok, čo je na brehu mora.
37
Pretože sme ostali menší, Pane, ako všetky národy a sme dnes
uponížení pre svoje hriechy na celej zemi.
38
Nateraz niet kniežaťa ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani
obety, ani darov, ani kadidla,
ani miesta pre prvotiny pred tebou, aby sme našli milosť.
39
Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech
dosiahneme prijatie!
40
Ako pri obetách baranov a býkov a desať tisícov tučných
baránkov,
takou nech je dnes pred tebou naša obeta, nech je milá tebe,
veď nedôjdu hanby tí, ktorí dúfajú v teba!
41
Teraz ťa však nasledujeme celým srdcom, bojíme sa ťa a
hľadáme tvoju tvár.
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42

Nezahanbuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a
podľa množstva svojho milosrdenstva!
43
A vysloboď nás svojimi zázrakmi, získaj, Pane, slávu svojmu
menu!
44
Nech sa hanbia všetci, čo preukazujú zlo tvojim sluhom,
nech ich zahanbí všetka tvoja moc a ich sila nech je pošliapaná!
45
Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom
zemskom okruhu.“
Kniha Numeri
XXI.
Medený had. –
4
Od vrchu Hor tiahli ďalej smerom k Červenému moru, aby
obišli edomskú krajinu. Cestou bol ľud netrpezlivý, 5 ľud šomral
proti Bohu a proti Mojžišovi:
„Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Niet
chleba, niet vody a tento biedny pokrm sa nám už hnusí!“
6
Za to Pán poslal na ľudí jedovaté hady. Ony hrýzli ľud
a z Izraelitov mnoho ľudí pomrelo.
7
Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal:
„Zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za
nás u Pána, aby od nás odňal hady!“
A Mojžiš prosil za ľud.
8
Tu Pán povedal Mojžišovi:
„Urob medeného hada a vyves ho na žrď! Potom každý, kto naň
pozrie, ostane nažive.“
Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho na žrď. A keď
niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal
nažive.
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Prvý kniha Kráľov
VIII. Šalamúnova modlitba. - 22 Potom si Šalamún stal v prítomnosti
celého zástupu Izraelitov pred Pánov oltár, rozprestrel dlane
k nebu 23 a povedal:
„Pane, Bože Izraela, niet tebe podobného Boha ani hore na nebi
ani dolu na zemi; ty zachovávaš zmluvu a priazeň k svojim
sluhom, ktorí celým svojím srdcom kráčajú pred tebou.
24
Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi splnil sľub, ktorý
si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si
splnil, ako dokazuje dnešný deň.
25
Teraz teda, Pane, Bože Izraela, splň svojmu sluhovi, môjmu
otcovi Dávidovi, čo si mu sľúbil, keď si povedal: „Nikdy ti nebude
chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si
budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať predo
mnou tak, ako si kráčal predo mnou ty!“
26
A teraz, Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sľuby, ktoré si
dal svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi!
27
Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď nebesá a nebesá
nebies ťa nemôžu obsiahnuť, o koľko menej potom tento dom,
ktorý som postavil! 28 Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu
a k jeho prosbe, Pane, môj Bože, a vyslyš volanie a modlitbu,
ktorú ti tvoj sluha dnes predkladá:
29
Aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom,
nad miestom, o ktorom si povedal: „Tam bude moje meno!“
Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na
tomto mieste.
30
Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu, Izraela,
ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty počuješ na mieste,
kde bývaš, v nebi, a keď počuješ, aj odpustíš.
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Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vynesú proti
nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe, a príde prisahať pred
oltár v tvojom dome, 32 ty vypočuj v nebi, zasiahni a rozsúď
medzi svojimi sluhami: vinníka odsúď a jeho činy mu uvaľ na
hlavu, nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho
spravodlivosti!
33
Keď nepriateľ porazí tvoj ľud, Izrael pretože sa previnil
proti tebe, ale obráti sa k tebe, bude vzdávať chválu tvojmu
menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, 34 ty
vypočuj v nebi a odpusť vinu svojmu ľudu, Izraelu, a priveď ho
späť do krajiny, ktorú si dal jeho otcom!
35
Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili
proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať
chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich
tresceš, 36 ty vypočuj v nebi, odpusť vinu svojim sluhom
a svojmu ľudu, Izraelu, nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť,
a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu.
37
Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneť,
kobylky a hmyz; keď bude nepriateľ dorážal na jej brány, alebo
akákoľvek rana a choroba, 38 každú modlitbu a každú prosbu,
ktorú prednesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu, Izraela - veď
každý pozná ranu svojho srdca -, vystrie dlane k tomuto domu, 39
ty vypočuj na nebi, na mieste, kde bývaš, a odpusť! Zasiahni
a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len
ty poznáš srdce synov človeka. 40 Aby sa ťa báli celý čas, čo budú
žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom.
41
Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho ľudu, Izraela, a kvôli
tvojmu menu príde z ďalekej krajiny - 42 veď počujú o tvojom
veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom
ramene - a príde sa modliť do tohoto domu, 43 ty vyslyš na nebi,
na mieste, kde bývaš, a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe
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volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili
ako tvoj ľud, Izrael, a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý
som postavil, volá podľa tvojho mena!
44
Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi, nech
ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ale budú sa modliť k Pánovi
smerom k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil
tvojmu menu, 45 ty vyslyš v nebi ich modlitbu a ich prosbu
a vyslúž im právo!
46
Ak sa prehrešia proti tebe - veď niet človeka, ktorý by sa
neprehrešil - a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi
a ich premožitelia ich odvedú do zajatia, do nepriateľskej
krajiny, či už ďalekej a či blízkej, 47 ale vstúpia do seba v krajine,
v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojich premožiteľov
sa budú modliť k tebe a budú hovoriť: „Zhrešili sme, prevrátene
a bezbožne sme konali,“ 48 ak sa teda v krajine svojich
nepriateľov, ktorí ich zajali, celým svojím srdcom a celou svojou
dušou obrátia k tebe a budú sa k tebe modliť smerom k svojej
krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil,
a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, 49 ty na nebi, na
mieste, kde bývaš, vyslyš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúž im
právo! 50 A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil,
všetku ich nevernosť, ktorej sa proti tebe dopustili, a popraj im,
aby našli milosť u svojich premožiteľov, aby sa zľutovali nad
nimi! 51 Veď je to tvoj ľud a tvoje dedičstvo, ktoré si vyviedol
z Egypta, zo železnej pece. 52 Nech sú tvoje oči otvorené na
prosbu tvojho sluhu a na prosbu tvojho ľudu, Izraela, a vyslyš ich
vo všetkom, o čo budú volať k tebe! 53 Veď ty si si ich oddelil za
dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si povedal
prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si, Pane, Jahve,
vyviedol našich otcov z Egypta.“
Pripravil o. Milan Mojžiš

