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I. 

Digitálny omšový formulár 

Predvoľba 
Predlohu pre zadávanie omšových formulárov do databázy načítame na odkaze: 

https://misal.tradi.sk/pracovny-panel/pridat  

 

1. Druh predlohy:  
1.a Commune Sanctorum 
- ak chceme načítať čistý omšový formulár, necháme označenú túto možnosť 
a v ponuke č. 2 – Predloha omšového formulára nájdeme možnosť „Základný omšový 
formulár“.  
- ak ide o sviatok podľa Proprium de sanctis (ročný kalendár sviatkov svätých) a nemá 
v misáli svoj vlastný omšový formulár, vyberieme vzorový formulár v ponuke č. 2 – 
Predloha omšového formulára (napr. Si Dilígis me [cez rok] – pre omšu jediného 
pápeža alebo viacerých pápežov), podľa ktorého sa predvyplnia rubriky omšového 
formulára. 
- ak sa predloha v ponuke nenachádza, novú nahráme cez odkaz: 

https://misal.tradi.sk/pracovny-panel/pridat-predlohu-commune-sanctorum 
 
1.b Digitalizované formuláre 
- načíta ponuku všetkých doteraz digitalizovaných formulárov, na základe ktorých 
možno vytvoriť nový omšový formulár; táto možnosť je vhodná najmä vtedy, keď sa 
vytvárajú variácie formulárov podľa liturgických období I. [cez rok] (používa sa 
graduál s jednoduchým aleluja), II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] (používa 
sa graduál a traktus); III. [vo veľkonočnom období] (používa sa dvojité aleluja) 
 

2. Predloha omšového formulára: 

 

https://misal.tradi.sk/pracovny-panel/pridat
https://misal.tradi.sk/pracovny-panel/pridat-predlohu-commune-sanctorum
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3. Vyplniť rubriky? 

✓ Vyplniť všetky rubriky sv. omše, ktoré nemajú alternáciu. 
- odporúčame nechať vždy zvolené; šetrí prácu pri nastavovaní na str. 5 
✔ Vyplniť všetky rubriky pre zádušnú sv. omšu.  
- zádušné omše majú svoje špecifické rubriky, napr. a) v introite vypadne Glória Patri, 
b) v stupňovej modlitbe sa vynecháva Glória Patri a Žalm 42, c) v Agnus Dei sa 
uvádza na záver 2x ...dona eis réquiem a 1x ...dona eis réquiem sempitérnam; d) 
vypadne modlitba s bozkom pokoja, e) namiesto Ite, missa est sa dáva Réquiescant in 
Pace, f) vynecháva sa prežehnanie a požehnanie pri stupňovej modlitbe, pri nalievaní 
vody na obetovanie a na konci omše, g) vynecháva sa krédo a glória, h) incenzuje sa 
len na obetovanie; 
✘ Nevypĺňať. 
 

4. Nastaviť spevy podľa Ordinarium Misæ pre Kýrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei a 
Ite, missa est 
- predpis spevov udáva Graduale Romanum 1962 podľa stupňa sviatku, resp. obdobia 
Ordinarium Missæ I. - In Tempore Pascali (v čase Veľkonočnom)  
Ordinarium Missæ II./III. - In festis classis I. (vo sviatky I. triedy)  
Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII. - In festis classis II. (vo sviatky II. triedy) 
Ordinarium Missæ IX./X. - In festis B.M.V. (vo sviatky B. P. Márie)  
Ordinarium Missæ XI. - In Dominicis infra annum (v nedele cez rok)  
Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV. - In festis classis III. (vo sviatky III. triedy) 
Ordinarium Missæ XV. - In Commemorationibus et in feriis temporis natalicii (v 
spomienky a férie v čase narodenia)  
Ordinarium Missæ XVI. - In feriis per annum (vo férie cez rok)  
Ordinarium Missæ XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimæ (v nedele 
Adventu a Veľkého pôstu)  
Ordinarium Missæ XVIII. - In feriis Adventus et Quadragesimæ, in vigiliis, feriis IV 
temporum et in Missa Rogationum (v spomienky Adventu a Veľkého pôstu, vo 
vigílie, na kántrové a prosebné dni)  
Ordinarium Missæ pro defunctis (omše za zosnulých) 
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II. 

Digitálny omšový formulár 

1. strana 
 

5. Názov slovenský: Nedeľa Turíčna 
- odpíšeme z misálu Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. 
Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius 
 

6. Názov latinský: Dominica Pentecostes 
- odpíšme z misálu Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat 
quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 
1962. Arcadius M. Card. Larraona 
 

7. Doplnkové modlitby podľa obdobia: 
1|v čase adventnom (od 1. nedele adventnej do 23. decembra) 
8|v oktáve Narodenia Pána (od 26. decembra do 29. decembra) 
2|v čase vianočnom (od 29. decembra po sviatok Očisťovania bl. P. Márie, 2. 
februára) 
3|cez rok (po sviatku Očišťovania bl. P. Márie, od 3. februára po Popolcovú 
stredu a od 1. nedele po Turícach po Advent) 
4|vo Veľkom pôste (od Popolcovej stredy po sobotu pred nedeľou Umučenia) 
5|v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu 
6|v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po 
piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a 
vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a 
oktávy Všetkých svätých) 
7|na mariánske vigílie a oktávy (na vigílie mariánskych sviatkov a Všetkých 
svätých a cez ich oktávy) 
 
Vizuál v DOF (digitálny omšový formulár) č. 1: 

 

 

 
 

https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
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Vizuál v DOF č. 2 po kliknutí na „Doplnkové orácie“, ap.: 

 
 

 
 
 

a. Pridať doplnkové modlitby (orácie, sekréty a postkomúnie) do registra 
- aby boli doplnkové orácie, sekréty a postkomúnie dohľadateľné v databáze, 
je potrebné ich vložiť osobitne cez odkaz: https://misal.tradi.sk/pracovny-
panel/pridat-doplnkove-modlitby 
- tento krok je možné urobiť až po odvkladovaní omšového formuláru do 
databázy 
- na úplné sprevodovanie odkazov je potrebný dodatočný manuálny zásah 
správcu databázy 

  

https://misal.tradi.sk/pracovny-panel/pridat-doplnkove-modlitby
https://misal.tradi.sk/pracovny-panel/pridat-doplnkove-modlitby
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a1 Označenie dopl. modlitby: Zo sviatku navštívenia Blahoslavenej Panny 
Márie (2. júla) 
a2 Prvé 2-3 latinské slová: 
a3 Druh: 

Orácia  
Sekréta 
Postkomúnia 

a4 Deň: zadáva sa, iba keď ide o temporum de sanctis s fixným dátumom 
a5 Mesiac: zadáva sa, iba keď ide o temporum de sanctis s fixným dátumom 
a6 Kód: vygeneruje tlačidlo A10 ako napr. GI4-O, kde prvé tri znaky sú 
náhodné a znak po spojovníku znamená O – orácia, S – sekréta, P – 
postkomúnia; 
a7 Kód separé: vygeneruje tlačidlo A10 (kód je potrebné si skopírovať, aby sa 
ten istý kód vložil do poľa A6 rovnako pre oráciu, sekrétu a postkomúniu (GI4-
O, GI4-S, GI4-P) 
a8 Latinsky: latinský text modlitby vrátane Per Christum Dominum... 
a9 Slovensky: slovenský text modlitby vrátane Skrze Krista Pána... 
a10 Generuj údaje: tlačidlo 

 
8. Téma sv. Evanjelia: Ježišova reč o eucharistickom chlebe 

- zadaj súradnice evanjelia do https://dkc.kbs.sk/ a nájdi príslušný nadpis state, resp. 
viacerých statí a skopíruj ich sem 
- ak téma sv. Evanjelia presahuje viacero označených statí, ich názvy odel bodkou 
a nasledujúce označenie začni písať veľkým začiatočným písmenom 
 
Vizuál z externého webu č. 1: 

 
 

9. Prívlastok: Deus, qui peccáti 
- zadaj prvé slovo z Introitu; ak začína predložkami, tak použi max. 3 začiatočné slová 

  

https://dkc.kbs.sk/
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10. Titulný obrázok 

- nahráva sa obrázok ako špecifický výrez typickej misálovej ilustrácie 
- názov súboru nech je výstižný, najlepšie latinský, slová v ňom oddelené 
spojovníkom, ako napr.: ss-petri-et-pauli.jpg (.png, ap.) 
 
Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/WDX) č. 3:

 
 

11. Štácia slovensky: Štácia u sv. Kríža v Jeruzaleme 
- zadáva sa iba pri formulároch z Proprium de Tempore (teda podľa liturgického 
obdobia) 
- viď predchádzajúci vizuál z DOF 
 

12. Štácia latinsky: Statio ad S. Crucem in Jerusalem 
- zadáva sa iba pri formulároch z Proprium de Tempore (teda podľa liturgického 
obdobia) 
- viď predchádzajúci vizuál z DOF 
- štáciu latinsky je možné dohľadať v Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. 
Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, 
die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona 
 

  

https://e.misal.sk/WDX
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
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13. R: 

- označuje ročník misálu, podľa ktorého sa DOF spracúva 
1952  Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 
29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius 
1966  Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím. 1966. Nihil obstat, die 21 Ianuarii 1967. 
Arcadius M. Card. Larraona 
1962 Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus 
imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. 
Arcadius M. Card. Larraona 
 

14. Strana 1952: 652-657 
- rozsah strán, na kt. sa vyskytuje omšový formulár v misáli z daného roku 
 

15. Strana 1966: 664-669 
- rozsah strán, na kt. sa vyskytuje omšový formulár v misáli z daného roku 
 

16. Strana 1962: 375-377 
- rozsah strán, na kt. sa vyskytuje omšový formulár v misáli z daného roku 
 

17. Strana RR: 474-483 
- rozsah strán, na kt. sa vyskytuje obrad zaradený do tohto DOF z Rituale omnium Lat. 
rit. dioecesium Slovacchiae et Subcarpatorussiae ad instar appendicis Ritualis 
Romani cum approbatione Sacrae Rituum Congregationis jussu et auctoritate omnium 
praesulum Slovacchiae, Ratisbonae, Typis Friderici Pustet, 1937. Nihil obstat 
quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 21 
Januarii 1937, A. Carinci 
 

18. Strana JKS: 210 
- rozsah strán, na kt. sa vyskytuje pôvodná pieseň JKS z Jednotný katolícky spevník. 
Sostavili biskupskými úradmi určené komisie, hudobná, vieroučná a prozodická. Ich 
predlohy zharmonizoval a nápevmi doplnil Mikuláš Schneider-Trnavský. Ilustroval 
akad. maliar Alex Schurmann. II. nezmenené vydanie. SVV: Trnava, 1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=ritual%252Frituale-slovacchiae_1937.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=ritual%252Frituale-slovacchiae_1937.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=ritual%252Frituale-slovacchiae_1937.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=ritual%252Frituale-slovacchiae_1937.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=ritual%252Frituale-slovacchiae_1937.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=ritual%252Frituale-slovacchiae_1937.pdf
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Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/KMP) č. 4: 

 
 

19. Stupeň slávenia 
- vyplní sa vždy podľa Rímskeho misálu z r. 1962 
 
|- žiadny - 
spomienka 
sviatok I. triedy 
sviatok II. triedy 
sviatok III. triedy 
sviatok IV. triedy 
féria I. triedy 
féria II. triedy 
féria III. triedy 
féria IV. triedy 
oktáva I. triedy 
oktáva II. triedy 
vigília I. triedy 
vigília II. triedy 
vigília III. triedy 
súkromná votívna I. triedy 
súkromná votívna II. triedy 

https://e.misal.sk/KMP
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súkromná votívna III. triedy 
súkromná votívna IV. triedy 
votívna I. triedy 
votívna II. triedy 
votívna III. triedy 
votívna IV. triedy 
 

20. Proprium 
|- žiadne - 
Proprium de tempore 
Proprium de sanctis 
Missæ Defunctorum 
Missæ Votivæ 
Missæ pro Aliquibus Locis 
 

21. Tempus 
- keď sme zvolili Proprium ako Proprium de tempore, musíme vybrať jednu alebo 
viacero podradených liturgických období zo zoznamu nižšie: 
 
T01 De tempore Adventus 
T02 De tempore natalicio 
T0201 Tempus Nativitatis 
T0202 Tempus Epiphaniæ 
T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima 
T04 De tempore Septuagesimæ 
T05 De tempore quadragesimali 
T0501 Tempus Passionis 
T0502 Hebdomada maior 
T050201 Triduum sacrum 
T06 De tempore paschali 
T0601 Tempus Paschatis 
T0602 Tempus Rogationum 
T0603 Tempus Ascensionis 
T0604 Octavam Pentecostes 
T07 De tempore «per annum» post Pentecosten 
 
- viacero možností vyberieme zatlačením tlačidla CTRL pri kliku na položku, napr. 
zadávame formulár Veľkého piatku, a teda vyberieme naraz T050201, T0502 a T05. 
 

22. Mesiac 
- keď sme zvolili Proprium ako Proprium de sanctis, musíme vybrať mesiac, v ktorom 
sa má podľa rímskeho kalendára 1962 sláviť sviatok svätca 
 

23. Deň  
- keď sme zvolili Proprium ako Proprium de sanctis, musíme vybrať deň, v ktorom sa 
má podľa rímskeho kalendára 1962 sláviť sviatok svätca 
 
 



v1.0 - Manuál vkladania digitálnych omšových formulárov do databázy misal.tradi.sk Strana 11 z 53 

 
24. Liturgická farba 

- farba liturgického rúcha podľa všeobecných rubrík latinského misálu z r. 1962: 
- pri preberaní farieb z Misálu latinsko-slovenského. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 
1952. Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius je 
potrebné dávať pozor, pretože liturgické farby sa v misáli 1962 čiastočne zmenili 
 
|- žiadna - 
#ffffff|Biela 
#8e8e8e|Čierna 
#ff4646|Červená 
#80cc80|Zelená 
#cc99cc|Fialová 
#FF9C9C|Ružová 
 

25. Farba dodatočných obradov 
- ak omšový formulár obsahuje aj príslušnú procesiu či iné liturgické obrady, je 
potrebné zvoliť liturgickú farbu pre tieto obrady, ktorá sa môže líšiť od liturgickej 
farby sv. omše: 
 
|- žiadna - 
#ffffff|Biela 
#8e8e8e|Čierna 
#ff4646|Červená 
#80cc80|Zelená 
#cc99cc|Fialová 
#FF9C9C|Ružová  
 
 

https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
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26. Pôst CIC 1917 

- pôstna disciplína podľa Kódexu kanonického práva z r. 1917:  
 
|- žiadny -[c]  
2440|Prísny pôst. Lex ieiúni & abstinentiæ  
2441|Množstevný pôst. Lex ieiúni  
2442|Pravidlo zdržanlivosti. Lex abstinentiæ 
 
- vypĺňa sa iba pri relevantných dňoch pôstu podľa CIC 1917, ku ktorých pevnému 
dátumu sa viaže DOF 
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Stať XIV. 
Druhový a množstevný pôst. De abstinentia et ieiunio 
Kánony 1250-1254 pôstnej disciplíny podľa CIC 1917  

Kán. 
1250 

Abstinentiae lex vetat carne iureque ex 
carne vesci, non autem ovis, lacticiniis et 
quibuslibet condimentis etiam ex adipe 
animalium. 

  

Prikázanie druhového pôstu (pravidlo 
zdržanlivosti) zakazuje požívať mäso a 
výťažok z mäsa, nie však vajcia, mliečne 
jedlá a akékoľvek prísady, napr. zo 
zvieracieho tuku. 

Kán. 
1251  

§1. Lex ieiunii praescribit ut nonnisi 
unica per diem comestio fiat; sed non 
vetat aliquid cibi mane et vespere 
sumere, servata tamen circa ciborum 
quantitatem et qualitatem probata 
locorum consuetudine. 

§2. Nec vetitum est carnes ac pisces in 
eadem refectione permiscere; nec 
serotinam refectionem cum prandio 
permutare. 

  

§ 1. Prikázanie množstevného pôstu 
predpisuje, že sa možno nasýtiť iba raz 
denne, ale nezakazuje požiť ráno a večer 
nejaký malý pokrm, avšak pri zachovaní 
vžitého miestneho zvyku, čo do 
množstva a druhu pokrmu. 
 
§ 2. A nie je zakázané požívať pri tomto 
jedlo mäso a ryby; ani vymeniť večerné 
jedlo s obedom. 

Kán. 
1252 

§1. Lex solius abstinentiae servanda est 
singulis sextis feriis. 

§2. Lex abstinentiae simul et ieiunii 
servanda est feria quarta Cinerum, feriis 
sextis et sabbatis Quadragesimae et feriis 
Quatuor Temporum, pervigiliis 
Pentecostes, Deiparae in caelum 
assumptae, Omnium Sanctorum et 
Nativitatis Domini.  

§3. Lex solius ieiunii servanda est 
reliquis omnibus Quadragesimae diebus. 

§4. Diebus dominicis vel festis de 
praecepto lex abstinentiae, vel 
abstinentiae et ieiunii, vel ieiunii tantum 
cessat, excepto festo tempore 
Quadragesimae, nec pervigilia 
anticipantur; item cessat Sabbato Sancto 
post meridiem. 

  

§ 1. Prikázanie druhového pôstu, teda 
pravidlo zdržanlivosti je nutné 
zachovávať každý piatok. 

§ 2. Prikázania druhového a 
množstevného pôstu zároveň je nutné 
zachovávať na Popolcovú stredu, počas 
piatkov a sobôt Veľkého pôstu, na 
stredy, piatky a soboty kátrových dní 
štyrikrát do roka, na vigíliu pred 
Turícami, pred Nanebovzatím Panny 
Márie, pred sviatkom všetkých svätých a 
pred Vianocami.  
 
§ 3. Prikázanie množstevného pôstu je 
nutné zachovávať počas všetkých 
ostatných dní Veľkého pôstu. 
 
§ 4. Počas nedieľ či prikázaných 
sviatkov odpadá prikázanie druhového 
pôstu, alebo prísneho pôstu 
(množstevného pôstu zároveň s pôstom 
druhovým), alebo len množstevného 
pôstu, s výnimkou sviatku v dobe 
Veľkého pôstu, zatiaľ čo prísny pôst na 
vigílie sa neuplatňuje; takisto odpadá na 
Bielu sobotu popoludní.  

Kán. 
1253 

His canonibus nihil immutatur de 
indultis particularibus, de votis 
cuiuslibet personae physicae vel moralis, 

  
Týmito kánonmi sa nič nemení na 
partikulárnych indultoch, na sľuboch 
ktorejkoľvek fyzickej či právnej osoby, 
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de constitutionibus ac regulis cuiusvis 
religionis vel instituti approbati sive 
virorum sive mulierum in communi 
viventium etiam sine votis. 

na stanovách a reguli ktorejkoľvek 
rehole alebo schváleného ústavu, či už 
mužov, alebo žien, vedúcich spoločný 
život, hoc aj bez sľubov.  

Kán. 
1254 

§1. Abstinentiae lege tenentur omnes qui 
septimum aetatis annum expleverint. 

§2. Lege ieiunii adstringuntur omnes ab 
expleto vicesimo primo aetatis anno ad 
inceptum sexagesimum. 

  

§ 1. Prikázanie pravidla zdržanlivosti 
viaže všetkých tých, ktorí dovŕšili 
siedmy rok života. 
 
§ 2. Prikázanie množstevného pôstu 
zaväzuje všetkých od dovŕšenia 
dvadsiateho prvého roku života do 
započatia šesťdesiateho roku života. 

 
27. Pôst CIC 1917 dišpenz pre Slovensko 

- pôstna disciplína podľa Kódexu kanonického práva z r. 1917 s dišpenzom platným 
pre Slovensko: 
  
|- žiadny -[c] 
2440|Prísny pôst. Lex ieiúni & abstinentiæ 
2441|Množstevný pôst. Lex ieiúni 
2442|Pravidlo zdržanlivosti. Lex abstinentiæ 
2376|Dišpenz 
 
- vypĺňa sa iba pri relevantných dňoch pôstu podľa CIC 1917, ku ktorých pevnému 
dátumu sa viaže DOF 
 
Vizuál v DOF č. 5: 

 
 



v1.0 - Manuál vkladania digitálnych omšových formulárov do databázy misal.tradi.sk Strana 16 z 53 

 
 

28. Pôst CIC 1983 
- pôstna disciplína podľa Kódexu kanonického práva z r. 1983:  
 
|- žiadny -[c] 
2447|Prísny pôst. Lex ieiúni & abstinentiæ 
2446|Pravidlo zdržanlivosti. Lex abstinentiæ 
2445|Bez pôstu. 
 
- vypĺňa sa iba pri relevantných dňoch pôstu podľa CIC 1917, ku ktorých pevnému 
dátumu sa viaže DOF 

  



v1.0 - Manuál vkladania digitálnych omšových formulárov do databázy misal.tradi.sk Strana 17 z 53 

II. titul. Posvätné obodobia. De Temporibus Sacris 
II. kapitola. Dni pokánia. De Diebus Paenitentiae 

Kánony 1249-1253 pôstnej disciplíny podľa CIC 1983   

Kán. 
1249 

Omnes christifideles, suo quisque modo, 
paenitentiam agere ex lege divina 
tenentur; ut vero cuncti communi quadam 
paenitentiae observatione inter se 
coniungantur, dies paenitentiales 
praescribuntur, in quibus christifideles 
speciali modo orationi vacent, opera 
pietatis et caritatis exerceant, se ipsos 
abnegent, proprias obligationes fidelius 
adimplendo et praesertim ieiunium et 
abstinentiam, ad normam canonum qui 
sequuntur, observando. 

  

Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, 
sú z Božieho zákona viazaní konať 
pokánie; aby sa však všetci medzi sebou 
spojili istým spoločným zachovávaním 
pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v 
ktorých sa veriaci majú osobitným 
spôsobom venovať modlitbe a konať 
skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, 
majú sa zapierať vernejším plnením 
svojich povinností a najmä zachovávaním 
pôstu a zdržiavania sa podľa normy 
nasledujúcich kánonov.  

Kán. 
1250 

Dies et tempora paenitentialia in universa 
Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius 
anni et tempus quadragesimae. 

  
Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú 
jednotlivé piatky celého roka a pôstne 
obdobie. 

Kán. 
1251 

Abstinentia a carnis comestione vel ab 
alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum 
praescripta, servetur singulis anni sextis 
feriis, nisi cum aliquo die inter 
sollemnitates recensito occurrant; 
abstinentia vero et ieiunium, feria quarta 
Cinerum et feria sexta in Passione et 
Morte Domini Nostri Iesu Christi. 

  

Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného 
pokrmu podľa predpisov konferencie 
biskupov sa má zachovávať každý piatok 
roka, ak naň nepripadá niektorý deň, 
uvedený medzi slávnosťami; zdržiavanie 
sa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú 
stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho 
Pána Ježiša Krista. 

Kán. 
1252 

Lege abstinentiae tenentur qui decimum 
quartum aetatis annum expleverint; lege 
vero ieiunii adstringuntur omnes aetate 
maiores usque ad annum inceptum 
sexagesimum. Curent tamen animarum 
pastores et parentes ut etiam ii qui, ratione 
minoris aetatis ad legem ieiunii et 
abstinentiae non tenentur, ad genuinum 
paenitentiae sensum informentur. 

  

Zákon zdržiavania zaväzuje tých, ktorí 
dovŕšili štrnásty rok života. Zákon pôstu 
zaväzuje všetkých plnoletých až do 
začatia šesťdesiateho roka života. 
Duchovní pastieri a rodičia sa však majú 
starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie 
sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania, 
boli vychovávaní k pravému zmyslu 
pokánia. 

Kán. 
1253  

Episcoporum conferentia potest pressius 
determinare observantiam ieiunii et 
abstinentiae, necnon alias formas 
paenitentiae, praesertim opera caritatis et 
exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte 
pro abstinentia et ieiunio substituere. 

  

Konferencia biskupov môže bližšie 
vymedziť zachovávanie pôstu a 
zdržiavania, ako aj úplne alebo čiastočne 
zameniť pôst a zdržiavanie za iné formy 
pokánia, najmä za skutky dobročinnej 
lásky a cvičenia nábožnosti. 

 

  



v1.0 - Manuál vkladania digitálnych omšových formulárov do databázy misal.tradi.sk Strana 18 z 53 

 
29. Popis 

- preberá sa z Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil 
obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius 
 
Vizuál v MLS č. 1:

 
  

https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
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30. Názov dokumentu 1 ... 2 

- ide o položku označenú v DOF ako „Odporúčané čítanie“ 
 
Vizuál v DOF č. 6: 

 
31. Odkaz na dok. 1 ... 2 

- odkaz na predchádzajúcu položku „Odporúčaného čítania“ vo forme ID článku 
 

32. Ročník zrkadlového formulára (1)...(2) 
- vypĺňa sa vtedy, ak k danému omšovému formuláru jestvuje iná „Časová verzia“, 
tzn. že napr. k omšovému formuláru Veľkého piatku jestvujú úplne odlišné znenia 
rubrík v Misáli latinsko-slovenskom z r. 1952 a v Rímskom misáli z r. 1962: 
 
|- žiadny -[c] 
1952|1952 
1962|1962 
1966|1966 
 
- prostredníctvom tejto možnosti je možné rôzne časové verzie formulárov navzájom 
prepojiť 
 
Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/FRC) č. 7: 

 
 

33. Odkaz zrkadlového formulára (1)...(2) 
- prepojenie sa vyhľadáva podľa názvu formulára v pomocnej databáze 

  

https://e.misal.sk/FRC
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34. Súvisiaci omšový formulár (1)...(6) 

- súvisiaci omšový formulár vyhľadáme v pomocnej databáze, ak chcem prepojiť 
navzájom súvisiace DOF, napr. formuláre pri tej istej príležitosti / z toho istého titulu, 
ale s menlivým obsahom graduálu, traktusu a dvojitého aleluja podľa liturgických 
období; 
- dokopy môžeme pridať 6 prepojení na podobné DOF 
 
Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/D33) č. 8: 

 
 

35. Navigačná lišta 
- tlačidlo umožňujúce zobrazenie alebo skrytie navigačnej lišty v DOF, teda lišty 
s tlačidlami, pomocou ktorých možno prechádzať logického či dátumového 
predchodcu či následníka DOF, a to či už podľa Proprium de Sanctis alebo Proprium 
de Tempore 
 
Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/8EX) č. 9: 

 
  

https://e.misal.sk/D33
https://e.misal.sk/8EX
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36. Tabuľka vnorených prvkov 

- tlačidlo umožňujúce zobrazenie alebo skrytie „Tabuľky vnorených prvkov/obradov“  
- zapnutie zobrazenia sa využíva najmä vtedy, ak sa do DOF zaradil aj obrad z rituálu 
či procesia 
 
Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/KMP) č. 10: 

 
 

37. Odkaz na sv. omšu 
- tlačidlo umožňujúce zobrazenie alebo skrytie rolety s označením začiatku a konca sv. 
omše v tele DOF a v Tabuľke vnorených prvkov/obradov 
- zapnutie zobrazenia možno využiť vždy súčasne so zapnutím zobrazenia Tabuľky 
vnorených prvkov/obradov, ale najmä v tých prípadoch, ak obrad z rituálu vstupuje do 
rôznych miest omše, a tak zneprehľadňuje DOF 
 
Vizuál v DOF (https://e.misal.sk/NB5) č. 11: 

 

 

https://e.misal.sk/KMP
https://e.misal.sk/NB5
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38. Zoznam votívnych omší 

- tlačidlo umožňujúce zobrazenie alebo skrytie tlačidla v DOF s textom „Iné votívne 
omše“, ktoré vyvolá ponuku rôznych dostupných votívnych omší 
- zapnutie zobrazenia sa využíva výlučne pri votívnych sv. omšiach 
 

39. Mesačný kalendár 
- tlačidlo umožňujúce zobrazenie mesačného prehľadu kalendária podľa misálu z r. 
1962  
- zapnutie zobrazenia sa využíva výlučne pri DOF podľa Proprium de sanctis 
 

40. Navigácia Späť 
- tlačidlo umožňujúce zobrazenie tlačidla v ľavom hornom rohu DOF 
- súvisí s Navigačnou lištou 
 

41. Navigácia Ďalej 
- tlačidlo umožňujúce zobrazenie tlačidla v pravom hornom rohu DOF 
- súvisí s Navigačnou lištou 
 

42. QR kód (link článku)  
- zvolí sa ID článku s príslušným QR kódom 
- pre vytvorenie QR kódu je potrebný manuálny zásah administrátora 
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Digitálny omšový formulár 

2. strana 
Piesne podľa JKS 

- umožňuje na príslušné miesta DOF vkladať odkaz na omšovú pieseň 

 

43. Introit JKS (súr.): 251, 1 
- napíšte číslo skladby a verš, oddelené čiarkou 

44. Glória JKS (súr.) 
45. Epištola JKS (súr.) 
46. Evanjelium JKS (súr.) 
47. Krédo JKS (súr.) 
48. Ofertórium JKS (súr.) 
49. Sanktus JKS (súr.) 
 
50. Omšová pieseň podľa JKS 

- umožňuje z registra vybrať hlavnú omšovú pieseň 
 
Vizuál v DOF č. 12: 
 

 
 

51. Po premenení (súr.) 
- napíšte číslo skladby a verš, oddelené čiarkou 

52. Po premenení 
- umožňuje z registra vybrať inú, než hlavnú omšovú pieseň 

53. Na Agnus (súr.) 
- napíšte číslo skladby a verš, oddelené čiarkou 

54. Na Agnus Dei 
- umožňuje z registra vybrať inú, než hlavnú omšovú pieseň 

55. Na prijímanie (súr.) 
- napíšte číslo skladby a verš, oddelené čiarkou 

56. Na prijímanie 
- umožňuje z registra vybrať inú, než hlavnú omšovú pieseň 
 
Vizuál v DOF č. 13: 

 
57. Po omši (súr.) 

- napíšte číslo skladby a verš, oddelené čiarkou 
58. Po sv. omši 

- umožňuje z registra vybrať inú, než hlavnú omšovú pieseň  
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Digitálny omšový formulár 

3. strana 
Číselník 

- umožňuje vygenerovať jedinečný identifikačný kód pre každý DOF podľa uvedených 
číselníkov tak, aby boli jednotlivé DOF radené strojovo logicky a postupne; 

 

59. Kód: T07-AAA-UU6-000-KMP 
- vygeneruje sa po stlačení tlačidla na konci strany 
 

60. Identifikátor: KMP 
- slúži ako jedinečný identifikátor DOF, pomocou ktorého je vytváraný aj skrátený 
odkaz, napr. https://e.misal.sk/KMP 
- vygeneruje sa po stlačení tlačidla na konci strany 
 

61. Hlavný kód 
- môže sa stať, že vkladáme DOF za január ako proprium de sanctis „Sviatok 
Najsvätejšieho Mena Ježišovho“: vtedy vyberáme U01 Január; 
- následne však ideme spracovať DOF pre „uctenia“ (veneratio) „Najsvätejšieho Mena 
Ježišovho“ v rôznych obdobiach liturgického roka, a vtedy zvolíme pre DOF V04 
Rôzne votívne omše; 
 
|- žiaden – 
Proprium de tempore 
T01|T01 De tempore Adventus 
T02|T02 De tempore natalicio 
T03|T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima 
T04|T04 De tempore Septuagesimæ 
T05|T05 De tempore quadragesimali 
T06|T06 De tempore paschali 
T07|T07 De tempore «per annum» post Pentecosten 
Proprium de sanctis 
U01|U01 Január 
U02|U02 Február 
U03|U03 Marec 
U04|U04 Apríl 
U05|U05 Máj 
U06|U06 Jún 
U07|U07 Júl 
U08|U08 August 
U09|U09 September 
U10|U10 Október 
U11|U11 November 
U12|U12 December 
Votívne omše 
V01|V01 Votívne omše Panny Márie 
V02|V02 Votívne omše na jednotlivé dni v týždni 
V03|V03 Votívne omše pre rozličné potreby 

https://e.misal.sk/KMP
https://e.misal.sk/TN8
https://e.misal.sk/TN8


v1.0 - Manuál vkladania digitálnych omšových formulárov do databázy misal.tradi.sk Strana 25 z 53 

V04|V04 Rôzne votívne omše 
Iné 
Z01|Z01 Omše za zosnulých 
 

62. Kód Tempus 
- výber kódu z tohto číselníka podlieha zavedenej praxi pri označovaní všetkých 
doteraz digitalizovaných DOF; 
- môže sa stať, že vkladáme DOF za január ako proprium de sanctis „Sviatok 
Najsvätejšieho Mena Ježišovho“: vtedy vyberáme AAA Bez vlastného liturgického 
času; 
- následne však ideme spracovať DOF pre „uctenia“ (veneratio) „Najsvätejšieho Mena 
Ježišovho“ v rôznych obdobiach liturgického roka, a vtedy vyberieme hodnotu tohto 
číselníka takto: 
 

- ak ide o DOF I. [cez rok] (používa sa graduál s jednoduchým aleluja) - 
AAA Bez vlastného liturgického času 

- ak ide o DOF II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] (používa sa 
graduál a traktus) - RAB Od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu 

- ak ide o DOF III. [vo veľkonočnom období] (používa sa dvojité aleluja) - 
|TAA Čas veľkonočný 

 
|- žiaden - 
Poradie omší[g] 
AAI|AAI Prvá omša 
AII|AII Druhá omša 
III|III Tretia omša 
AAA|AAA Bez vlastného liturgického času 
BA1|BA1 Quattuor Temporum Adventus 
BAA|BAA Tempus Nativitatis 
BBA|BBA Tempus Epiphaniæ 
CA1|CA1 Quattuor Temporum Quadragesimæ 
CAA|CAA Tempus Passionis 
CBA|CBA Hebdomada maior 
CBB|CBB Triduum sacrum 
DAA|DAA Tempus Paschatis 
DA1|DA1 Octavam Paschatis 
DAB|DAB Tempus Rogationum 
DBA|DBA Tempus Ascensionis 
DCA|DCA Octavam Pentecostes 
DC1|DC1 Quattuor Temporum Pentecostes 
DD1|DD1 Quattuor Temporum Semptembris 
Špecifické obdobia[g] 
Kruh vianočný[g] 
QQQ|QQQ Kruh vianočný 
QAA|QAA Advent 
QBA|QBA Vianoce 
QBB|QBB Vianoce až Hromnice 
QCA|QCA Zjavenie Pána 
QCB|QCB Deviatnik až Hromnice 

https://e.misal.sk/TN8
https://e.misal.sk/TN8
https://e.misal.sk/Y9P
https://e.misal.sk/JEO
https://e.misal.sk/3CR
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QCC|QCC Hromnice až Deviatnik 
Predpôst[g] 
RRR|RRR Predpôst 
RAA|RAA Deviatnik až streda Veľkého týždňa 
RAB|RAB Od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu 
Veľký pôst[g] 
SSS|SSS Veľký pôst 
SAA|SAA Čas umučenia 
SBA|SBA Veľký týždeň 
SBB|SBB Sväté Trojdnie 
Čas veľkonočný[g] 
TTT|TTT Kruh veľkonočný 
TAA|TAA Čas veľkonočný 
TBA|TBA Čas prosebný 
TCA|TCA Čas nanebovstúpenia 
TDA|TDA Oktáva turíčna 
Čas cez rok[g] 
UUU|UUU Po turícach cez rok 
UAA|UAA Sv. Trojica až sobota pred I. nedeľou adventnou 
 

63. Ročník misálu 
 
|- žiaden – 
5|1952 Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 
29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius 
4|1966 Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím. 1966. Nihil obstat, die 21 Ianuarii 1967. 
Arcadius M. Card. Larraona 
6|1962Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus 
imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. 
Arcadius M. Card. Larraona 
 

64. Kód dňa 
- výber kódu z tohto číselníka podlieha zavedenej praxi pri označovaní všetkých 
doteraz digitalizovaných DOF; 
- pri DOF z Proprium de Sanctis vyberáme z „Kódov dní v mesiacoch“, v ktorých sa 
sviatok svätca slávi podľa misála z r. 1962, napr. 09|Deň v septembri pre „Sviatok 
siedmich bolestí Blahoslavenej Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska“ 
 
|- žiaden - 
PR|PR Nedeľa pred 
PS|PS Pondelok pred 
PT|PT Utorok pred 
PU|PU Streda pred 
PV|PV Štvrtok pred 
PW|PW Piatok pred 
PX|PX Sobota pred 
QR|QR Vigília 
RR|RR Nedeľa (1. omša) 
RS|RS Nedeľa (2. omša) 
RT|RT Nedeľa (3. omša) 

https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmisal-lat-slov_1952.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://e.misal.sk/UG1
https://e.misal.sk/UG1
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SR|SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku 
TR|TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) 
UR|UR PHS Pondelok 
US|US PHS Utorok 
UT|UT PHS Streda 
UU|UU PHS Štvrtok 
UV|UV PHS Piatok 
UW|SW PHS Sobota 
VR|VR Nedeľa v oktáve 
WR|WR 1. následník PHS 
WS|WS 2. následník PHS 
WT|WT 3. následník PHS 
WU|WU 4. následník PHS 
WV|WV 5. následník PHS 
WW|WW 6. následník PHS 
WX|WX 7. následník PHS 
XR|XR Zvláštna féria (kántrové/prosebné dni, ap.) 
Kódy dní v mesiacoch[g] 
01|Deň v januári 
02|Deň vo februári 
03|Deň v marci 
04|Deň v apríli 
05|Deň v máji 
06|Deň v júni 
07|Deň v júli 
08|Deň v auguste 
09|Deň v septembri 
10|Deň v októbri 
11|Deň v novembri 
12|Deň v decembri 
 

65. Poradové číslo 
- pri DOF z Proprium de Sanctis vyberáme deň mesiaca, v ktorom sa sviatok svätca 
slávi podľa misála z r. 1962, napr. 015|15 pre „Sviatok siedmich bolestí Blahoslavenej 
Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska“ 
 
|- žiadne - 
000|0 
001|1 
002|2 
003|3 
004|4 
005|5 
006|6 
007|7 
008|8 
009|9 
010|10 
011|11 
012|12 

https://e.misal.sk/UG1
https://e.misal.sk/UG1
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013|13 
014|14 
015|15 
016|16 
017|17 
018|18 
019|19 
010|10 
011|11 
012|12 
013|13 
014|14 
015|15 
016|16 
017|17 
018|18 
019|19 
020|20 
021|21 
022|22 
023|23 
024|24 
025|25 
026|26 
027|27 
028|28 
029|29 
030|30 
031|31 
 

66. Generuj kód 
- tlačidlo, ktoré na základe zadaných položiek vygeneruje jedinečný kód DOF 
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Digitálny omšový formulár 

4. strana 
Spevy podľa Ordinarium misae 

- ponuka je predvyplnená na základe Prevoľby Digitálneho omšového formulára, kt. sme 
vyplnili na úplnom začiatku; 

- predpis spevov udáva Graduale Romanum 1962 podľa stupňa sviatku, resp. obdobia; 

• Ordinarium Missæ I. - In Tempore Pascali (v čase Veľkonočnom) 
• Ordinarium Missæ II./III. - In festis classis I. (vo sviatky I. triedy)  
• Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII. - In festis classis II. (vo sviatky II. 

triedy)  
• Ordinarium Missæ IX./X. - In festis B.M.V. (vo sviatky B. P. Márie)  
• Ordinarium Missæ XI. - In Dominicis infra annum (v nedele cez rok)  
• Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV. - In festis classis III. (vo sviatky III. 

triedy)  
• Ordinarium Missæ XV. - In Commemorationibus et in feriis temporis natalicii 

(v spomienky a férie v čase narodenia)  
• Ordinarium Missæ XVI. - In feriis per annum (vo férie cez rok)  
• Ordinarium Missæ XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimæ (v nedele 

Adventu a Veľkého pôstu)  
• Ordinarium Missæ XVIII. - In feriis Adventus et Quadragesimæ, in vigiliis, 

feriis IV temporum et in Missa Rogationum (v spomienky Adventu a 
Veľkého pôstu, vo vigílie, na kántrové a prosebné dni)  

• Ordinarium Missæ pro defunctis (omše za zosnulých) 
 

67. Kýrie 
162|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: I. Lux et origo) 
163|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: II. Kyrie fons bonitatis / III. 
Kyrie Deus sempiterne) 
164|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IV. Cunctipotens Genitor 
Deus / V. Kyrie magnæ Deus potentiæ / VI. Kyrie Rex Genitor / VII. Kyrie Rex 
splendens / VIII. de Angelis) 
168|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IX. Cum jubilo / X. Alme 
Pater) 
169|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XI. Orbis factor) 
165|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XII. Pater cuncta / XIII. 
Stelliferi Conditor orbis / XIV. Jesu Redemptor) 
170|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XV. Dominator Deus / XVI.) 
1510|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVI.) 
172|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVII.) 
173|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVIII. Deus Genitor alme) 
2120|Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ pro Defunctis) 
 

68. Glória 
|- vyber - 
137|✘ Anjelský chválospev „Sláva na výsostiach Bohu“ sa vynecháva 
200|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ I.) 
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201|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ II./III.) 
202|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ 
IV./V./VI./VII./VIII.) 
206|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ IX./X.) 
207|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ XI.) 
203|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ 
XII./XIII./XIV.) 
204|Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ XV.) 
 
De hymno Gloria in excelsis  
431. Hymnus G1ória in excelsis dicitur:  

a)  in Missis quse respondent Ofncio diei, quotiescumque ad Matutinum 
dictus est hymnus Te Deum; 

b)  in Missis festivis de quibus n. 302; 
c)  in Missis feriae V in Cena Domini, et in Missa Vigiliae paschalis; 
d)  in Missis votivis I, II et III classis, nisi adhibeatur color violaceus 

paramentorum; 
e)  in Missis votivis IV classis de Angelis, quocumque die, et de B. Maria 

Virg. quse in sabbato celebrantur. 
432. Hymnus Glória in excelsis omittitur: 

a)  in Missis quae respondent Officio diei, quando ad Matutinum omittitur 
hymnus Te Deum; 

b)  in omnibus Missis in quibus adhibetur color violaceus paramentorum; 
c)  in Missis votivis IV classis, iis except is de quibus n. 431 e; 
d)  in Missis defunctorum. 

 
69. Sanctus 

|- vyber - 
150|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ I.) 
151|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ II./III.) 
152|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) 
156|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IX./X.) 
157|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XI.) 
154|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) 
153|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XV./XVI.) 
1511|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVI.) 
160|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVII.) 
161|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVIII.) 
2121|Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ pro Defunctis) 
 

70. Agnus Dei 
|- vyber - 
174|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ I.) 
175|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ II./III.) 
176|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) 
180|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IX./X.) 
181|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XI.) 
177|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) 
178|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XV.) 
1512|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVI.) 
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184|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVII.) 
185|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVIII.) 
2122|Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ pro Defunctis) 
 

71. Ite, missa est 
|- vyber - 
2534|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ I.) A 
187|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ I.) B 
188|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ II./III.) 
189|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) 
193|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IX./X.) 
194|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XI.) 
190|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) 
191|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XV.) 
196|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVI.) 
197|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVII.) 
198|Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVIII.) 
199|Benedicámus Dómino. Dobrorečme Pánovi [Namiesto „Ite, missa est“] 
2123|Requiéscant in pace. Nech odpočívajú v pokoji [Namiesto „Ite, missa est“] 
 
De conclusione Missae 
507. In fine Missae dicitur Ite, missa est, cui respondetur Deo gratias. Attamen: 

a)  in Missa vespertina in Cena Domini quam sequitur solemnis repositio 
Ss.mi Sacramenti, et in aliis Missis quas sequitur aliqua processio, 
dicitur Benedicamus Dómino, cui respondetur Deo gratias; 

b)  infra octavam Paschatis, in Missis de Tempore, ad Ite, missa est et ad 
sequens Deo gratias duplex additur Alleluia; 

c)  in Missis defunctorum dicitur Requiescant in pace, cui respondetur 
Amen. 

508. Dicto Placeat, datur benedictio, quae omittitur tantum cum dictum est 
Benedicamus Dómino aut Requiescant in pace. 
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Digitálny omšový formulár 

5. strana 
Stále časti sv. omše 

- ponuka je predvyplnená na základe Prevoľby Digitálneho omšového formulára, kt. sme 
vyplnili na úplnom začiatku: 

• ✓ Vyplniť všetky rubriky sv. omše, ktoré nemajú alternáciu. 
- odporúčame nechať vždy zvolené; šetrí prácu pri nastavovaní na str. 5 

• ✔ Vyplniť všetky rubriky pre zádušnú sv. omšu.  
- zádušné omše majú svoje špecifické rubriky, napr. a) v introite vypadne 
Glória Patri, b) v stupňovej modlitbe sa vynecháva Glória Patri a Žalm 42, c) 
v Agnus Dei sa uvádza na záver 2x ...dona eis réquiem a 1x ...dona eis réquiem 
sempitérnam; d) vypadne modlitba s bozkom pokoja, e) namiesto Ite, missa est 
sa dáva Réquiescant in Pace, f) vynecháva sa prežehnanie a požehnanie pri 
stupňovej modlitbe, pri nalievaní vody na obetovanie a na konci omše, g) 
vynecháva sa krédo a glória, h) incenzuje sa len na obetovanie; 

• ✘ Nevypĺňať. 
 

72. Asperges 
|- nezobraziť - 
137|✘ Kropenie svätenou vodou sa vynecháva 
135|Asperges me. Kropenie svätenou vodou 
- vždy v nedeľu okrem nedele II. Umučenia, kedy sa vynecháva 
140|Asperges me. Kropenie svätenou vodou bez Glória Patri 
- v nedeľu I. Umučenia 
136|Vidi Aquam. Kropenie svätenou vodou 
- od nedele veľkonočnej po nedeľu najsv. Trojice 
 

73. Incipit 
|- nezobraziť - 
138|Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu 
1903|Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu bez Glória Patri a žalmu 
Iúdica me, Deus 
- v zádušnej omši 
137|✘ Stupňová modlitba Introíbo ad altáre Dei sa vynecháva 
- vynecháva sa, ak boli obrady z rituálu pred omšou 
 
A) De psalmo Iudica me, Deus, confessione et altaris incensatione 
424. Psalmus Iudica me, Deus, cum sua antiphona, et confessio cum absolutione 
dicuntur, ante gradus altaris, in qualibet Missa sive in cantu sive lecta; omittuntur 
autem una cum sequentibus versibus et orationibus Aufer a nobis et Oramus te, 
Dómine, in: 

a)  Missa festi Purifications B. Mariae Virg., quae sequitur benedictionem 
et processionem candelarum; 

b)  Missa feriae IV cinerum, quae dicitur post benedictionem et 
impositionem cinerum; 

c)  Missa dominicae II Passionis seu in palmis, quae sequitur 
benedictionem et processionem ramorum; 
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d)  Missa Vigiliae paschalis; 
e)  Missa Rogationum, quae sequitur processionem Litaniarum tain 

maiorum quam minorum; 
f)  certis Missis, quae sequuntur quasdatn consecrationes, ex rubricis 

Pontificalis romani. 
425. Psalmus Iudica me, Deus omittitur: 

a) in Missis de Tempore, a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena 
Domini; 
b) in Missis defunctorum. 

426. Incensationes quae in Missa solemni fieri debent, fieri possum etiam in omnibus 
Missis cantatis. 
 

74. Confiteor (miništranti): 
|- nezobraziť - 
139|Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) 
137|✘ Vyznanie hriechov miništrantov sa vynecháva 
- vynecháva sa, ak boli obrady z rituálu pred omšou 
 

75. Deus, tu convérsus 
|- nezobraziť - 
142|Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa 
137|✘ Modlitby Deus, tu convérsus, Aufer a nobis a Oramus te, Domine sa 
vynechávajú 
- vynecháva sa, ak boli obrady z rituálu pred omšou 
 

76. Okiadzanie oltára 
|- nezobraziť - 
248|Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára 
137|✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva 
 

77. Munda cor meum 
|- nezobraziť - 
281|Munda cor meum. Očisť mi srdce 
282|Munda cor meum. Očisť mi srdce [v zádušnej sv. omši] 
 

78. Kázeň 
|- nezobraziť - 
Zobraz informáciu o kázni 
 

79. Modlitby po kázni 
|- nezobraziť - 
247|Zobraziť modlitby po kázni 
 

80. Filotea miesto kázne 
|- nezobraziť - 
Zobraz Filoteu 
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81. Credo 

|- nezobraziť - 
137|✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva 
1|Zobraz Vyznanie viery 
 
De symbolo 
475. Post Evangelium aut homiliam, dicitur symbolum: 

a)  in qualibet dominica, etsi eius Officium alicui festo locum cedat, vel 
Missa votiva II classis celebretur; 

b)  in festis I classis et in Missis votivis I classis; 
c)  in festis II classis Domini et B. Mariae Virg.; 
d)  per octavas Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes, etiam in festis 

occurrentibus et in Missis votivis; 
e)  in festis nataliciis Apostolorum et Evangelistarum, necnon in festis 

Cathedrae S. Petri et S. Barnabae Ap.  
476. Non dicitur symbolum: 

a)  in Missis sive chrismatis sive in Cena Domini, feria V Hebdomadae 
sanctae, et in Missa Vigiliae paschalis; 

b)  in festis II classis, iis exceptis quae supra, n. 475 c et e, recensentur; 
c)  in Missis votivis II classis; 
d)  in Missis festivis et votivis III et IV classis; 
e)  ratione alicuius commemorationis in Missa occurrentis; 
f)  in Missis defunctorum. 

 
82. Súscipe, sancte Pater 

|- nezobraziť - 
285|Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína 
 

83. Okiadzanie obetných darov 
|- nezobraziť - 
137|✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa 
vynecháva 
287|Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie 
a veriacich 
 

84. Lavábo 
|- nezobraziť - 
288|Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými 
1904|Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými bez Glória 
Patri [v čase Umučenia a v zádušných omšiach] 
 
 

85. Súscipe, sancte Trinitas 
|- nezobraziť - 
289|Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici 
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86. Oráte, fratres 

|- nezobraziť - 
290|Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej 
 

87. Prefácia 
|- nezobraziť - 
119|Præfatio de Nativitate Domini. Prefácia o narodení Pána 
- užíva sa aj na Hromnice, na Božie Telo a cez oktávu, na Premenenie Pána a vo 
sviatok najsv. Mena Ježišovho, okrem toho aj vo votívnych omšiach o najsv. Sviatosti 
Oltárnej. 
121|Præfatio de Epiphania Domini. Prefácia na sviatok Zjavenia Pána 
- užíva sa aj v oktáve. 
122|Præfatio de Quadragesima. Prefácia vo Veľkom pôste 
- užíva sa od Popolcovej stredy po nedeľu Umučenia, aj na sviatky, ktoré pripadajú na 
tento čas a nemajú vlastnú prefáciu. 
123|Præfatio de sancta Cruce. Prefácia o Kríži 
- užíva sa od nedele Umučenia po Zelený Štvrtok; aj v omšiach o sv. Kríži, o Umučení 
Pána a o najdrahšej Krvi. 
124|Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná 
- od Bielej soboty po Nanebovstúpenie Pána; aj vo sviatky, ktoré pripadajú na tento 
čas a nemajú vlastnú prefáciu. 
2531|Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná I. [in die] 
- v uvedenom období, ak je omša cez deň 
2532|Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná II. [in nocte] 
- v uvedenom období, ak ide o vigíliu 
2533|Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná III. [in hoc potíssimum] 
- iba na omšu Veľkonočnej nedele 
125|Præfatio de Ascensione Domini. Prefácia na Nanebovstúpenie Pána 
- od Nanebovstúpenia Pána po vigíliu Turíc. 
126|Præfatio de Sacratissimo Corde Jesu. Prefácia o Najsvätejšom Srdci Ježišovom 
- vo sviatok a cez oktávu najsv. Srdca Ježišovho i vo votívnych omšiach. 
127|Præfatio de Dominus noster Iesus Christus Rege. Prefácia o Ježišovi Kristovi 
Kráľovi 
- aj v omšiach votívnych o Ježišovi Kristovi Kráľovi. 
128|Præfatio de Spiritu Sancto. Prefácia o Duchu Svätom 
- od Vigílie Turíc po nasledujúcu sobotu; aj vo votívnych omšiach o Duchu Svätom, 
ale bez slov hodiérna die - dnešného dňa. 
129|Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. 
Prefácia o najsvätejšej Trojici 
- užívame ju v omšiach, ktoré nemajú vlastnú prefáciu. 
130|Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici 
- vo sviatok a vo votívnych omšiach najsv. Trojice a v nedele, ktoré nemajú vlastnú 
prefáciu. 
131|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii 
- na mariánske sviatky a vo votívnych omšiach o bl. P. Márii. 
2525|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii I. [in 
festivitáte] 
- vo všetky sviatky 
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2526|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii II. [in 
veneratióne] 
- na všetky uctenia 
2530|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii III. [in 
commemoratióne] 
- na všetky spomienky 
2519|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii IV. [in 
annuntiatióne] 
- na Zvestovanie 
2521|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii V. [in 
visitatióne] 
- na Navštívenie 
2523|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii VI. [in 
assumptióne] 
- na Nanebovzatie 
2524|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii VII. [in 
nativitáte] 
- na Narodenie BPM 
2527|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii VIII. [in 
praesentatióne] 
- na Obetovanie BPM 
2528|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii IX. [in 
conceptióne immaculáta] 
- na Nepoškvrnené počatie 
2529|Præfatio de beata Maria Virgine. Prefácia o blahoslavenej Panne Márii X. [in 
transfixióne]  
- na Sedem Bolestí BPM 
132|Præfatio de sancto Joseph, Sponso B. M. V. Prefácia o sv. Jozefovi, ženíchovi bl. 
P. M. 
- vo sviatky a cez oktávu sv. Jozefa a v jeho votívnych omšiach. 
2512|Præfatio de sancto Joseph, Sponso B. M. V. Prefácia o sv. Jozefovi, ženíchovi bl. 
P. M. I. [in festivitáte] 
- vo všetky sviatky sv. Jozefa 
2513|Præfatio de sancto Joseph, Sponso B. M. V. Prefácia o sv. Jozefovi, ženíchovi bl. 
P. M. II. [in veneratióne] 
- na všetky uctenia sv. Jozefa 
133|Præfatio de Præfatio de Apostolis. Prefácia o apoštoloch 
- vo sviatky sv. apoštolov, evanjelistov a sv. pápežov a v ich votívnych omšiach. 
134|Præfatio defunctorum. Prefácia zádušná 
- za zomrelých 
1771|Præfatio ad Missam Chrismatis. Prefácia omše pri svätení olejov 
- na Zelený Štvrtok 
 

88. Te igitur 
|- nezobraziť - 
291|Te igitur. Požehnanie obetných darov 
 

89. Memento vivorum 
|- nezobraziť - 
292|Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu 



v1.0 - Manuál vkladania digitálnych omšových formulárov do databázy misal.tradi.sk Strana 37 z 53 

 
90. Communicantes 

|- nezobraziť - 
293|Communicantes. V spoločenstve so svätými 
294|Communicantes. V spoločenstve so svätými [na Vianoce a v oktáve] 
295|Communicantes. V spoločenstve so svätými [na Zjavenie Pána a v oktáve] 
296|Communicantes. V spoločenstve so svätými [od Bielej soboty po sobotu Veľkej 
noci] 
297|Communicantes. V spoločenstve so svätými [na Nanebovstúpenie a v oktáve] 
298|Communicantes. V spoločenstve so svätými [od Vigílie Turíc po sobotu po 
Turícach] 
303|Communicántes. V spoločenstve so svätými [na Zelený štvrtok] 
 

91. Hanc ígitur 
|- nezobraziť - 
299|Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane 
300|Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na Zelený štvrtok] 
301|Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na Veľkú noc a Turíce] 
- od vigílie po sobotu oktávy 
302|Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na vysviacku biskupa] 
 

92. Quam oblationem 
|- nezobraziť - 
304|Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov 
 

93. Qui pridie 
|- nezobraziť - 
305|Qui prídie. Premenenie chleba a vína 
306|Qui prídie. Premenenie chleba a vína [na Zelený štvrtok] 
 

94. Unde et memores 
|- nezobraziť - 
307|Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo 
 

95. Supra quæ 
|- nezobraziť - 
308|Supra quæ. Prosba o prijatie obety 
 

96. Supplices te rogamus 
|- nezobraziť - 
309|Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou 
 

97. Memento defunctorum 
|- nezobraziť - 
310|Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych 
 

98. Nobis quoque 
|- nezobraziť - 
311|Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev 
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99. Per quem haec omnia 

|- nezobraziť - 
312|Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody 
 

100. Pater noster 
|- nezobraziť - 
215|Pater noster. Otče náš 
216|Pater noster. Otče náš. In feriis et in Missis defunctorum. Na férie a zádušné sv. 
omše 
 

101. Zlúčenie sv. spôsobov 
|- nezobraziť - 
771|Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých 
spôsobov) 
 

102. Prosba za pokoj 
|- nezobraziť - 
137|✘ Bozk pokoja sa v zádušných omšiach vynecháva. 
772|Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si 
povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) 
 

103. Modlitby pred sv. prijímaním 
|- nezobraziť - 
773|Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním 
 

104. Prijímanie kňaza 
|- nezobraziť - 
774|Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza 
 

105. Confíteor (ľud) 
|- nezobraziť - 
141|Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) 
 

106. Hľa, Baránok Boží 
|- nezobraziť - 
775|Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som 
hodný 
 

107. Prijímanie veriacich 
|- nezobraziť - 
776|Prijímanie veriacich 
 

108. Anima Christi 
|- nezobraziť - 
2025|Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, 
ako prijmeme Telo Kristovo 
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109. Umývanie kalicha 

|- nezobraziť - 
777|Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) 
 

110. Prosba o prijatie obety 
|- nezobraziť - 
778|Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie 
obety) 
 

111. Záverečné požehnanie 
|- nezobraziť - 
137|✘ Záverečné požehnanie sa vynecháva 
779|Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) 
 

112. In princípio erat Verbum 
|- nezobraziť - 
137|✘ Posledné Evanjelium sa vynecháva 
149|Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na 
počiatku bolo Slovo 
1509|Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: Cum natus esset. Keď sa narodil [v 
čase vianočnom] 
808|De lectione Evangelica in benedictione ramorum. Čítanie z Evanjelia na 
posvätenie paliem [na Kvetnú nedeľu] 
 
509. Pro ultimo Evangelio, in quavis Missa, regulariter sumitur initium Evangelii 
secundum Ioannem. Attamen in dominica II Passionis seu in palmis, in omnibus 
Missis quae non sequuntur benedictionem et processionem ramorum dicitur ultimum 
Evangelium proprium. 
510. Ultimum Evangelium penitus omittitur:  

a)  in Missis in quibus dictum est Benedicamus Domino, iuxta n. 507 a; 
b)  in festo Nativitatis Domini, ad tertiam Missam; 
c) in dominica II Passionis seu in palmis, in Missa quae sequitur 

benedictionem et processionem ramorum; 
d)  in Missa Vigiliae paschalis; 
e)  in Missis defunctorum, cum sequitur absolutio super tumulum; 
f)  in certis Missis, quae sequuntur quasdam consecrationes, ex rubricis 

Pontificalis romani. 
 

113. Oratio Leonis 
|- nezobraziť - 
143|Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, 
Cor Iesu sacratissimum) 
 

114. Mariánske antifóny 
|- nezobraziť - 
144|Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v advente) 
- od 1. vešpier I. nedele adventnej po 1. vešpery Božieho narodenia 
145|Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v čase vianočnom) 
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- od  1. vešpier Božieho narodenia po 2. vešpery Hromníc včítane 
146|Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna) 
- od kompletória Hromníc po kompletórium stredy vo Veľkom týždni 
147|Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná) 
- od kompletória Bielej soboty do 1. vešpier najsv. Trojice 
148|Salve Regína mater misericórdiæ. Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva 
(trojičná) 
- od 1. vešpier sviatku najsv. Trojice do 1. vešpier 1. nedele adventnej 
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Digitálny omšový formulár 

6. strana 
Rôzne predsunuté, zasunuté a vnorené obrady 

- táto sekcie sa používa na vloženie rôznych rituálov či procesií spätých s konkrétnym DOF 
pred, do a za vlastný obsah sv. omše; 
- v súčasnej verzii DOF možno vložiť obrady v obmedzenom počte na tieto miesta DOF: 

 
115. Obrady pred omšou 
116. Obrady po Kýrie (zvyčajne II. orácia a II. lekcia a II. spevy v kántrové 

dni) 
117. Obrady po Evanjeliu 
118. Obrady po kázni 
119. Obrady po Pater noster 
120. Obrady po Ite, missa est 
121. Obrady po Omši 

 
- platí, že každý modul v rámci uvedených miest v DOF pozostáva zhruba z týchto 
funcionalít: 
 

a. Zobraziť  
- tlačidlo, ktorým sa aktivuje zobrazenie daného modulu v DOF 

b. Viac 
- do tabuľky vnorených prvkov/obradov pridá k názvu obradov z tohto modulu 
ikonu s odkazom na článok;  
- zadáva sa ID článku; 
 
Vizuál v DOF č. 14: 

 
 

c. Názov lat. 
- latinské označenie obradov 

d. Názov slov. 
- slovenské označenie obradov 

e. Obrady lat. 
- znenie samotných rubrík obradov po latinsky 

f. Obrady slov. 
- znenie samotných rubrík obradov po slovensky 

g. Poznámka 
- text poznámky nasledujúcej po module 

h. Viac 
- ikona viac pridaná k predchádzajúcej poznámke; 
- vkladá sa ID článku; 
 
- Vizuál v DOF č. 15: 
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Digitálny omšový formulár 

7. strana 
Súradnice 

 
- sekcia slúži na vloženie biblických súradníc, z ktorých čerpajú jednotlivé rubriky DOF; 
- používa sa takýto citačný formát: Jn 5, 12;  
- ak má ísť o latinskú súradnicu, je potrebné názov knihy písať latinsky: Ioann 5, 12; 
- ak sa použije viacero veršov z tej istej kapitoly, potom v slovenskej súradnici sa medzi nimi 
požíva spojka „a“, napr: Jn 5, 12 a 6 a 7; v latinskej súradnici sa používa spojka „et“: Ioann 5, 
12 et 6 et 7; 
- ak sa v jednej rubrike citujú súradnice z rôznych kníh sv. Písma, potom sa jednotlivé knihy 
oddelia bodkočiarkou, napr.: Jn 5, 12 a 6 a 7; Ž 52, 12; a v latinskej súradnici zasa: Ioann 5, 
12 et 6 et 7; Ps 51, 12; 
 
Vizuál v DOF č. 16: 

 

 
- latinské a slovenské súradnice však nie vždy navzájom korešpondujú, 
najmä v prípade Žalmov (Psalm), kde platí, že Clemento-Sixtínska Vulgáta 
používa číslovanie Žalmov znížené o jedno číslo; tzn. keď je Ps 51, 12 
v slovenskej súradnici uvedieme Ž 52, 12; toto rozdelenie nastáva pri 10 
žalme; 
- k rubrikám, ktoré sa v DOF neuplatňujú, nechávame prázdne pole 
súradníc; 

 
122. Súradnice (Introitus) 
123. Súradnice lat. (Introitus) 

- pozor treba dať na introit, keďže verše pred Glória Patri a po 
Glória Patri bývajú rozličné a druhý citačný odkaz je „skrytý“ 
hlbšie v texte; 
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124. Súradnice (Lectio) 
125. Súradnice lat. (Lectio) 
126. Súradnice (II. Lectio) 
127. Súradnice lat. (II. Lectio) 

- II. lekcia sa myslí lekcia po Kýrie, najčastejšie v sobotných kántroch 
128. Súradnice (Aleluja) 
129. Súradnice lat. (Aleluja) 
130. Súradnice (Sekvencia) 
131. Súradnice lat. (Sekvencia) 
132. Súradnice (Gradual) 
133. Súradnice lat. (Graduál) 
134. Súradnice (Tractus) 
135. Súradnice lat. (Tractus) 
136. Súradnice (Al. / Grad. / Trac.) 
137. Súradnice lat. (Al. / Grad. / Trac.) 

- „Al. / Grad. / Trac.“ sa myslí rubrika aleluja, graduál alebo traktus, 
najčastejšie po II. lekcii v sobotných kántroch 

138. Súradnice (Passio) 
139. Súradnice lat. (Passio) 
140. Súradnice (Evangelium) 
141. Súradnice lat. (Evangelium) 
142. Súradnice (Offertorium) 
143. Súradnice lat. (Offertorium) 
144. Súradnice (Communio) 
145. Súradnice lat. (Communio) 

 
- táto časť slúži na previazanie DOF s externou databázou biblických textov v troch časových 
verziách; 
- vpisuje sa ID článku; 

146. Odkaz (Introitus) 
147. Odkaz (Lectio) 
148. Odkaz (II. Lectio) 
149. Odkaz (Aleluja) 
150. Odkaz (Sekvencia) 
151. Odkaz (Graduál) 
152. Odkaz (Tractus) 
153. Odkaz (Al. /Grad. /Tract. I.) 
154. Odkaz (Passio) 
155. Odkaz (Evangelium) 
156. Odkaz (Offertorium) 
157. Odkaz (Communio) 

 
 
 
Vizuál v DOF č. 17: 
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- latinské súradnice odpíšeme z Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil 
obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 
Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
https://misal.tradi.sk/stahuj/stahovanie?path=misal%252Fmissale-romanum_1962.pdf
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Digitálny omšový formulár 

8. strana 
Menlivé časti 

- v tejto sekcii sa zadáva samotné znenie jednotlivých rubrík DOF, ako latinské (ľavý stĺpec), 
tak slovenské (pravý stĺpec) znenie; 
- všade, kde sa vyskytujú tri hviezdičky ***, sa tieto nahradia textom, ktorý tam patrí; 
- rubriky, ktoré sa v danom DOF nevyskytujú je potrebné „vyčistiť“ – teda vymazať z nich 
predvolený text (najčastejšie rubrika Alleluia a Pássio); 
- latinské texty možno skopírovať z webu: https://divinumofficium.com/  
- najčastejšie prechádzame k textom sv. omše cez kalendár (Ordo): 
 

 
 
- v spodnej časti je potrebné mať zvolené „Rubrics 1960“: 

 
 

- následne treba zvoliť „Sancta Missa“, kedy sa nám zobrazí prehľad jednotlivých rubrík: 

 
- odtiaľ je už možné skopírovať latinský text veršov, ale pozor, vždy bez formátovania a bez 
tých častí, ktoré už má predvyplnený náš DOF! 

https://divinumofficium.com/
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- skopírovaný text očistíte od formátovania (t. j. od farby, typu a veľkosti písma) najrýchlejšie 
tak, že ho vložíte napr. do vyhľadávacieho riadku vášho prehliadača a odtiaľ ho znova 
skopírujete, a takto očistení vložíte do jednotlivých rubrík DOF; 
- pri modlitbách (teda oráciách, sekrétach a postkomúniách) je potrebné dávať pozor na to, 
ktorú modlitbu kopírujeme – prvá sa zvyčajne viaže k hlavnému sviatku, ktorý svojou 
hodnosťou prečíslil iný alebo spomienku, avšak na stránkach divinumofficium.com systém 
automaticky generuje aj podradenú oráciu, ako by mala odznieť aj na sv. omši – do DOF však 
vkladáme len modlitby, ktoré sa týkajú daného DOF; doplnkové modlitby sa vkladajú na iné 
miesto; 

 
- pri modlitbách ako orácia, sekréta a postkomúnia sa text „Vyber vhodný záver modlitby "per 
Dominum nostrum"“ nahrádza vždy jednotným záverom podľa tohto pravidla: 

 
1) V liturgických modlitbách obyčajne prosíme Boha Otca, a vtedy záver znie: 

 
1.1) Dlhý: 

 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia 
sǽcula sæculórum. R: Amen.  

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, 
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha 
Svätého Boh po všetky veky vekov. R: Amen. 

 
1.2) Krátky: 

 
Per Christum Dóminum nostrum. R: Amen.  Skrze Krista, Pána nášho. R: Amen. 

 
2) Keď na začiatku modlitby spomíname druhú Božskú osobu: 

 
2.1) Dlhý: 
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Per eúndem Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per 
ómnia sǽcula sæculórum. R: Amen.  

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna 
tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote 
Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov. R: 
Amen. 

 
2.2) Krátky: 

 
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum 
Christum. R: Amen.  

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista. R: 
Amen. 

 
3) Keď na konci modlitby spomíname druhú Božskú osobu: 

 
3.1) Dlhý: 

 
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus 
Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum. R: 
Amen.  

Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha 
Svätého Boh po všetky veky vekov. R: Amen. 

 
3.2) Krátky: 

 
Qui tecum vivit et regnat in sǽcula 
sæculórum. R: Amen.  

Ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. 
R: Amen. 

 
4) Keď v modlitbe prosíme druhú Božskú osobu: 

 
4.1) Dlhý: 

 
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte 
Spiritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula 
sæculórum. R: Amen.  

Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v 
jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky 
vekov. R: Amen. 

 
4.2) Krátky: 

 
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R: 
Amen.  

Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. R: 
Amen. 

 
5) Keď v modlitbe spomíname Ducha Svätého, vtedy vkladáme: 

 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in 
unitáte ejúsdem Spíritus: per ómnia sǽcula 
sæculórum. R: Amen.  

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, 
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote tohože 
Ducha po všetky veky vekov. R: Amen. 
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158. Introitus 
159. Vstup 

 
160. Oratio 
161. Modlitba 

 
162. Lectio 
163. Čítanie 

 
164. Alleluia 
165. Aleluja 

 
166. Sequentia 
167. Sekvencia 

 
168. Graduale 
169. Stupňový spev 

 
170. Tractus 
171. Traktus 

 
172. Pássio 
173. Pašie 

 
174. Evangelium 
175. Evanjelium 

 
176. Offertorium 
177. Obetovanie 

 
178. Secreta 
179. Tichá modlitba 

 
180. Communio 
181. K prijímaniu 

 
182. Postcommunio 
183. Po prijímaní 
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Digitálny omšový formulár 

9. strana 
Iné obrady 

Túto sekciu zatiaľ nevyužívame, teda môžeme ju preskočiť 
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Digitálny omšový formulár 

10. strana 
Notový záznam gregoriánskeho chorálu 

- notový zápis sťahujeme z webu https://gregobase.selapa.net/scores.php 
- podľa toho, ku ktorej rubrike chceme zápis vyhľadať, klikneme na jej príslušné označenie, 
napr. Introitus: https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=in   
- teraz stlačíme CTRL+F a v našom internetovom vyhľadávači začneme písať prvé latinské 
slová introitu, napr. „In nomine Iesu“; 
- nájdeme viacero výsledkov, preto sa zameriame na tie, ktoré majú v zátvorke za názvom 
šedým písmom uvedené (Solesmes) – tie následne otvoríme a skontrolujeme, ktoré sa zhodujú 
s celým textom introitu, ktorý vyhľadávame; 

 
  

https://gregobase.selapa.net/scores.php
https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=in
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- skontrolujeme zvýraznené časti, tak aby sa zhodovali s tým, čo odznelo vyššie a s tým, čo 
hľadáme a stiahneme súbor vo formáte .png; 
 

 
 
- skontrolujeme zvýraznené časti, tak aby sa zhodovali s tým, čo odznelo vyššie a s tým, čo 
hľadáme a stiahneme súbor vo formáte .png. 
- súboru dáme latinský názov podľa sviatku, na kt. sa vzťahuje, teda napr. sanctissimi-
nominis-jesu_communio.png – za dodržania syntaxe, a teda, že vždy za viacslovným názvom 
spojeným so spojovníkmi „-“ nasleduje druh spevu oddelený podtržníkom „_“ (_introitus, 
_graduale, _tractus, _alleluia, _offertorium, _communio); 
- ak sa vyskytujú k DOF jeho alternácie podľa liturgického obdobia (graduál, aleluja a traktus 
a dvojité aleluja), lepšie je začať pomenovanie súboru s typom hodnosti, napr. festum-
sanctissimi-nominis-jesu_communio.png 
- časové alternácie sviatku, ktoré sa budú slúžiť ako uctenia (veneratio) v rôznych 
liturgických obdobiach potom označíme takto: veneratio-sanctissimi-nominis-
jesu_iii_tractus.png , kde „iii“ predstavuje rímsku číslicu tri podľa tohto pravidla: 
 

- I. [cez rok] (používa sa graduál s jednoduchým aleluja) 
- II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] (používa sa graduál a traktus) 
- III. [vo veľkonočnom období] (používa sa dvojité aleluja)  
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- súbor s takýmto názvom nahráme cez príslušnú ponuku v tejto sekcii DOF; 
- k rubrikám, ktoré sa v danom DOF neuplatňujú, nenahrávame žiaden súbor; 
 

184. Introitus 
 

185. Alleluja 
- dvojité aleluja pre veľkonočné obdobie je typické tým, že ho musíme 
dohľadať na webe https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=al na dvakrát; 
 

 
-najskôr teda budeme hľadať „cognoverunt discipuli“ a následne „ego sum 
pastor“:  

   
- oba súbory si stiahneme a následne ich spojíme do jedného súboru napr. za 
pomoci jednoduchého programu skicár s latinským označením sviatku 
a príponou _alleluia; (dbáme pritom na to, aby obrázky boli zoradené pod 
sebou v poradí, v akom sa jednotlivé verše aleluja vyskytujú aj v misáli) 
 

186. Sequentia 
 

187. Graduale 
- graduál spravidla pozostáva z vlastného stupňového spevu a z veršu/veršov 
aleluja; 
- preto zvyčajne platí, že úvodné slová graduálu vyhľadávame v sekcii 
s graduálom a slová po aleluja vyhľadávame v sekcii aleluja: 

 

https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=al
https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=gr
https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=gr
https://gregobase.selapa.net/usage.php?id=al
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- oba súbory si stiahneme a následne ich spojíme do jedného súboru napr. za 
pomoci jednoduchého programu skicár s latinským označením sviatku 
a príponou _graduale; (pamätáme pritom na skutočnosť, aby verše stupňového 
spevu boli prvé a obrázok s veršami aleluja až druhý v poradí) 
 

188. Tractus 
 

189. Offertorium 
 

190. Communio 
 

 

 
 


