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SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Poukázať na krásu spevu Sláva Bohu na výsostiach a povzbudiť k radostnému spevu a recitovaniu tejto časti sv. 

omše. Odporúčať tento chválospev k osobnej modlitbe. Môže sa pripomenúť súvis týchto slov s Božím 

narodením. Vo všeobecných smerniciach Rímskeho misála čítame: „Sláva Bohu na výsostiach je 

starokresťanský hymnus, v ktorom Cirkev zhromaždená v Duchu Svätom zvelebuje a chváli Boha Otca i 

Baránka.“ (VSRM 53) 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je CHVÁLA. Súvisí s oslavným hymnom Sláva Bohu na výsostiach, ktorý sa spieva, nakoľko v 

tento deň je liturgická slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 

 

Obrázok 

Na obrázku je Panna Mária a anjel Gabriel a máme na ňom vyobrazenú scénu Zvestovania Pána. 

 

 Príhovor / katechéza 

Do Štedrého dňa sú pred nami ešte dva týždne a jeden deň. Keď sa 24. decembra objaví prvá hviezda, 

začneme v našich rodinách štedrú večeru. V dnešnú slávnosť čítame z evanjelia podľa Lukáša. V Lukášovom 

evanjeliu máme najpodrobnejšie opísané udalosti Zvestovania, narodenia a detstva Pána Ježiša. Keď budeme 

počas Vianoc čítať opis Božieho narodenia z Lukášovho evanjelia, budeme počuť o tom, ako sa pastieri 

dozvedeli o narodení Spasiteľa. Vie to niekto z vás? Kto im to zvestoval? (rozhovor s deťmi) Anjel povedal 

pastierom o narodení Ježiša a keď skončil, pridalo sa k nemu množstvo nebeských zástupov, veľa anjelov. 

Všetci zvelebovali Boha za to, čo sa stalo. Pamätáte si, akými slovami zvelebovali Boha? Odkiaľ ich poznáme? 

My tieto slová spievame počas sv. omše. (rozhovor s deťmi) Počas Adventu sa tento hymnus nespieva. Ak si 

spomeniete, nespievali sme ho ani 1. ani 2. adventnú nedeľu. Výnimkou je dnešný sviatok. Oprávnene 

spievame Sláva Bohu na výsostiach. Keď Pán Boh uchránil Pannu Máriu od každého hriechu, vtedy je už na 

spadnutie vyplnenie všetkých prísľubov. Príde na tento svet Spasiteľ, ktorého anjeli privítajú na zemi spevom: 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Tak ako anjeli v Betleheme, aj my počas každej 

sv. omše a najmä v nedele a na slávnosti chceme Boha chváliť takýmto spôsobom. Spievaním alebo 

recitovaním hymnu Sláva Bohu na výsostiach. Je to starokresťanský hymnus, v ktorom Cirkev zhromaždená v 

Duchu Svätom zvelebuje a chváli Boha Otca i Baránka. Keď chválime Boha, chvália ho s nami anjeli (tak ako v 

Betleheme) spolu so všetkými svätými v nebi. Náš spev počas sv. omše sa pripája k radostnému Sláva Bohu na 

výsostiach, ktoré znie v nebi. 

 

Úloha 

Prečítať si, pomodliť sa spamäti hymnus Sláva Bohu na výsostiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


