
Pobožnosť 
k sv. Dominikovi

(pätnásť utorkov so sv. Dominikom)



Modlime sa: Bože, tvoj jednorodený Syn nám úbohým
vydobyl večnú spásu skrze svoj život, smrť a vzkriese-
nie, daj prosíme, aby tí, ktorí posvätným ružencom
preblahoslavenej Panny Márie tieto tajomstvá ctia o
nich rozjímajú, to čo obsahujú nasledovali a čo
prisľubujú dosiahli, skrze Krista nášho Pána. Amen.

Pobožnosť k sv. Dominikovi
(Pobožnosť pätnástich utorkov)

Pobožnosť pätnástich utorkov na česť a chválu
sv. Dominika sa skladá z duchovných cvičení - pätnásť
rozjímaní, modlitieb a responzov k sv. Dominikovi a z
pätnástich tajomstiev posvätného  ruženca. Dôvody,
ktoré nás môžu pohnúť k veľkej dôvere k sv. otcovi Do-
minikovi a k vykonaniu tejto pobožnosti môžu byť ro-
zličné. Je totiž známe, že Boh daroval tohto veľkého
svätca svetu na spásu nespočetných duší, ktoré získal
pre nebo svojimi kázňami preniknutými Duchom
Svätým a neúnavnou horlivosťou v udeľovaní sviatostí.
Preto aj sv. Cirkev o ňom hovorí, že je veľký hospodár
duší. Bol vždy známy ohnivou horlivosťou za spásu
nesmrteľných duší a podstúpil nevýslovné útrapy,
námahy a úsilia, aby ich získal pre nebo. Jeho príhovor
je veľmi mocný a Pán ho vždy vypočul. 

Pri svojej smrti nám tento svätec prisľúbil, že
nám po svojej smrti bude viac pomáhať a bude ešte os-
ožnejší, ako za svojho života. Ako verne svoj sľub splnil,
dokazujú všetci, čo sami zakúsili moc jeho orodovania.

Po blaženej smrti sv. Dominika (r.1221)
prichádzali veriaci k jeho hrobu, aby si na jeho orodovanie
vyprosili od Boha potrebnú milosť. Niektorí sa modlili kľači-
ačky na jeho hrobe, iní dávali slúžiť sv. omše, alebo za-



paľovali na jeho poctu sviece, alebo pristupovali na česť
a chválu sv. Dominika, nášho otca, v utorok ku sv. prijíma-
niu. Prečo zvolili práve utorok pre túto pobožnosť? Príčina
spočíva v tom, že v utorok svätodušného týždňa r.1233
vydal sv. otec Gregor IX. nariadenie, aby sväté relikvie,
teda telo sv. Dominika, slávnostne vyzdvihli u hrobu. Keď
v prítomnosti arcibiskupa z Raveny a mnohých iných
biskupov a nespočetného množstva ľudí otvorili rakvu, v
ktorej odpočívalo telo svätca, rozšírila sa nebeská vôňa a
naplnila celý kostol. Stali sa tiež mnohé zázraky, ktoré
všetkých prítomných tak dojali, že mnohí z nich sľubovali
radšej zomrieť, ako sa dopustiť ťažkého hriechu. Ľud sa
stále hrnul do kláštora v Bologni, lebo každý chcel vidieť
prevzácne telo sv. Dominika. A synovia sv. Dominika
museli nasledujúci utorok znovu vyložiť telo svätca, aby
uspokojili túžbu zbožného ľudu. Od tohto času si ľud obľú-
bil tento deň a začal zvlášť utorky sláviť a svätiť na časť a
chválu sv. Dominika. Pobožnosť pätnástich utorkov na
česť a chválu sv. Dominika vyvinula až neskoršie. Vtedy
v meste Florencii zúril veľký a hrozný mor, ktorému sa
nebolo možné ubrániť, lebo všetky prostriedky, ktorých sa
užívalo ostali bez účinku. Tu napomínal P. M. Angelus
Pruni, kňaz rehole sv. Dominika v kázni ľud, aby sa utiekal
k duchovným prostriedkom, keď telesné nepomáhajú, a
tak sa snažili od seba odvrátiť Boží hnev. Zvlášť v istej do-
jímavej kázni im radil, aby si vyvolili za orodovníka u Boha
sv. Dominika, pristupovali k sv. spovedi a k sv. prijímaniu,
a okrem toho konali aj iné dobré skutky, ako sú pôst, al-
mužna a modlitby. Slová horlivého kazateľa sa zapáčili
všetkým veriacim  a za tých 15 týždňov robilo mesto Flo-
rencia pokánie, ako kedysi Ninive. Cez všetky dni bol
veľký kostol u Panny Márie Novelly preplnený ľuďmi, ktorí
sa zbožne modlili pri sv. otcovi Dominikovi a žiadali ho o



orodovanie vo svojej tiesni. Počas pätnástich utorkov pris-
tupovalo veľké množstvo ľudí k spovedi a k sv. prijímaniu.
V meste sa stala veľká zmena. Všetci sa dali na pokánie,
zriekli sa hriešneho života, polepšil sa a hneď na to pre
veľké zásluhy na mocné orodovanie sv. Dominika bol Boží
hnev uzmierený a mor celkom zanikol.

Na orodovanie sv. Dominika dostaneme nielen
časné milosti, ale ešte viac, milosti pre dušu. Lebo
mnohí, ktorí konali túto pobožnosť vyznali, že boli
mimo všetkého očakávania od Boha omilostení, cítili
veľkú nenávisť proti každému hriechu a veľkú lásku k
čnosti vo svojom srdci. Medzi manželmi prestali
nepokoj a neláska, neposlušné a rozpustilé deti sa
polepšili, keď ich rodičia konali túto pobožnosť.
Zatvrdliví a neoblomní hriešnici sa dali na pokánie, ka-
júci sa upevnili v dobrom a v čnosti, a mnoho iných
milostí ľudia dostali prostredníctvom tejto pobožnosti.

Pobožnosť pätnástich utorkov, ako aj iné
pobožnosti kladie totiž najväčšiu váhu na sviatosť pokánia
a na najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. A kto by nevedel, že
tieto dve sviatosti sú najsvätejšou a najužitočnejšou časťou
našej viery? Cirkev riadená Duchom Svätým schválila
pobožnosť pätnásť utorkov na česť a chválu sv. Dominika
a mnohí pápeži udelili odpustky tým, ktorí ju konajú. Prvý
pápež, ktorý túto pobožnosť potvrdil a udelil veriacim za ňu
odpustky bol Inocent X. Jeho nástupca Alexander VII.,
potom Klement IX., Klement X., Inocent XI., udelili 100 dní
odpustkov na každý z týchto pätnásť utorkov všetkým, čo
túto pobožnosť konajú. Ďalej pápež Pius VII. udelili bulou
Ad agendum 16. februára 1808 všetkým veriacim, ktorí si
konajú pobožnosť pätnástich utorkov na česť a chválu sv.
Dominika na jeden z týchto pätnásť utorkov plnomocné
odpustky a na iné utorky 100 dní odpustkov. (Podmienky



na dosiahnutie týchto plnomocných odpustkov sú sv.
spoveď a sv. prijímanie, návšteva dominikánskeho kostola
a modlitba z pobožnosti, a modlitba za svätého otca.)

Táto pobožnosť sa môže konať kedykoľvek v
roku, ale najvhodnejší čas na to sú týždne ktoré
bezprostredne predchádzajú sviatku sv. Dominika.
Hlavný sviatok sv. Dominika pripadá na 8. august. (Alebo
k preneseniu ostatkov svätého Dominika t. j. 24. máj.)

POBOŽNOSŤ PÄTNÁSTICH UTORKOV

Prvý utorok
Rozjímanie:

1. Syn Boží zostúpil z neba na tento hriešny
svet, stal sa človekom, aby vykúpil
hriešnikov od večnej smrti. Hľadal čo bolo
stratené, aby všetci dosiahli večnú spásu.

2. Náš sv. otec Dominik bol Bohom ustanovený,
aby sv. Cirkev v XIII. storočí vyslobodil od
nebezpečenstiev, ktoré jej hrozili. Preto spieva
sv. Cirkev nasledujúci chválospev: Bla-
hoslavený Vykupiteľ všetkých, ktorý si v
starosti o ľudskú spásu dal svetu sv. Dominika.

Modlime sa: Blahoslavený otec, sv. Dominik, milým
Bohom vyvolený, ktorý si vyslobodil z priepasti hriechu ne-
spočetné množstvo duší a poznaním lásky i obetí Ježiša
Krista, ako i jeho blahoslavenej matky Panny Márie, k
večnej blaženosti priviedol, daj, aby som sa utiekal pod
tvoju mocnú ochranu. Odporúčam sa do tvojho mocného
príhovoru a vrúcne ťa prosím, pohliadni na mňa hriešneho
očami svojho milosrdenstva a vezmi ma pod svoju
ochranu. Ráč zahojiť smrteľné rany mojej duše, ktoré



mám z neposlušnosti voči Bohu a pre prestupovanie Jeho
svätých príkazov. Vysloboď ma z tohto biedneho ľudského
stavu svojím orodovaním u Ježiša a Márie, zbav ma aj
tohto trápenia, v ktorom som teraz a vypros túto milosť ....
(výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na orodovanie
sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš. 

Responzórium k sv. Dominikovi:

Vzácna nádej, ktorú si zanechal tým, čo v ho-
dine tvojho umierania plakali nad tebou, a ty si im sľú-
bil, že po smrti budeš pomáhať bratom.

Splň, otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím
orodovaním.

Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na
telesne chorých, vypros nám u Krista pomoc a vylieč
choroby našich duší.

Splň, otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím
orodovaním.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Splň, otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím
orodovaním.

Cvičenie: Skúmaj svoje povolanie a plň verne povin-
nosti svojho stavu, aby si takto bol dobrým nástrojom
v Božích rukách pri plnení jeho presvätých úmyslov,
ktoré s tebou má.



Druhý utorok
Rozjímanie:

1. Len čo sa Kristus vtelil, udelil mnoho milostí a
požehnania Zachariášovej rodine. Nech je to
aj pre mňa znamením, že kam príde Kristus,
tam prinesie hojnosť milostí a darov. A navštívi
toho, kto mu vo svojom srdci pripravil príbytok.

2. Všade, kadiaľ sv. Dominik chodil, roznášal
požehnanie. Vo francúzskom meste
Toulouse príkladom svojho nadmieru prís-
neho a striedmeho života obrátil na katolícku
vieru kacírku, v ktorej dome býval. Keď v Or-
vide zničilo prudké krupobitie všetky vinice,
vinica hospodára, u ktorého býval sv. Do-
minik, ostala celkom neporušená.

Modlime sa: Svätý otec Dominik, šťastní sú tí, ktorí videli
tvoju svätú tvár, počuli tvoj hlas a radovali sa z tvojej
svätej reči. Tvoja prítomnosť bola zárukou Božieho
požehnania, lebo všetky tvoje kroky sprevádzali nebeské
dary pre telesné i duševné blaho. Príď teda svätý otče na
pomoc i mojej duši. Posilňuj a ochraňuj mňa kajúceho, v
milosť dúfajúceho a v teba sv. Dominik pevne dôveru-
júceho. O tebe nebolo nikdy počuť, že by si bol koho
opustil, keď ku tebe volal! Vypros mi u Ježiša a Márie túto
milosť ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš. 

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Zúčastňuj sa na radosti i na bolesti svojho
blížneho. Raduj sa v Pánovi s radujúcimi a plač s plačúcimi
nad ich hriechmi! Pomáhaj každému podľa svojich slabých



síl - poučením, napomenutím, dobrými skutkami, dobrým
príkladom a čnostným životom - ku večnej spáse.

Tretí utorok
Rozjímanie:

1. Keď sa narodil Kristus Pán, priniesol
nebeský pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle.
To znamená tým, ktorí prijímajú Ježiša Krista
a nasledujú ho svojim životom. Tí, ktorí
Ježiša úprimne milujú, slúžia mu a veria,
nedávajúc nič na klamné výmysly sveta.

2. Podobne aj sv. Dominik zmieril kajúcich
hriešnikov s Bohom. Kajúcnici sa k Nemu
úprimne vracali. Bludy a hriech roznecujú v Cirkvi
oheň sporov a nepokojov, z ktorých sa rodia ako
ovocie zo zlého stromu, zvady, vojny, prevraty a
iné nešťastia. Ale príkladom viery a svätej lásky,
spásonostným hlásaním Božieho slova prispel
sv. Dominik ako opravdivý hlásateľ pokoja a
nebeského mieru oveľa viac ku spáse hriešnikov
a bludárov, ako všetky vojny. Ako nádhernú dúhu
postavil medzi zem a nebo posvätný ruženec a
tento šľachetný a mocný prostriedok odstraňoval
všetky bludy a privádzal mier.

Modlime sa: Blahoslavený otče, sv. Dominik, poslaný z
neba na zmierenie sveta. Pomôž mi k tomu, aby som sa
aj ja stal účastným tejto veľkej milosti na tvoj príhovor.
Som biedny hriešnik, ktorý je hodný za svoje previnenia
najťažších trestov a preto ťažko môžem očakávať, že ma
Pán všetkých vecí láskavo príjme! Buď teda ty, milý otče,
mojím orodovníkom u Ježiša a Márie. Daj, aby som dosi-
ahol odpustenie svojich hriechov, našiel pravý pokoj duše



a milosť ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Nažívaj v láske a v pokoji so všetkými ľuďmi,
nedávaj nikdy príčiny k nepokoju a k neláske medzi
nimi. Snaž sa vždy zmieriť svojich nepriateľov a
rozširuj podľa možností Boží pokoj vo svete.

Štvrtý utorok
Rozjímanie: 

1. Keď Panna Mária obetovala svojho Syna
Ježiša v jeruzalemskom chráme, aj On sám,
ako najvyšší kňaz, odovzdal sa do vôle svo-
jho Otca za vykúpenie ľudského pokolenia.

2. Sv. Dominik sa chcel predať za otroka, aby
vyslobodil z otroctva blížneho. Prevzal na
seba tiež pokutu, ktorú zaslúžili za svoje
hriechy hriešnici, a to tým, že svoje nevinné
telo za nich trýznil.

Modlime sa: Blahoslavený otče, sv. Dominik, pripoj svoje
sväté obety ku obete Ježiša Krista za moje spasenie. Za
svojho života tu na svete prinášal si každodenne svoje
telo i dušu ako svätú, živú a Bohu milú obetu. Ani teraz
v nebi neprestávaš prinášať túto obetu. Ako veľmi,
láskavý otče potrebujeme tvoju pomoc. Ešte raz sa obe-
tuj najsvätejšej Trojici na rukách Ježiša a Márie, aby si
moju dušu z otroctva hriechu vyslobodil a priviedol ju k
pravej slobode Božích detí. Okrem toho žiadam od teba
milosť ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.



Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Rob pokánie nielen za svoje hriechy, ale aj
za hriechy svojich poblúdených bratov a sestier, pri-
ateľov i nepriateľov. Modli sa za ich spásu, a tak aj ty
budeš spasený.

Piaty utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš sa ako dvanásťročný stratil pri
návšteve v Jeruzaleme. Po troch dňoch ho
našli v chráme s učiteľmi zákona, ktorých
udivoval svojou múdrosťou.

2. Sv. Dominik často hovoril s bludármi o viere a
o Božích pravdách, aby ich získal pre pravú
vieru a vrátil nebu. Robil to s takou učenosťou,
múdrosťou a horlivosťou, že všetci uznávali
pravdu jeho slov. Bol ako dobrý pastier, ktorý
ide za stratenou ovcou a neuspokojí sa, dokiaľ
ju nenájde a neprinesie naspäť do košiara.

Modlime sa: Blahoslavený Dominik, ktorý si celý svoj
život venoval jedine na rozšírenie Božej úcty a slávy. Ty
jasne žiariace svetlo, osvietil si toľko temnôt bludu, ožiar
aj temnoty mojej nevedomosti a ukáž mi pravú cestu
spásy. Ráč vštepiť do môjho srdca city najvrúcnejšej
lásky a najhlbšej úcty k sv. Cirkvi, ktorá zachovávala cez
všetky storočia poklad pravej, neporušenej viery. Vymôž
mi svojím mocným orodovaním u Ježiša a Márie milosť
... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.



Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Usilujme sa priviesť k pravej katolíckej viere
neveriacich a bludárov a nehovorme nerozumne, akoby
nám to bolo ľahostajné. Láska k blížnemu sa prejavu-
jem hlavne v tom, keď sa staráme o spásu jeho duše.

Šiesty utorok
Rozjímanie:

1. Pán Ježiš sa v getsemanskej záhrade od
úzkosti a strachu pri modlitbe potil krvou,
keď videl, že nebeský Otec chce naň vložiť
hriechy celého sveta. Tri razy opakuje svoju
modlitbu, aby nám vyprosil odpustenie. Hľa,
nevinný Baránok berie na seba bremeno
hriechov celého sveta.

2. Sv. Dominik trpel veľkú bolesť, keď videl
nesmierne množstvo zatvrdilých duší.  A
táto bolesť ťažila a sužovala jeho srdce. Aby
týmto nešťastným dušiam vyprosil milosť ľú-
tosti a pokánia od Boha, predlžoval svoje
modlitby, prerušoval svoj spánok a celé noci
trávil na modlitbách.

Modlime sa: Blahoslavený otče, sv. Dominik, tebe Pán
Boh za tvojho života nič neodoprel. Aká musí byť teda
tvoja dôstojnosť a hodnosť v nebi. Vidíš tu pred sebou
úbohého hriešnika, ktorý nemá rovného v tvrdošijnosti a
zlobe. Ukáž tu dobrotivý otče svoju moc a vymôž mi
dokonalú ľútosť nad mojím doterajším blúdením. Okrem
tejto veľkej milosti, vypros mi tiež u Ježiša a Márie milosť
... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.



Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Nebuď bezcitným k duševným trápeniam iných
duší a modli sa vytrvalo a horlivo za ich obrátenie. Ľa-
hostajnosť ku hriešnemu stavu blížnych je znamením,
že Ježišova láska nie je v tvojom srdci. Miluj blížneho a
buď pripravený položiť život za spásu jeho duše.

Siedmi utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš Kristus bol bičovaný, a toto šľahanie a
trýznenie, ktoré trpel sme zapríčinili my. Ale
on prijal ten trest na seba, a preto bol trýz-
nený bičom zlosti, ktorý bol upletený na nás.

2. Sv. Dominik bičoval a šľahal svoje čnostné telo
železnou reťazou každú noc tak silne, že z
neho tiekla krv. Najprv sa bičoval za svoje
vlastné chyby, potom za hriešnikov, ktorí vôbec
nerobili pokánie a napokon za duše v očistci.

Modlime sa: Blahoslavený otče, sv. Dominik, aj ja som
medzi hriešnikmi, za ktorých si Pánu Bohu obetoval svoju
krv. Chcem teda spojiť tvoju drahú krv s onou svätou krvou,
ktorú môj dobrotivý Spasiteľ pri svojom bičovaní vylial za
mňa. Obetujem to všetko nebeskému Otcovi a jeho
Božskej spravodlivosti a dúfam, že svojím dokonalým a
úplným obrátením sa k Nemu, získam odpustenie hriechov;
ale svojím mocným orodovaním vypros mi u Ježiša a Márie
ešte túto milosť ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš
na orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.



Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Umŕtvuj svoje hriešne telo, aby ho neovlá-
dali náruživosti a neohrozovali tvoju dušu. Riaď sa
príkladom sv. Dominika, ktorý ako sv. Pavol trýznil
svoje telo za spásu svojej duše a mnohých iných.

Ôsmy deň
Rozjímanie:

1. Ježiša korunujú tŕňovou korunou na potupu
a posmech jeho kráľovskej dôstojnosti.

2. Sv. Dominik tiež prijíma od svojho Božského
Spasiteľa tŕňovú korunu, totiž pohŕdanie,
ktorého sa mu dostávalo do sveta. S odd-
anosťou do Božej vôle, áno aj s radosťou,
bral na seba všetku hanu a potupu, ktorou
ho zahŕňali bludári.

Modlime sa: Blahoslavený otče, sv. Dominik, verný nasle-
dovník Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý si so
srdečnou radosťou vždy nosil jeho tŕňovú korunu, vypros
mi tú milosť, aby som aj ja úprimným a verným plnením
Božích prikázaní a rád svojho Učiteľa, pre dokonalú úctu
Jeho najsvätejšieho mena, napravil všetky urážky, ktoré
som mu spôsobil slovom i skutkom. Tak ako ty, aj ja chcem
ustanoviť za Pána svojej duše jedine Ježiša ukrižovaného.
Nech nemám nič spoločného s onou nerozumnosťou a
rozpustilosťou duše, aby som sa za teba, verný priateľ a
milý mojej duše nehanbil. Naopak, nech ťa pred celým
svetom vyznávam. Nech súdia a myslia ľudia o mne ako
chcú, ja vidím všetku svoju česť a chválu v tom, že ti po
toľkých urážkach a previneniach smiem slúžiť a teba milo-
vať. Chcem byť radšej považovaný za blázna, len keď ma



ty uznáš za múdreho. Vypros mi sv. Dominik , pravé
kresťanské cítenie a zmýšľanie, aby som tak zmýšľal a
konal ako môj Božský Spasiteľ a ty, podľa jeho príkladu.
Ale zvlášť pre tvoje mocné orodovanie ťa veľmi prosím,
aby si mi u Ježiša a Márie vyžiadal tú milosť ... (výslovne
pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na orodovanie sv. Do-
minika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Bohu máš slúžiť  verne a úprimne, kedy a ako
káže, a nie kedy a ako chceš! Boh miluje iba takého
služobníka, ktorý mu slúži bez pokrytectva verne a bez
strachu pred svetom a pred ľuďmi. To maj vždy na
zreteli a boj sa viac Boha ako ľudského posmechu.

Deviaty utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš Kristus obťažený našimi nesčíselnými
hriechmi niesol svoj kríž na Kalváriu, aby
nás vyslobodil od zatratenia. Naše hriechy
boli príčinou tejto krížovej cesty.

2. Sv. Dominik objíma Spasiteľov kríž a nosí ho
cez celý život s obdivuhodnou vytrvalosťou.
Aj tým, ktorí ťažko nesú svoj kríž, pomáha s
veľkou láskou niesť toto bremeno a stojí im
po boku s priateľskou radou i skutkami vo
všetkých ťažkostiach. Predchádzal dobrým
príkladom a ako žiarivá hviezda ukazoval
cestu všetkým, ktorí ho chceli nasledovať.

Modlime sa: Môj verný orodovník, sv. Dominik, ty si celkom
opustil svetské majetky a rozkoše v sebazaprení si nasle-



doval Ježiša Krista, niesol si s radostnou poníženosťou
svoj kríž a tak dosiahol cieľ dokonalosti. Uznávam svoju
slabosť a ničotu v hlbokom zármutku, ktorý na mňa poslal
Boh za moje hriechy. Blahoslavený otče, sv. Dominik,
počujem ako láskavo voláš k sebe všetkých zarmútených
a sľubuješ im svoju pomoc. Povzbudený tvojimi láskavými
slovami s dôverou padám k tvojim nohám. Pozri, ctihodný
otče, ako hyniem pod ťarchou svojich hriechov. Pamätaj
na svoje prisľúbenie. Prosím za uzdravenie svojho bied-
neho stavu, ako aj za silu, aby som svoj kríž statočne
niesol. Vypros mi svojím orodovaním u Ježiša a Márie
milosť ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika).  Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Umŕtvuj sám seba, nepovoľuj zlým žiadostiam
svojho tela a potešuj blížneho v zármutku a súžení.

Desiaty utorok
Rozjímanie:

1. Pán Ježiš bol ukrižovaný a tou najhoršou
smrťou zmyl naše hriechy.

2. Sv. Dominik sa križoval podobným spôsobom.
Od mladosti sa podrobil najprísnejšiemu
umŕtvovaniu. Jeho pôst trval bez prestania.
Svoje telo trýznil pichľavým železom a nosieval
drsný šat. Tvrdá zem alebo kamenná podlaha
pri oltári mu slúžili za posteľ. Ale to všetko sa
mu zdalo byť málo. Jeho srdce stále túžilo po
mučeníckej smrti a ničoho si tak túžobne nepr-
ial, ako vyliať krv za Ježiša, svojho Pána.



Modlime sa: Blahoslavený otče, sv. Dominik, ktorý si bol
s Kristom pribitý na kríž ako sv. Pavol, pozri na hriešnika
pri svojich nohách, ktorý nie je hodný Božieho milosr-
denstva. Predsa sa však opovažujem ako kajúci lotor
vo svojom srdci dúfať a predniesť ti prosbu, ktorá sa
podobá prosbe lotra na kríži. Pamätaj na mňa, svojho
služobníka. Oroduj za mňa u Najvyššieho, aby ma jeho
presvätá krv očistila od všetkých hriechov. Svojím moc-
ným orodovaním u Ježiša a Márie vypros túto milosť ...
(výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na orodovanie
sv. Dominika).  Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Premáhaj a umŕtvuj svoje telo so všetkým
jeho náruživosťami. Ostávaj po celý život pri nohách
Ukrižovaného. Tu sa iste naučíš tomu, čo ťa môže
priviesť k spáse, a nie v školách svetských mudrcov.

Jedenásty utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš Kristus si získal svojím zmŕtvychvs-
taním nesmrteľnú slávu a pripravil tak
celému svetu radosť.

2. Sv. Dominik kriesil mŕtvych a napĺňal duše
slasťou a blaženosťou. Takto mal náš sv. otec
podiel na moci Ježiša Krista nad smrťou.

Modlime sa: S detinským srdcom a s nezvratnou dôverou
sa blížim k tebe, sv. Dominik, lebo som jedným z tých
mŕtvych, o ktorých zmŕtvychvstanie si sa toľko staral. Ach
ako ma opanovali zakorenené neprávosti, ako nadarmo
pôsobí na mňa milosť Božia. Dobrotivý otče, ukáž na mne



účinnosť svojej moci. Roztrhaj putá mojich hriechov, vzkries
i mňa z duchovného hrobu a daj mi nový život, ktorý je
skrytý v Bohu  a v Ježišovi. Prosím ťa tiež o tvoje sväté
orodovanie u Krista a Márie, aby som sa stal účastným tejto
milosti ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Začni nový život. Už nie vo tme a v kaluži
hriechu, ale vo svetle pravdy a Božej milosti. Pracuj
zo všetkých síl, aby si poblúdené duše priviedol
naspäť k Bohu a tým spasíš aj svoju dušu.

Dvanásty deň
Rozjímanie:

1. Ježiš vystupuje do neba, aby nám pripravil
miesto pri hostine večného života.

2. Keďže máme v nebi pripravené miesto,
poslal k nám svojho služobníka sv. Do-
minika, aby nás prostredníctvom neho zval
k sebe. A verný sluha to tiež svedomite vy-
plnil. Jeho hlas možno počuť všade.

Modlime sa: Slávyhodný sv. Dominik, ty si dostal od Boha
tú milosť, že si bol zarátaný medzi služobníkov, ktorí
pozývajú hostí na nebeskú hostinu. Svätá Cirkev to
vyznáva tým, že schválila sväté prijímanie pätnástich
utorkov ku tvojej cti a chvále a pätnásť tajomstiev posvät-
ného ruženca, ku ktorým nás všetkých voláš a sľubuješ
nám, že nám všetko vyprosíš, o čo ťa budeme žiadať.
Preto, blahoslavený otče, aj ja s radosťou počúvam dobrú
zvesť, ktorú mi hlásaš. Buď velebený za svoju svätú hor-



livosť, zbožný zvestovateľ pokoja. Kto môže odolať tvojej
uchvacujúcej výrečnosti? Nechcem ti tak odpovedať ako
hostia pozvaní na kráľovskú hostinu: „Nemôžem prísť,
lebo som zaujatý inými vecami.“ Ale chcem, dobrý otče,
načúvať tvojim svätým slovám a za tebou kráčať.
Súčasne ťa veľmi prosím, aby si orodoval za mňa u
Božského Spasiteľa, Ježiša. Úplne sa spolieham na tvoje
sväté prostredníctvo u Ježiša a Márie pri dosiahnutí tejto
milosti ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Vždy rád a ochotne počúvaj Božie slovo a
neriaď sa podľa príkladu tých, ktorí Božím slovom po-
hŕdajú, lebo kto je z Boha, hovorí Ježiš Kristus,
počúva Božie slovo.

Trinásty utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš Kristus zoslal na apoštolov Ducha
Svätého a oni zapálili oheň Božej lásky po
celom svete.

2. Sv. Dominik je apoštol, ktorý zohrieva chladné
srdce Duchom Svätým. Povolala ho Božia
Prozreteľnosť, aby roznecoval oheň lásky. Bol
otcom veľkej rodiny Kazateľského rádu, ktorý
založil na to, aby jeho synovia hlásali národom
sveta pravdu svätej viery bez prestania a vy-
chovávali ich ku dokonalej a vrúcnej zbožnosti.

Modlime sa: Blahoslavený otec, sv. Dominik, ty si si vždy
tak veľmi cenil dar nevinnosti, že si panenskú ľaliu vzal so



sebou do hrobu. Celý tvoj život bol ustavičnou modlitbou.
Keďže Duch Svätý našiel v tvojej duši čistý príbytok s
veľkou radosťou v nej zvolil svoje sídlo a tak ťa obohatil
svojimi darmi a milosťami, že tvoje srdce bolo zapálené
za spásu duší. Svojím svätým príkladom a ohnivými slo-
vami si tak pôsobil na chladné srdce mnohých hriešnikov,
že konali pokánie. Dobrotivý otče, ako veľmi aj ja potre-
bujem, aby moja duša pookriala ohňom tvojej lásky k
Bohu. Daj mi ducha, ktorý by ma roznietil Božou láskou a
potešil ma v tomto slzavom údolí. Okrem toho ťa prosím,
aby si ma zastával u Ježiša a Márie pri dosiahnutí tejto
milosti ... (výslovne pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na
orodovanie sv. Dominika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Pros Boha, aby poslal svojej svätej Cirkvi
apoštolských mužov, ktorí by žili podľa príkladu sv. Do-
minika a privádzali svet k Bohu.

Štrnásty utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš povýšil svoju blahoslavenú Matku,
lebo ju s telom i s dušou prijal do neba.

2. Ježiš a Mária vzali do neba sv. Dominika v
deň jeho smrti. Rok pred smrťou mu ukázal
anjel slávnu korunu, ktorá je mu v nebi
pripravená za odmenu jeho svätého života.

Modlime sa: Slávyhodný sv. Dominik, tebe rok pred smrťou
zvestoval anjel šťastlivú hodinu smrti i slávu, ktorá ťa v nebi
čaká. Po smrti ťa odprevadili do neba Ježiš a Mária. Kiež
by sa aj moja smrť podobala tvojej. Ale moja opovážlivosť



je veľká, keď čakám takú milosť od Boha. Hľa, toľký rozdiel
medzi mojím a tvojím životom. Prosím ťa, láskyhodný otče,
o tvoju veľkú pomoc pre milostivú hodinu svojej smrti. Neo-
pusť ma vo veľkom nebezpečenstve tej hodiny, v ktorej sa
bude rozhodovať o mojom večnom živote. Dúfam, že sa s
tvojou pomocou vyhnem večnému ohňu a že posvätný
ruženec, ktorý sa denne modlím mi dopomôže ku spáse.
Vypros mi tú milosť. Tiež ťa veľmi prosím, aby si mi
pomáhal u Ježiša a Márie dosiahnuť milosť ... (výslovne
pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na orodovanie sv. Do-
minika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Modli sa za umierajúcich. Rád navštevuj nemoc-
ných, potešuj ich a podľa svojich možností ich pripravuj na
dobrú smrť. Pripomeň im, aby sa zmierili s Bohom, a aby
sa na večnú púť posilnili sviatosťami umierajúcich.

Pätnásty utorok
Rozjímanie:

1. Ježiš korunuje svoju milú Matku za kráľovnú
neba i zeme.

2. Ježiš a Mária dávajú sv. Dominikovi podiel na
svoje veľkej moci, darujúc mu veľký vplyv na
ľudské choroby a trápenia. Bolo vhodné, aby
muž, ktorý toľko urobil na česť Panny Márie a
založil pobožnosť a bratstvo posvätného
ruženca, bol za to odmenený divotvornou silou.

Modlime sa: Slávny otče, sv. Dominik, ty si sa tu na svete
horlivo snažil o to, aby sa česť, nebeskej Kráľovnej čo na-
jviac rozšírila posvätným ružencom. Za to ťa Ježiš a Mária



nielen prijali do neba, ale ozdobili tvoju hlavu korunou slávy
a nesmrteľnosti, a dali ti moc nad ľudskými chorobami a
trápeniami, ba aj nad samým diablom. Preto sa radujem,
blahoslavený otče, z pocty, ktorou ťa spravodlivý Pán
oslávil na svete i v nebi. Od dneška chcem byť tvojím stá-
lym a oddaným sluhom. Teba som si vyvolil za svojho otca.
Dožič mi tej milosti a buď mojím otcom ako ja chcem byť
tvojím dieťaťom. Vysloboď ma od nepriateľov mojej duše,
od mojich hriechov. Opatruj ma pred zlým pokušením, pred
príležitosťou k hriechu a vypros mi všetky milosti, ktoré
potrebujem k spáse. Zvlášť však prosím o tvoje orodovanie
u Ježiša a Márie za dosiahnutie tejto milosti ... (výslovne
pomenuj milosť, ktorú si žiadaš na orodovanie sv. Do-
minika). Pevne dúfam, že ma vyslyšíš.

Responzórium k sv. Dominikovi:

Cvičenie: Rozširujme úctu k Panne Márii posvätným
ružencom a to bude najmocnejší prostriedok, aby sme
od Boha všetko dosiahli.


