
24. mája 

PRENESENIE POZOSTATKOV SVÄTÉHO OTCA DOMINIKA 

SPOMIENKA 

 

ÚVODNÝ SPEV 

(4 Ezd 2, 36. 37) 

Rozveseľte sa nad svojou slávou, aleluja; 

vzdávajte vďaky Bohu, aleluja; 

že vás povolal do nebeského kráľovstva, aleluja. 

 

MODLITBA DŇA  

Bože, 

ty si milostivo osvietil svoju Cirkev 

zásluhami a učením nášho Otca svätého Dominika; 

daj, nech jej na jeho orodovanie 

nechýba pomoc v časných veciach 

a nech neustále vzrastá v duchovných hodnotách. 

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

 

Alebo: 

 

Bože, milosrdný Otče,   

nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie 

svätého Otca Dominika, 

vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy; 

prosíme ťa, 

na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch  

presvedčivých kazateľov tvojho slova. 

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

 

NAD OBETNÝMI DARMI 

Všemohúci Bože, *   

na príhovor svätého Dominika 

nech sú ti milé naše modlitby a obetné dary - 

a pre túto spasiteľnú obetu 

chráň a posilňuj všetkých hlásateľov evanjelia. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

 



PIESEŇ VĎAKY 

O mužovi evanjelia 

V.: Pán s vami. 

O.: I s duchom tvojím. 

V.: Hore srdcia. 

O.: Máme ich u Pána. 

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. 

O.: Je to dôstojné a správne. 

 

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné 

vzdávať vďaky vždy a všade 

tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože. 

 

Lebo si ozdobil a ochránil svoju svätú Cirkev, 

keď si v nej obnovil apoštolský spôsob života 

skrze svätého Dominika. 

 

Lebo on chudobou nasledoval Krista, 

svojím kázaním privádzal nespočetné zblúdené duše 

k pravde evanjelia a získaval ich pre Krista. 

 

Zo svojich spolupracovníkov si múdro vychoval 

hlásateľov viery, 

ktorí ustavične pracujú na jej šírení, 

posilňovaní svetlom nebeského poznania. 

 

Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme 

a bez prestania voláme: 

 

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... 

  

Alebo pieseň vďaky z 8. augusta. 

 

SPEV NA PRIJÍMANIE 

(Mk 16, 15; Mt 28, 20) 

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium; 

ja som s vami po všetky dni, hovorí Pán. 

Alebo: 

(Mt 23, 10. 8) 

Pán hovorí: Jediný je váš učiteľ, Kristus. 

Avšak vy všetci ste bratia. 

 



PO PRIJÍMANÍ 

Láskavý Otče,   

posilnil si nás nebeskou sviatosťou 

v deň spomienky na svätého Otca Dominika, 

ktorý svojimi kázňami priviedol Cirkev k rozkvetu; * 

daj, prosíme, - 

aby sa Cirkev na jeho príhovor aj dnes vzmáhala 

a dosiahla plný účinok tejto sviatosti. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

 


