
8. augusta 

SV. OTCA DOMINIKA, KŇAZA 

SLÁVNOSŤ 

 

ÚVODNÝ SPEV 

(Sir 15, 5) 

Uprostred Božieho ľudu Pán mu dal prehovoriť; 

naplnil ho duchom múdrosti a rozumu 

a zaodel ho rúchom slávy. 

 

Alebo: 

(Iz 52, 7) 

Aké sú vítané na horách kroky posla, 

ktorý hlása pokoj, 

posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu. 

 

Alebo: 

Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj. 

Pravý zákon bol v jeho ústach; 

pokojne a spravodlivo kráčal so mnou. 

 

Oslavná pieseň. 

 

MODLITBA DŇA 

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. 

 

Alebo: 

 

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. 

 

Vyznanie viery. 

 

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 

Neobyčajný kazateľ pravdy evanjelia 

V.: Pán s vami. 

O.: I s duchom tvojím. 

V.: Hore srdcia. 

O.: Máme ich u Pána. 

V.: Vzdávajte 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 ty si dal vo svojej prozreteľnosti 

žíznivému svetu svätého Dominika, 

aby hlásal tvoju pravdu, 

čerpanú z hlbokých prameňov Spasiteľových. 

 

On sa vždy opieral o pomoc Matky tvojho Syna, 

horel túžbou za spásu duší 

a pre seba i pre svojich žiakov 

prijal službu hlásania Božieho slova. 

 

Na záchranu národov postavil bojovníkov viery 

a mnohých ľudí učením a príkladom 

priviedol ku Kristovi. 



 

Neprestajne hovoril s tebou alebo o tebe, 

a tak sa vzmáhal v múdrosti. 

 

Vo svojej činnosti vychádzal 

z hlbokého vnútorného života 

a všetky svoje sily vynakladal 

na budovanie tvojej Cirkvi. 

 

Preto s anjelmi a so všetkými svätými 

hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme: 

 

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

 

Alebo pieseň vďaky z Prenesenia pozostatkov sv. O. Dominika, 24. mája. 

 

SPEV NA PRIJÍMANIE 

(Lk 12, 42) 

Verný a múdry správca, 

ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou, 

aby jej načas dával určený pokrm. 

 

Alebo: 

(Porov. Lk 10, 1. 9) 

Pán poslal učeníkov, aby oznamovali obyvateľom: 

Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. 

 

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. 

 

SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE 

Kňaz: Boh, všemohúci Otec, ktorý svätého Dominika ustanovil za  služobníka evanjelia, 

nech vás upevní vo vašom povolaní. 

Ľud: Amen. 



Kňaz: Boh, ktorý na svojom služobníkovi Dominikovi zjavil dobrotu  nášho Spasiteľa 

a jeho lásku k ľuďom, nech aj vás urobí  podobnými obrazu svojho Syna. 

Ľud: Amen. 

Kňaz: Boh, ktorý do srdca svätého Dominika vložil milosrdenstvo voči hriešnikom 

a chudobným, nech vás naplní Duchom Svätým,  aby ste zvestovali evanjelium pokoja. 

Ľud: Amen. 

Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i Syn  i Duch Svätý. 

Ľud: Amen. 

 


