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OBRAD PRIJATIA RELIKVIE SV. OTCA DOMINIKA 
 

 Pred dňom slávenia prijatia relikvie sv. Dominika sa odporúča duchovná príprava vo forme novény 

alebo aspoň trídua k sv. Dominikovi. 

 V priestore, kde bude umiestnená relikvia sa pripraví dôstojná výzdoba a svieca, ktorá nech pri nej 

stále horí. Obrad privítania sa vhodne spojí so slávením sv. omše. Možno pri tom vziať texty zo sviatku sv. 

otca Dominika1 aj s Glóriou a vlastnými čítaniami (z 24. mája alebo 8. augusta). Je vhodné sláviť sv. omšu 

zvlášť slávnostne (kadidlo, zbor, …), zapojiť viacerých členov dominikánskej rodiny či našich farností, ako 

aj rodiny, ktoré príhovoru sv. Dominika vďačia za dar dieťaťa alebo ho o pomoc prosia prostredníctvom  

pásika.  

 Relikviár sa prináša počas slávnostného úvodného vstupu (nesený jedným alebo viacerými laikmi, 

bratmi alebo sestrami hneď za asistenciou) alebo ho ešte pred začatím slávenia možno umiestniť na vhodné 

miesto v presbytériu.  

 Po zaznení zvonca sa začnú spievať litánie k sv. Dominikovi (spievajú sa nápevom používaným pri 

litániách k všetkým svätým). Nahrádzajú (resp. tvoria) úvodný spev. Relikviár sa uloží na pripravené miesto. 

Všetci zaujmú svoje miesto, kňazi a hlavný celebrant pobozkajú oltár. Celebrant potom oltár a relikviu 

incenzuje a zaujme predsednícke miesto. V speve litánií sa vynecháva Baránok Boží i záverečná modlitba a 

začína sa sv. omša prežehnaním ako obyčajne.  

 

Pane Ježišu, hroby apoštolov a mučeníkov boli stále miestom úcty 

a hlbokej modlitby veriacich, ku ktorým sa Cirkev schádzala k liturgickej 

modlitbe. Nebolo to pre ich hrdinské skutky a čnosti, ale pre to, čo v ich živote 

dokázala uskutočniť Božia milosť, a ako s ňou konkrétni svätí dokázali 

spolupracovať. Táto tradícia je v Cirkvi stále prítomná vďaka zvyku, že do 

každého oltára v kostole určeného pre verejný kult sa vkladajú relikvie 

svätých. Oltár a v ňom uložené relikvie svätých sú miestom stretnutia neba zo 

zemou, kedy spravodlivosť zhliada z neba a vernosť vyrastá zo zeme. To sa 

v plnosti naplnilo v tvojom živote, Pane Ježišu.  

V týchto dňoch máme tú milosť uctiť si putovný relikviár s ostatkami 

svätého Dominika. Božia milosť si ho povolala, aby bol pre Cirkev človekom 

obnovy v ťažkých časoch. Súcitu v čase biedy, stretnutia v čase vojen, dialógu 

v čase uzavretia sa do vlastných presvedčení, evanjeliového zápalu v čase 

vlažnosti, štúdia v čase podceňovania múdrosti viery, modlitby v čase 

prehnaného aktivizmu. Dominik s touto milosťou dokázal spolupracovať 

úprimnou túžbou po spáse duší a tak zabúdal na seba a uháňal za tým, čo bolo 

pred ním, podobne, ako o tom píše svätý apoštol Pavol. 

   Nech je tento čas strávený so svätým Dominikom pre nás milosťou 

uvedomiť si, k čomu nás pozýva Božia milosť a obnoviť sa v ochote 

spolupracovať s ňou.            
Nasleduje modlitba jubilea alebo modlitba z formulára omše: Modlime sa. 

 Na záver slávenia sa po požehnaní zíde k relikviáru za spevu antifóny O, lumen Ecclesiae. Po modlitbe 

sa všetci spoločne pomodlia modlitbu jubilea. Po ktorej sa odchádza do sakristie za spevu (napr. sekvencie k 

sv. Dominikovi, hymnu k jubileu rehole alebo iný vhodný spev) alebo organového preludovania. 

 
1 Formulár sa berie ako votívna omša o sv. otcovi Dominikovi. Tento formulár je dovolený, ak je v daný deň v liturgickom 

kalendári féria, ľubovoľná alebo povinná spomienka. Ak je nedeľa či sviatok, vyžaduje sa súhlas ordinára (pre bratov kazateľov 

– dovolenie provinciála, pre sestry dominikánky – dovolenie miestneho biskupa). Votívna omša sa na slávnosti nemôže použiť. 

Glória sa vkladá na zvýšenie slávnostnosti slávenia. 



OBRAD ODOVZDANIA RELIKVIE 
 

 Ukončenie prítomnosti posvätných ostatkov sa koná slávením vešpier. Vešpery možno použiť zo 

sviatku sv. otca Dominika (ako votívne ofícium podľa nižšie uvedených poznámok pod čiarou). Namiesto 

záverečnej antifóny O lumen Ecclesiae sa zaspieva antifóna O spem miram v latinskej alebo slovenskej verzii 

(ak je problematické zaspievať túto antifónu, použije sa O lumen Ecclesiae) aj s modlitbou, po ktorej sa pripojí 

modlitba bl. Jordána Saského k sv. Dominikovi, ktorú prednesie predsedajúci vešpier alebo predstavený(á) 

miestnej komunity: 

 

Pane Ježišu, pozval si do svojej služby apoštolov, aby ťa nasledovali. 

Počas svojho verejného účinkovania si im odhaľoval tajomstvá Božieho 

kráľovstva, dal si im moc vyháňať zlých duchov, učil si ich modliť sa, ukázal 

si im svoju slávu na hore premenenia a tak si ich pripravoval na to najväčšie 

tajomstvo viery – svoju smrť, zmŕtvychvstanie a vystúpenie do neba. Po 

svojom nanebovystúpení si im dal poslanie - krstiť, učiť všetky národy 

a zachovávať všetko čo si im prikázal. Medzi všetkým tým, čo si im odovzdal, 

aby zachovávali, zastáva nezastupiteľné miesto Eucharistia. Chlieb, ktorý sa 

stáva telom, aby sme sa aj my mnohí stávali mystickým telom Cirkvi, 

v ktorých ako puto jednoty prebýva Duch Svätý.  

Apoštoli pokračovali v tomto diele Krista a pozývali všetkých, aby sa 

nechali vbudovať do tej stavby Cirkvi, ktorej uholným kameňom je Kristus 

Ježiš. I svätý Dominik odpovedal na toto povolanie v duchu osobného prijatia 

Božieho povolania, angažovania sa v potrebách Cirkvi svojej doby, ale tiež 

založením rehole a celej dominikánskej rodiny, pre spásu duší a požehnanie 

Cirkvi i sveta. Ďakujeme ti, Pane, za milosť duchovnej obnovy v modlitbe 

a sprítomnení života nášho duchovného otca. Relikvia svätého Dominika nám 

pripomína, že svätosť nie je len niečo všeobecné a abstraktné, ale konkrétne 

a jedinečne prítomné v praktických životných udalostiach konkrétnych ľudí.  

Na príhovor svätého Dominika, kazateľa milosti, sprevádzaj nás 

i naďalej na ceste viery, nádeje a lásky. Pomáhaj nám čím viac čerpať 

z prameňa milosti, ktorým je Kristus. Aby sme múdrosť lásky Ducha, ktorou 

sa sami snažíme sýtiť, vedeli ohlasovať svojím blížnym i celému svetu slovom 

i príkladom.  
 

Nasleduje modlitba jubilea alebo modlitba z formulára omše: Modlime sa. 
Po jej skončení sa vezme relikviár a za spevu JKS 438 (poprípade hymnu k sv. Dominikovi z Própria) odnáša 

sa z chrámu alebo sa ponechá pri oltári a asistencia i predsedajúci odídu do sakristie.  

 

SPÔSOB UCTENIA RELIKVIE 
 Vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 sa posvätné relikvie neuctievajú 

bozkom. Bratia a sestry sa môžu škapuliarom dotknúť relikvie a následne škapuliar pobozkať. Ostatní veriaci 

si uctia relikviu osobnou modlitbou v blízkosti ostatkov alebo aspoň úklonom hlavy. 

 

 

 



MODLITBA JUBILEA 

Dies natalis svätého Dominika 
 

Bože, náš Stvoriteľ, Vykupiteľ a Zástanca,  

k tebe sa v modlitbe vznáša naša chvála, 

naše požehnanie, naše kázanie. 

 

Pred osemsto rokmi si povolal svätého Dominika,  

aby vstúpil do večného života  

a prisadol k tvojmu stolu v nebi. 

 

Pri oslave tohto jubilea  

nás nasýť a naplň svojou milosťou, 

aby sme mohli uskutočniť naše poslanie 

kázania pre spásu duší.  

 

Pomôž nám živiť tvoj ľud  

tvojou pravdou, tvojím milosrdenstvom a tvojou láskou,  

až do prisľúbeného dňa,  

kedy budeme všetci zjednotení s blaženými v nebi. 

 

O to ťa prosíme ako jedna dominikánska rodina, 

v Ježišovom mene, na príhovor Panny Márie.  

Amen. 
 
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

Košice, 19. januára 2021, prot. č. 12/21 

Imprimi potest: fr. Damián Mačura OP, prot č. 3/2021 

Nihil obstat: fr. Reginald Slavkovský OP 

 

 

 

MODLITBA Z FORMULÁRA OMŠE 

 

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 hodnotách duchovných.  

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. 
 

 

 

MODLITBY K SV. OTCOVI DOMINIKOVI 
Jednotlivé formy pobožnosti uvedené na tomto mieste možno použiť pri spoločnej modlitbe (ako sa uvádza 

na príslušnom mieste), ale aj pri osobnej modlitbe pri súkromnom uctievaní relikvií. 

 

LITÁNIE 

Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa. 

 

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

 

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. 

Svätá Božia Rodička, oroduj z nás. 

Svätá Panna panien, oroduj za nás. 

 

Svätý Otec Dominik, oroduj za nás. 

Matky Božej milované dieťa, 

Svetlo Cirkvi, 

Učiteľ pravdy, 

Ruža trpezlivosti, 

 

Ľalia čistoty, 

Darca svätej múdrosti, 

Kazateľ milosti, 

Obnoviteľ apoštolského kázania, 

Božou milosťou oplývajúci, 

 



Horiaci oheň Božej lásky, 

Obeta lásky k dušiam, 

Príklad neochvejnej vytrvalosti, 

Srdce víťaznej láskavosti, 

Duša telo ovládajúca, 

 

Vzor uzobranosti, 

Učiteľ rozhovorov s Bohom a o Bohu, 

Verný hosť Najsvätejšej sviatosti, 

Horliteľ rehoľnej chudoby, 

Soľ zeme, 

 

Víťaz nad bludármi, 

Útecha zarmútených, 

Otec hriešnikov, 

Pomocník núdznych, 

 

Milovaný otec a nádej Rehole kazateľov, 

Aby sme večnú blaženosť dosiahli. 

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane! 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane! 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami! 

 

V. Oroduj za nás, svätý Otec Dominik. 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení 

 

MODLITBA 

Bože, milosrdný Otče, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého 

Dominika, vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy, na jeho orodovanie vzbuď aj v 

našich časoch presvedčivých kazateľov tvojho slova. Skrze Krista, nášho Pána. 

R. Amen. 

 

 

 

 



 
 

 

MODLITBA PO SPEVE O SPEM MIRAM 

 

V. Ora pro nobis, beate Pater Dominice. (V.O. Aleluja.) 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. (V.O. Aleluja.) 

 

OREMUS 

Deus, qui Ecclesiam tuam beati Dominici, Confessoris tui, Patris nostri, 

illuminare dignatus es meritis et doctrinis: concede ut eius intercessione 

temporalibus non destituatur auxiliis et spiritualibus semper proficiat 

incrementis: Per Christum 

Dominum nostrum. 

R. Amen. 



Ó, VZÁCNA NÁDEJ 

 

V. Ó, vzácna nádej, ktorú si zanechal tým, čo v hodine tvojho umierania plakali 

nad tebou, a ty si im sľúbil, že po smrti budeš pomáhať bratom.  

R. Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím orodovaním.  

 

V. Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých, vypros nám 

u Krista pomoc a vylieč choroby našich duší. 

R. Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím orodovaním.  

 

V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. 

R. Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím orodovaním.  

 

V. Oroduj za nás, svätý Otec Dominik 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.  

 

MODLITBA 

Bože, ty si osvietil svoju Cirkev zásluhami a učením nášho Otca svätého 

Dominika; daj, nech jej na jeho orodovanie nechýba pomoc v časných veciach 

a nech neustále rastie v hodnotách duchovných. Skrze Krista, nášho Pána. 

R. Amen. 


