
SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH, 

ktoré možno použiť počas sv. omší privítania putujúcich relikvií sv. otca 

Dominika 

 

I. 

Bratia a sestry, sv. otec Dominik sa stal dôverným priateľom Krista svojou 

modlitbou a otvorenosťou srdca. Kľačiac a prosiac pred Pánom vylieval slzy 

lásky za spásu mnohých. Nasledujme jeho príklad a vrúcne volajme: 

Spolu so sv. Dominikom, veď nás k sebe Pane. 

 

1. Pane, sv. Dominik túžil byť pochovaný pod nohami svojich bratov; 

daj svojim veriacim pokoru,                                                                                              

aby sa na svet a na svojich blížnych nepozerali povýšenecky, 

ale hľadeli na nich pohľadom tvojho milosrdenstva a súcitu. 

 

2. Pane, sv. Dominik horlil za spásu duší; 

daj, aby pastieri Cirkvi nezanedbávali starostlivosť o svoju spásu veriacich, 

a neustále ich posilňovali a posväcovali                                                                        

živým Božím slovom, sviatosťami a poznávaním pravdy. 

 

3. Pane, sv. Dominik vôňou modlitby, chudoby a odovzdanosti tebe 

 pritiahol mnohých do Rehole kazateľov; 

daj, aby mladí cítili tú istú vôňu a odpovedali na tvoje volanie. 

 

4. Pane, sv. Dominik robil veľké skutky pokánia, a tak sa učil milovať Krista; 

daj, aby sme aj my v bolesti a chorobe nachádzali cestu k tebe 

a k tvojej nevyčerpateľnej láske. 

 

5. Pane, sv. Dominik sľúbil, že po smrti bude pomáhať bratom; 

daj, aby tí, ktorí vstúpili do Rehole kazateľov  

i tí, ktorí si uctievajú jeho posvätné relikvie 

pocítili jeho blízkosť a orodovanie 

a po smrti ich prijmi medzi zástupy svojich svätých. 

 

6. Pane, sv. Dominik neustále pomáha všetkým, ktorí ho vzývajú;  

na jeho príhovor a pre jeho zásluhy 

zhliadni na ženy, ktoré s vierou nosia pásik sv. Dominika,  

požehnaj ich a láskavo im dožič radosť z vlastných detí. 

 

Bože, vypočuj naše prosby,  

daj aby sme aj naďalej nasledovali nášho svätého otca Dominika, 

ktorý ti odovzdal celý svoj život a ty si mu ho stonásobne vrátil.                                                                                    

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 



II. 

 

Bratia a sestry, sv. Dominik sa vytrvalo modlieval, často i celé noci, za 

obrátenie hriešnikov. Podľa jeho vzoru prosme Boha, aby ľudia poznali 

pravdu a boli spasení. 

 

1. Prosme za Cirkev, aby sa aj v protivenstvách dokázala radovať z Pána. 

 

2. Prosme za členov Rehole kazateľov, 

   aby boli usilovní v štúdiu, vytrvalí v modlitbe a horliví v kázaní.  

 

3. Prosme za všetkých, ktorí zotrvávajú v hriechu a v nepravej náuke,                

aby poznali pravdu a mali odvahu ju prijať.  

 

4. Prosme za naše rodiny, aby sme sa vedeli spoločne modlievať                                  

a dokázali medzi sebou hovoriť o Božích veciach.  

 

5. Prosme za mladých, aby spoznali, že cesta chudoby, čistoty a poslušnosti  

vedie k pravej slobode Božích detí.  

 

6. Prosme za celú dominikánsku rodinu (a za naše farské spoločenstvo),           

aby všetci prispievali k obráteniu hriešnikov a blúdiacich                              

modlitbou, obetami a príkladným kresťanským životom viery, nádeje a 

lásky. 

 

   

Milosrdný Bože,  

z tvojej vôle sa stal sv. otec Dominik svetlom tvojej Cirkvi;  

o tvojom slove uvažoval a odovzdával ho aj druhým.  

Pomôž nám, aby sme sa o to snažili aj my skrze Krista nášho Pána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

 

Bratia a sestry, sv. Dominik utešoval svojich bratov slovami, že po smrti im 

bude užitočnejší, než počas života a sľúbil, že bude pomáhať svojim bratom.                

S dôverou v jeho orodovanie za nás a vďační Bohu za dar tohto veľkého 

ohlasovateľa radostnej zvesti, prednesme svoje prosby.  

 

1. Modlime sa za Cirkev,                                                                                         

aby podľa vzoru sv. Dominika                                                                     

ohlasovala evanjelium všetkým národom. 

 

2. Modlime sa za predstaviteľov štátov,                                                                         

aby ako sv. Dominik mali súcit s chudobnými                                                           

a zmierňovali ich biedu. 

 

3. Modlime sa za osoby, ktoré hľadajú svoje miesto v živote,                                       

aby na orodovanie sv. Dominika našli svoju cestu. 

 

4. Modlime sa za blúdiacich a hriešnikov,                                                                 

aby sa ich dotklo Božie milosrdenstvo a našli cestu k nemu. 

 

5. Modlime sa za nás samých,                                                                                   

aby sme každé stretnutie s ľuďmi                                                                   

považovali za príležitosť zdieľať evanjelium. 

 

6. Modlime sa dar dieťaťa pre bezdetné manželstvá                                                   

a osobitne za tých, ktorí nosia pásik sv. Dominika. 

 

7. Modlime sa za zosnulých (M.),                                                                              

aby sa tešili z blaženého nazerania na Božiu tvár v nebi. 
 

 

Všemohúci Bože, vypočuj naše prosby,  

ktoré ti prednášame v prítomnosti posvätných relikvií sv. otca Dominika; 

obdaruj nás činorodou láskou,  

ktorá nás bude pobádať k odvážnym dielam milosrdenstva 

pre spasenie našich bratov a sestier.                                                                           

Skrze Krista nášho Pána. 

 
 


