
TRÍDUUM 
V rámci modlitbového trídua pred príchodom relikvií do komunity sa môžu použiť 

nasledujúce texty vyňaté z Knižky tradičných modlitieb rehole a uverejnené aj v súčasnom 

Própriu Rehole kazateľov. Môžu sa modliť samostatne alebo ich možno vhodiť spojiť s inou 

pobožnosťou (napr. s modlitbou posvätného ruženca). 

 

Prvý deň trídua 

 

Prosby ku cti svätého otca Dominika I 
1. Preslávny náš otec, svätý Dominik, ty si sa stal vzorom kajúcnosti a čistoty tým, že si svoje 

nevinné telo krotil umŕtvovaním, pôstom a bdením; vypros nám milosť, aby sme sa 

sústredenou mysľou cvičili v čnosti pokánia a svedomite si chránili čistotu srdca 

zušľachtením svojich citov.      

[Otče náš, Zdravas, Sláva.] 

 

2. Vznešený náš otec, svätý Dominik, ty si bol zapálený ohňom Božej lásky a potešenie si 

nachádzal v modlitbe a v úzkom spojení s Bohom; vypros nám milosť, aby sme sa denne 

svedomite modlili, mali vrelú lásku k Pánovi a deň čo deň lepšie spĺňali jeho prikázania. 

[Otče náš, Zdravas, Sláva.] 

 

3. Preslávny náš otec, svätý Dominik, ty si v horlivosti za spásu duší vytrvalo ohlasoval 

evanjelium a na obranu pravej viery a na obrátenie hriešnikov si založil Rehoľu bratov 

kazateľov; vypros nám u Boha, aby nám udelil milosť úprimne milovať svojich bratov          a 

pomáhať im modlitbou a dobrými skutkami dosiahnuť posvätenie a večný život. 

[Otče náš, Zdravas, Sláva.] 

 

V. Oroduj za nás, svätý otec Dominik. 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 

Nasleduje jedna z nasledujúcich modlitieb: 

 

Modlime sa. 

 

1. Milostivý a verný Bože, tvojím pričinením sa svätý Dominik podľa vzoru tvojho Syna stal 

„tichým a pokorným srdcom“. Prosíme ťa, daj, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho 

príhovor „žili v pokore a s radosťou prijali dobrovoľnú chudobu“ v Kristovi Ježišovi, našom 

Pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. 

 

2. Pane Ježišu, ty si svätému Dominikovi udelil milosť, že vo dne v noci rozjímal                  o 

tajomstve tvojho kríža a všetkému sa učil z tejto knihy lásky. Urob, aby sme aj my žili       v 

tom istom svetle, teba si ctili ako nášho Spasiteľa a tak radostne kráčali vpred. Lebo ty žiješ 

a kraľuješ na veky vekov. 

 

3. Pane a Bože náš, ty si doprial svätému otcovi Dominikovi, že vytrvalou modlitbou 

„dosiahol pravú lásku, ktorá bola taká účinná, že zabezpečila ľuďom spásu“; dožič aj nám, 

nech nás napĺňa taká istá starostlivá láska. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. 

 

4. Otče nesmiernej velebnosti, vyslyš svoje deti, ktoré ťa velebia pre tvoju slávu. Stvoril si 



nás pre seba a urobil si z nás svoj ľud v rodine svätého Dominika. Daj, nech v žiare tvojej 

tváre kráčame vpred a do svojho svetla prijmi všetkých našich zosnulých bratov a sestry. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

 

5. Láskavý a verný Bože, ty si nám poslal svoje Slovo, aby nám bolo cestou. Dopraj, aby sme 

na tejto ceste šli po chodníkoch tvojho svätého Dominika a radostne „kráčali vpred       a 

mysleli na svojho Spasiteľa“, ktorý žije a kraľuje po všetky veky vekov. 

 

6. Pane a Bože náš, pamätaj na svätého Dominika, ktorý tak veľmi túžil po mučeníckej smrti 

a posilňuj našich bratov a sestry, ktorí pre tvoje meno a z lásky k Ježišovi trpia 

prenasledovanie pre spravodlivosť. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. 

 

7. Láskavý a verný Bože, ty si zveril svätého Dominika a jeho rehoľu pod ochranu 

blahoslavenej Panny Marie. Daj, prosíme, nech tá, ktorá je v našom pozemskom živote 

sladkosť a nádej, nám láskavo ukáže tvojho Syna v posledný deň nášho života. Skrze Krista, 

nášho Pána. 

 

8. Pane Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si si nás vyvolil a vo svojom Synovi vopred 

predurčil, aby sme ti boli na česť a slávu v spoločenstve tvojho služobníka Dominika. 

Ďakujeme ti za prijaté dary a prosíme ťa; všetkým živým a zosnulým milostivo daj miesto 

pred tvojou tvárou v tvojom kráľovstve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

 

 

Druhý deň trídua 

 
Prosby ku cti svätého otca Dominika II 

1. Pane Ježišu Kriste, ty si vyliatím svojej predrahej Krvi svoju Cirkev utvoril a kázaním 

apoštolov usporiadal, upevnil a rozšíril po celom svete a po nich si poslal aj svätého 

Dominika, aby ju opäť urobil krásnou a pôvabnou, vrátil jej lesk a bránil ju svojimi 

vynikajúcimi zásluhami a učenosťou. Láskavo vyslyš prosby, ktoré ti tento apoštol 

neprestajne predkladá, aby Cirkvi nikdy nechýbali prostriedky hmotné a aby sa vzmáhala 

a rástla duchovne. 

[Otče náš, Zdravas, Sláva.] 

 

2. Láskavý Vykupiteľ, ty si dal svetu svätého Dominika, aby spolupracoval s tebou vo 

vznešenej službe pre spásu duší, z ktorých premnohé vskutku on získal pre Cirkev tvojou 

milosťou a svojou horlivosťou. Preto ťa prosím, môj Bože, neustále posielaj nových 

robotníkov do svojej vinice, aby pracovali na tvoju slávu a zbierali ovocie večného života. 

[Otče náš, Zdravas, Sláva.] 

3. Ó, dobrý Ježišu, ty si našiel zaľúbenie vo svätom Dominikovi, ktorého si každú noc vídaval 

ležať vystretého pred svojím oltárom, ako sa s čo najživšou vierou klania tebe, skrytému v 

Najsvätejšej sviatosti oltárnej a ako znásobuje vzdychanie, modlitby a skutky pokánia za tvoju 

Cirkev; na orodovanie svätého Dominika ustavične ochraňuj svoju nevestu Cirkev. 

[Otče náš, Zdravas’, Sláva.] 

 

V. Oroduj za nás, svätý otec Dominik. 

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 



Nasleduje jedna z modlitieb podobne ako v prvý deň trídua. 

 

 

Tretí deň trídua 

 

Modlitba blahoslaveneho Jordana Saskeho 

(ASOP 18, 1927–28, pp. 564–568) 

 
Modlitba blahoslaveného Jordána Saského k svätému Dominikovi je toho istého druhu ako modlitby 

k svätému Benediktovi, ktoré mnísi zostavili v XI. a XII. storočí. Ako prezrádza Libellus, vznikla v 

Jordánovej duši z veľkého obdivu a nezvyčajnej úcty voči svätému otcovi Dominikovi. Obraz jeho 

duše podľa rečníckeho slohu známeho vo chválospeve Te Deum slovami pôvabne stvárnil v nižšie 

uvedenom texte. V posledných riadkoch, kde Jordán k svojej modlitbe pripája 

všetkých bratov, modlitba prechádza od slova „ja“ k slovu „my“. 

 

Ty, Boží kňaz presvätý, 

vyznavač slávny a kazateľ znamenitý, 

blahoslavený otec náš Dominik. 

Ty muž Bohom vyvolený 

a nad všetkých v tvojej dobe Bohu milý, 

vzácny pre svoj život, učenosť a chýrne divy. 

Radujeme sa, že v tebe máme 

u nášho Pána a Boha 

obhajcu najlepšieho. 

Spomedzi svätých a vyvolených Božích 

preukazujeme ti zvláštnu úctu 

a z hlbín tohto údolia biedy k tebe volám. 

 

Pomôž, prosím, ty najvernejší, 

pomôž, ty najláskavejší, 

mojej hriešnej duši, 

lebo ju opustila milosť a všetka sila, 

pritlačila veľká bieda, 

opantali poklesky a hriechy. 

Pomôž jej v biede a nešťastí, 

ty, blažená a požehnaná duša Božieho muža, 

ktorú Boh obdaril toľkou milosťou; 

aby nielen teba vysoko zdvihla do blaženého pokoja 

v tichom príbytku, v nebeskej sláve, 

ale aj nesčíselné množstvo iných, 

aby do tej istej blaženosti priviedol 

tvoj chvályhodný život; 

tvoje láskavé napomenutie ich povzbudilo, 

lahodné podávanie náuky ich poúčalo, 

a tvoje zápalisté kázanie podnietilo. 

Buď teda nápomocný, požehnaný otec Dominik, 

a láskavo nakloň svoj sluch 

k slovám mojej zbožnej prosby. 



Ku tebe sa utieka úbohá moja duša 

a v prosbe sa pred tebou korí. 

S pokornou mysľou a vysilená, podľa možnosti 

túži postaviť sa pred teba 

a pokorne ťa prosiť, nakoľko umierajúca vládze, 

aby si pre svoje nesmierne zásluhy a zbožné modlitby 

ju láskavo oživil a uzdravil, 

a bohato obdaril svojím požehnaním. 

Viem totiž, a dobre viem, 

a som si istý, že aj môžeš, 

dôverujem pre tvoju veľkú lásku, že budeš chcieť. 

Dúfam najmä pre dôverné priateľstvo Ježiša Krista, 

s tebou najmilším a vyvoleným spomedzi tisícov, 

že ti to neodoprie, 

ale že od Pána a súčasne priateľa svojho 

obdržíš, čokoľvek budeš chcieť. 

Čo môže odoprieť svojmu milému ten, 

čo je tak milovaný! 

 

Ty ešte v rozkvete života 

panenstvo svoje si zasvätil 

vznešenému Ženíchovi panien. 

Ty svoju dušu, vybielenú v krstnom prameni 

a štedro obdarenú Duchom Svätým, 

si oddal ako nevestu prečistému priateľovi panien. 

Ty si dal svoje telo ako živú obetu, 

svätú a Bohu milú. 

Ty podľa božského učenia stvárnený 

celkom si sa Bohu zasvätil. 

Ty už predtým v rehoľných zbraniach cvičený, 

v duši si túžil po vzlete do výšiny. 

Ty rástol si od čnosti k čnosti 

a vždy od dobrého k lepšiemu kráčal. 

Ty nakoniec si vykročil na cestu dokonalosti, 

keď si všetko opustil, 

keď si ako chudobný chudobného 

Krista nasledoval, 

a radšej si chcel mať poklady v nebi. 

Ty si bezohľadne zapieral seba samého, 

mužne si niesol svoj kríž 

a horlil si za cestu v šľapajach 

nášho Vykupiteľa a pravého Vodcu. 

Ty horlivosťou za Boha a ohňom nebeským zapálený 

pre svoju nesmiernu lásku, 

a v prudkom duchovnom zápale, 

v službe večnej chudoby 

celkom si sa oddal apoštolskému životu 

a ohlasovaniu evanjelia, 



a na toto dielo už dávno si pripravil plán, 

a založil si Rehoľu bratov kazateľov. 

Ty si po celom svete 

honosnými zásluhami a svojim príkladom 

dodával lesk svätej Cirkvi. 

Ty, keď si opustil väzenie tela, 

bol si prijatý a vstúpil si do nebeského sídla. 

Ty si hneď, ako si prijal prvotné rúcho, 

pristúpil k Pánovi ako náš zástanca. 

Ty teda, prosím, 

príď na pomoc mne i všetkým mojim drahým, 

i všetkému duchovenstvu a Božiemu ľudu, 

a tiež zbožnému ženskému pokoleniu, 

veď ty si tak horlivo túžil 

po spáse ľudského rodu. 

 

Ty po blahoslavenej Kráľovnej panien, 

moja sladká nádej a potecha, 

ty, jedinečné moje útočište, 

príď mi láskavo na pomoc. 

K tebe jedinému sa utiekam, 

iba k tebe sa smelo blížim 

a pred tebou na kolená padám. 

 

Teba ako zástancu pokorne vzývam, 

úpenlivo prosím a oddane sa ti zverujem. 

Ty ma láskavo prijmi a stráž ma, 

ty ma ochraňuj a pomáhaj mi; 

aby podporený tvojou láskou 

som opäť získal stratenú Božiu milosť, 

u neho našiel milosrdenstvo, 

a získal spasiteľný liek 

pre prítomný a budúci život. 

Takto, učiteľ predobrý, takto prosím, nech sa stane, 

vodca slávny, otec láskavý, svätý Dominik. 

Takto prosím; vo všetkom pri mne stoj! 

Buď nám skutočným Dominikom, 

bedlivý strážca Pánovho stáda. 

Neustále nás stráž a riaď, 

a nás, tebe zverených, naprávaj, 

a polepšených Pánovi odporúčaj. 

Po tuzemskom vyhnanstve s radosťou nás predstav 

chvályhodnému tvojmu Pánovi, milému 

a prevznešenému Božiemu Synovi, 

Ježišovi Kristovi, nášmu Spasiteľovi, 

ktorému patrí úcta, chvála a sláva, 

vedno s preblahoslavenou Pannou Máriou 

a s celým spoločenstvom v nebi  



teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 

 

 

ROZJÍMANIA NAD TAJOMSTVAMI POSVÄTNÉHO RUŽENCA  

SO SV. DOMINIKOM 
autor: Šebastián Kaduk 

 

RADOSTNÝ RUŽENEC 

Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 

Ochrankyňa Rehole kazateľov, Boh ti prostredníctvom anjela zvestoval započatie diela, ktoré 

spasí svet. Ty, hoci si bola zaskočená, s radosťou si odpovedala na Jeho pozvanie a vykročila 

si na cestu širokú a radostnú. 

Sv. Dominik, vedel si odpovedať na potreby svojej doby. Hovoril si veľa s Bohom alebo 

o Bohu, stal si sa jeho vyznávačom a tým v tebe Duch Svätý započal dielo ohlasovania 

Pravdy. Odpovedal si na Jeho pozvanie, na potreby sveta a vykročil si na cestu širokú 

a radostnú. 

 

Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila. 

Ochrankyňa Rehole kazateľov, zaskočená poslaním priviesť Božieho syna na svet, nesúc 

Pravdu vo svojom živote, pobrala si sa do hornatého kraja k svojej príbuznej, aby si sa 

podelila o svoju radosť. Alžbeta spomína: ,,Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, 

radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone“ (Lk 1,44). 

Sv. Dominik, zaskočený radosťou si sa rozhodol zdolávať aj tie najväčšie prekážky či 

najstrmejšie kopce, aby si nesúc Pravdu vo svojom živote vedel potešiť svojich bratov 

a sestry. Len čo zaznie tvoj pozdrav v našich ušiach, radosťou sa chveje dieťa Pravdy v našich 

srdciach. 

 

Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 

Ochrankyňa Rehole kazateľov, neprijímajúc vás v domovoch a rodinách Betlehemu, ste spolu 

so sv. Jozefom v kreatívnej odvahe pripravili maštaľ na príchod Božieho syna. Našli ste 

spôsob, aby sa Pravda narodila v našom svete. 

Sv. Dominik, ty si neustále čistil a pripravoval svoje srdce na príchod Božieho Syna. Nie 

nadarmo ťa nazývame: ,,slonová kosť čistoty“. Vo svojej kreatívnej odvahe nachádzal si 

spôsoby, ktorými si sa lepšie približoval k tým, ktorí neprijímali Toho, ktorý ťa poslal. Tak si 

dopomohol, aby sa Pravda narodila aj v našich životoch. 

 

Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala. 

Ochrankyňa Rehole kazateľov, keď uplynuli dni očisťovania, vyniesla si svojho syna do 

Jeruzalemského chrámu aby ste Ho spolu s Jozefom predstavili Pánovi, tak ako to predpisoval 

Zákon.  

Sv. Dominik, dbal si o štúdium, modlitbu, kázanie a vzťahy bratov, a tým si ich očisťoval. Tak 



si ich nesúc na svojich rukách, priniesol do chrámu nášho Otca, aby si ich spolu s Pannou 

Máriou predstavil Pánovi.  

 

Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla. 

Ochrankyňa Rehole kazateľov, keď sa dni slávnosti skončili, boli ste na ceste domov dúfajúc, 

že Ježiš je v sprievode spolu s vami. Po dni, čo sa neukázal, hľadali ste ho medzi známymi 

a príbuznými, no nenašli. Po troch dňoch ste ho objavili v chráme sediaceho medzi učiteľmi, 

počúvajúceho a kladúceho im otázky. 

Sv. Dominik, keď sa skončili slávne dni kázania, bratia radostne kráčali domov dúfajúc, že 

Ježiš je v sprievode spolu s nimi a už ich nič neoddelí od Jeho prítomnosti. No po dňoch, kedy 

mlčal a neukázal sa, začali ho hľadať medzi bratmi. Ty si ich stále nasmeroval do chrámu, 

pretože si Ho objavil ako toho, ktorý sediac v chráme medzi ľuďmi počúva a kladie otázky, 

ako toho, ktorý čaká, pokiaľ sa k nemu vrátime a porozprávame sa s ním. 

 

RUŽENEC SVETLA 

Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. 

Pane Ježišu, keď sa všetok ľud dával pokrstiť pre pokánie a odpustenie hriechov, vtedy si 

prišiel aj TY za Jánom, aby si sa mu dal pokrstiť. V tom, ako si vystupoval z vody, z očistného 

kúpeľa, videl si otvorené nebo a Ducha Svätého, ktorý ako holubica zostupoval na teba. 

Z neba zaznel hlas: ,,Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 

Sv. Dominik, svojich bratov si naučil jednoduchej veci, a to mať srdce čisté ako váš biely 

habit. Ľutoval si svoje ale i hriechy iných, plakal si za spásu hriešnikov a zakaždým, 

vystupujúc z očistného kúpeľa sĺz, počul si hlas: ,,Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám 

zaľúbenie.“  Vedel si, KTO pri tebe stojí, s kým začínaš každý svoj deň, s kým pracuješ na 

svojom Kazateľskom diele a vnímal si aj Jeho zaľúbenie v tebe a tvojej práci. A tak si 

zjednotený s Duchom Svätým zakaždým začínal svoje verejné účinkovanie.  

 

Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. 

Na svadbe v Káne bola aj tvoja matka Mária, no pozvali aj teba a tvojich učeníkov. 

Nepríjemnou situáciou hostiteľov a tvojou pohotovou odpoveďou, premenením vody na víno, 

otvoril si srdcia  svojich učeníkov pre vieru. Premenil si niečo obyčajné (vodu) na niečo 

slávnostné a honosné (víno).  

Sv. Dominik, tvoj život podľa evanjelia nás pozýva, aby sme ochutnali nové víno ,,víno večnej 

radosti“. To víno nás vovádza do nového života, ktorý je na jednej strane normálnym životom 

v prítomnosti bežného dňa a na druhej strane je novým a vzrušujúcim dobrodružstvom. Mení 

niečo, čo sa nám zdá byť normálne na nezvyčajné . Táto zmena nastáva v spoločenstve za 

jedným stolom. V spoločenstve, pretože víno nemožno piť osamote, ale v prítomnosti 

milovaných ľudí. V našich priateľstvách, komunitách a rodinách tak dokážeme spoločne 

otvárať svoje srdcia pre vieru.  

 

Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.  

Pane Ježišu, pozerajúc sa na tvoj život vidíme, že svätú omšu si slúžil iba raz, nedočítame sa, 

žeby si si vypočul nejakú spoveď, sviatosti si udelil iba pár, nezúčastňoval si sa na liturgii 



hodín... No vidíme, že celý svoj život si zasvätil ohlasovaniu Božieho kráľovstva a vyzývaniu 

na pokánie.  

Sv. Dominik, ty si nenasledoval príklad mníchov, ktorí žili vo svätosti uzatvorení vo svojich 

celách v kláštoroch. Prijal si príklad Ježiša ako chudobného kazateľa, a tak si spolu so svojimi 

bratmi vychádzal do ulíc, na cesty a hlásal si Božie kráľovstvo a pokánie. Sväté omše, liturgie 

hodín, sviatosti... si podriadil jednému veľkému cieľu, a to spáse duší. Veď je predsa lepšie, 

aby vinohradníci pracovali v pánovej vinici, hoci sa pri tom môžu zašpiniť, než aby ostali 

celkom čistí sediac doma vo svojom pohodlí? 

 

Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.  

Pane Ježišu, vzal si so sebou svojich apoštolov Petra, Jakuba a Jána a vystúpili ste na vrch 

modliť sa. Zatiaľ čo si sa modlil, zmenil sa vzhľad tvojej tváre a tvoj odev zažiaril belobou. 

Petra a tých, čo boli s tebou premohol spánok. Keď sa prebudili, videli tvoju slávu a tých, 

ktorí s tebou stáli.  

Sv. Dominik, svojich bratov si učil vystupovať na vrch svojich životov, z ktorého mali dobrý 

výhľad na cestu kázania. Zatiaľ čo ste sa modlili a vaše odevy žiarili dominikánskou belobou, 

vaše tváre sa obracali ku Kristovi, v ktorom ste poznávali večný život. Príkladom modlitby 

a poznania si viedol a stále vedieš svojich bratov ku kázaniu. Nemal si v pláne žiť 

v spoločenstve teológov, ale v spoločenstve ľudí, ktorí sa rozumom chcú napiť z prameňa 

Božej múdrosti a tento nápoj zaniesť smädným. 

 

Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. 

Pane Ježišu, ty si povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v 

sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný 

deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju 

krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 53-55) 

Sv. Dominik, živil si svojho ducha eucharistiou a Božím slovom. Každý z nás živí svojho 

ducha rôznymi impulzmi či podnetmi... Ty si znovu a znovu obracal svoj zrak a chuť 

k jedinému zdroju, zdroju Pravdy, ktorá chutí ako sladký med. Avšak dôležitejšie než chuť je 

pripodobnenie sa Tomu, kým sa živíme, aby sme sa aj my sami stali pokrmom pre druhých, 

a tak napredovali v našom spoločnom Kazateľskom diele.  

 

BOLESTNÝ RUŽENEC 

Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil 

,,Trochu si poodišiel, padol si na tvár a začal si sa modliť: ,,Otče môj, ak je možné, nech ma 

minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ 

Vo chvíli súženia a beznádeje si sa utiekal k svojmu otcovi. Úprimnosťou vášho rozhovoru 

(modlitby) si nám ukázal smer, ktorým sa máme uberať v ťažkých chvíľach. 

Sv. Dominik, ty si podľa vzoru Krista padal na tvár, modlil si sa a vylieval slzy lásky za 

hriechy ľudstva. Prihovor sa za nás a pomôž nám odpovedať na poslanie, ku ktorému nás 

pozýva náš Majster a nauč nás žiť slová: ,,No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ Nedopusť, aby 

sme zabudli byť vnímavými na starosti našich priateľov, rodiny či známych. 

 



Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný 
,,Vtedy im prepustil Barabáša: Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.“... 

Počas našej životnej cesty sú aj nám udeľované rany biča. Často nám ich udeľujú naši 

najbližší, priatelia, brat či sestra. Aj keď rany nemuseli byť úmyselné, v nás rastie bolesť, 

smútok, hnev a túžba po pomste. 

 

Sv. Dominik, ty si sa sám bičoval, aby si sa lepšie spojil s Kristom. Bolesť ťa učila väčšej 

láske a tá ti dodávala odvahu. Prihovor sa za nás a nauč nás nerezignovať, nevzdávať sa, ale 

naplno žiť prítomnú chvíľu. 

 

Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný 
Vyzliekli ťa a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia ti uplietli korunu a položili ti ju na hlavu. 

Do pravej ruky ti dali trstinu, padali pred tebou na kolená a posmievali sa ti: „Buď pozdravený 

židovský kráľ!“ Mohli by sme povedať, že kráľ dostal, čo mu náležalo, no človeku sa však 

táto koruna hnusí. Často si prajeme byť uznávaní za naše činy či úspechy, rastie v nás túžba 

po odmene a naše predstavy stúpajú do egoistických výšok. 

 

Sv. Dominik, ty si prijímal tŕňové koruny. Za svoju prácu si nie raz dostal iba hrubý výsmech 

a nepochopenie zo strany najbližších. Veľa si trpel v škole dozrievania, aby napokon horčičné 

semienko rodiny Kazateľov, mohlo priniesť svoju úrodu. Prihovor sa za nás a nauč nás 

prijímať, čo nám Boh zveruje, hoci nám to nie je vždy príjemné. Pomôž nám, aby sme sa 

nebrali až tak vážne, a tak mohli ľahšie stúpať k Bohu. 

 

Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol 
Keď sa ti naposmievali, vyzliekli ťa z plášťa a obliekli ti šaty. Potom ťa vyviedli, aby ťa 

ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby ti 

niesol kríž (Mt 27, 31-32). Dennodenne dostávame mnoho pozvaní pomôcť našim známym 

či neznámym. Často vidíme za pomocou možnosť zviditeľnenia sa či získania obdivu. Avšak 

vtedy naša iniciatíva a chuť pomáhať končí už pri prvých kritických slovách alebo 

nedorozumeniach. 

 

Sv. Dominik, vo svojej nenápadnosti si sa naplno odovzdal druhým. Hoci si zakladateľom 

a prvým predstaveným Rehole kazateľov, pravdou je, že si nemal ani svoju vlastnú celu, svoje 

veci a všetko, čo si mal, si bol vždy pripravený darovať blížnym. Zabudol si na seba, a preto 

celý patríš v Bohu druhým. Prihovor sa za nás a nauč nás skôr potešovať iných, než aby nás 

potešovali. Skôr chápať iných, než aby nás chápali. Skôr milovať iných, než aby nás milovali. 

 

Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný 
Potom ťa ukrižovali a rozdelili si tvoje šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ťa 

ukrižovali, bolo deväť hodín. Tvoju vinu označoval nápis: „Židovský kráľ“. Židia očakávali 

mesiáša, ktorý bude výnimočný, vyzdvihnutý nad všetkých, aby ho všetci videli, spoznali a 

nasledovali. Ježiš urobil presne to, po čom túžili, ale svojím jedinečným spôsobom. Bol 

vyzdvihnutý, aby všetkých pritiahol k sebe, skrze svoje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. 

Naše sny máme dokonalo premyslené a už len čakáme, kedy sa naplnia. Kvôli predstavám, 

zahľadenosti do nás samých prehliadneme chvíľu, kedy nám Boh ponúka svoj vylepšený sen. 

 

Sv. Dominik, vedel si sa zrieknuť svojich snov, aby Boh mohol snívať v tebe, a tak si dokázal 

objať drevo Kristovho kríža. Prihovor sa za nás a pomôž nám zriekať sa našich egoistických 



predstáv a otvor naše ruky, aby sme mohli objímať drevo Kristovho kríža. 

 

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC 

Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. 

Keď ženy nenašli tvoje telo, zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Zjavili sa im tvoji 

anjeli a prihovorili sa im: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. 

Spomeňte si, ako vám povedal: ,,Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a 

ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ 

Sv. Dominik, dobre si vedel, že tam, kde niečo končí, niečo krajšie začína. Ale bez obetovania, 

odovzdania sa do Božích rúk a straty pohodlia či seba samého sa nedá napredovať k Božiemu 

kráľovstvu. Tomu nasvedčuje aj tvoja modlitba, ktorou si sa úplne odovzdal novému začiatku, 

vstupu do Božieho kráľovstva: ,,Svätý otče, ty vieš, že som sa z celého srdca snažil plniť tvoju 

vôľu. Tých, ktorých si mi dal, som chránil a zachovával. Teraz ich opäť zverujem tebe: Ty ich 

chráň a zachovávaj.“ 

 

Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. 

Pane Ježišu, po tom, ako si zveril apoštolom misijný rozkaz: ,,Choďte do celého sveta 

a hlásajte evanjelium,“ bol si vzatý do neba a zasadol si po pravici Boha. Apoštoli sa rozišli 

a všade kázali. Pomáhal si im a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. 

Sv. Dominik, tvojím životom si bratom postupne odovzdával misijný rozkaz. Osem dní pred 

tvojím narodením pre nebo si ešte kázaním napĺňal misijné dielo, po ktorom si sa vyčerpaný 

vrátil do Bologne. Po tom ako si sa vyspovedal a vyznal svojim bratom s tým, čo ťa ťažilo, 

uistil si ich, že im budeš užitočnejší, keď budeš u Pána, akoby si s nimi zostal tu na zemi. 

 

Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 

Tu sa náhle strhol hukot z neba, i zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na 

každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, 

ako im Duch dával hovoriť. Všetci, čo ich stretli, žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má 

znamenať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína.“  

Sv. Dominik, ty si bol naplnený Duchom Svätým preto, že si bol vyprázdnený od svojho 

vlastného ducha, vďaka tomu si mohol kráčať na ceste s Pánom. Vedel si, že v jednom pohári 

nemôže byť dobré a zároveň zlé víno. Vylial si preto to zlé, aby ti Duch Svätý až po okraj 

naplnil pohár sladkým vínom svojej milosti. 

 

Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba. 

Panna Mária ty si vyprosila u svojho Syna vznik Rehole bratov kazateľov, aby hriešnici 

zavrhnutí spred Božej tváre nezahynuli, ale aby ľudstvo dosiahlo spásu. Tak si sa podieľala 

na vystupovaní mnohých duší do Kráľovstva svojho Syna. 

Sv. Dominik, na svojej ceste si mal silnú orodovníčku a pomoc v súženiach. Učil si bratov, 

aby vkladali svoje starosti do rúk Panny Márie, keď boli na cestách, keď kázali, keď boli 

v súžení, keď jedli... aby mohli na sklonku svojho života vystupovať do neba spolu s Pannou 

Máriou. 

 



Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. 

Kráľovná Rehole kazateľov, za tvoju vernosť ťa Boh obdaroval korunou spásy. Preto si vo 

svojom chválospeve oslavovala Boha: „Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, 

od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ 

Sv. Dominik, hoci si túžil po korune mučeníctva, stal si sa svetlom Cirkvi, učiteľom pravdy, 

ružou trpezlivosti, slonovou kosťou čistoty, kazateľom milosti, zadarmo si rozdával nápoj 

múdrosti, aby si nás pridružil k blaženým. Zomrel si svojim túžbam, aby si mohol prijať 

korunu života s Bohom. 

 


