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1.Hymnus k sv. Martinovi
Martin, si ako apoštol;
povzbuď nás, keď ťa slávime.
Pre svojich žiakov žiť si chcel
i bývať v živých krajine.
Urob, čo si prv robieval,
biskupom, kňazom slávou žiar,
zveľaďuj Cirkev, Boží ľud,
a satanove lesti zmar.
Trikrát si tieň zla rozptýlil;
zobuď nás z ľahostajnosti.
Ty vlastný plášť si rozdelil,
odej nás rúchom milosti.
Za Božiu slávu horel si,
Pán ti bol žitia obsahom;
oroduj za nás u Pána,
pomáhaj našim veľkňazom.
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Buď sláva svätej Trojici;
to znelo v srdci Martina.
Nech aj v nás zväčší lásku k nej
on, svätec, biskup, hrdina. Amen.
2. Zamyslenie na deň
SVÄTOSŤ PRE VŠETKÝCH
V rozličných životných stavoch a povolaniach je vždy jediná svätosť, ktorú
žijú tí, ktorí sa dajú viesť Božím Duchom, poslúchajú Otcov hlas a klaňajú sa
Bohu Otcovi v Duchu a pravde, nasledujúc chudobného, poníženého Krista
nesúceho kríž, aby si zaslúžili mať podiel na jeho sláve, pestujú jedinú svätosť. A
každý má, podľa vlastných darov a povinností, bez vyčkávania napredovať na
ceste živej viery, ktorá vzbudzuje nádej a je činná v láske.
Predovšetkým je potrebné, aby arcipastieri Kristovho stáda plnili svoju
službu sväto, horlivo, ponížene a mužne, podľa vzoru najvyššieho a večného
Kňaza, Pastiera a Biskupa našich duší. Takto konaná služba sa stane aj pre nich
výbornou cestou k svätosti. Vyvolení na plnosť kňazstva, dostávajú sviatostnú
milosť, aby modlitbami, bohoslužbami, kázňami a všestrannou biskupskou
starostlivosťou a službou dokonale plnili povinnosť pastierskej lásky k dušiam.
Nech sa neboja dať svoj život za ovce a aj svojím vlastným príkladom viesť Cirkev
k čoraz väčšej svätosti a nech sa pritom sami stávajú vzorom stádu (porov. 1 Pt
5,3). (LG, 41)
Kňazi, podobne ako biskupi, ktorým sú duchovnou korunou, majúc účasť
na milosti ich služby skrze Krista, večného a jediného Prostredníka, nech rastú v
láske k Bohu a blížnemu každodenným vykonávaním svojho úradu, nech udržujú
zväzky kňazského spoločenstva, nech oplývajú všetkými duchovnými dobrami a
nech všetkým dávajú živé svedectvo o Bohu ako nasledovníci tých kňazov, ktorí
zanechali v priebehu storočí – neraz v skromnej a skrytej službe – skvelý vzor
svätosti, za čo sú uctievaní v Božej Cirkvi. Keď sa kňazi z povinnosti modlia a
prinášajú obetu za všetok Boží ľud, ak sú si vedomí, čo konajú a nasledujú čo
vysluhujú, apoštolské starosti im nebudú na prekážku, ale skôr cez ne postúpia
na ceste k väčšej svätosti. Preto nech oživujú a zveľaďujú svoju činnosť
hojnosťou kontemplácie na posilnenie celej Božej Cirkvi. (LG, 41)
Svätosť služobníkov i laikov
Spôsobom primeraným svojmu stupňu sa zúčastňujú na poslaní a milosti
najvyššieho kňaza aj vysluhovatelia s nižším stupňom svätenia, predovšetkým

diakoni, ktorí – keďže sú v službách tajomstiev Krista a Cirkvi – sa majú uchovať
od každej poškvrny, páčiť sa Bohu a usilovať sa pred ľuďmi o všetko dobré
(porov. 1 Tim 3, 8 – 10 a 12 – 13). Klerici, ktorých si povolal Boh a vyhradil si ich
za svoj podiel, sa pripravujú na pastoračné úlohy pod bedlivou starostlivosťou
arcipastierov a sú povinní uspôsobiť si mysle a srdcia na také vznešené
vyvolenie: byť vytrvalí v modlitbe, horliví v láske, mať na mysli všetko, čo je
pravdivé, spravodlivé a počestné, konať všetko na česť a slávu Božiu. K nim sa
pridružujú aj tí Bohom vyvolení laici, ktorých povoláva biskup, aby sa úplne
venovali apoštolskej činnosti a svojou prácou prinášali veľa úžitku na Pánovej
roli.
Kresťanskí manželia a rodičia majú zas ísť svojou vlastnou cestou vo vernej
láske, navzájom sa po celý život udržiavať v milosti a potomstvo, ktoré láskyplne
prijali od Boha, vychovávať v kresťanskej náuke a evanjeliových čnostiach.
Takýmto spôsobom slúžia všetkým za príklad neúnavnej a šľachetnej lásky,
budujú bratské spoločenstvo v láske a sú svedkami a spolupracovníkmi
plodnosti matky Cirkvi, na znak účasti na tej láske, ktorou si Kristus zamiloval
svoju nevestu Cirkev, a obetoval za ňu seba samého. Podobný príklad iným
spôsobom dávajú tí, ktorí žijú vo vdovstve alebo sú slobodní: aj oni môžu byť na
nemalý osoh svätosti a činnosti Cirkvi. (LG, 41)
3. Litánie k sv. Martinovi
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, 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.
Svätý Martin, oroduj za nás.
Odvážny muž, oroduj za nás.
Štedrý Kristov vojak, oroduj za nás.
Vnímavý k biede blížneho, oroduj za nás.
Chudobný darca, oroduj za nás.
Vzor skromnosti, oroduj za nás.
Nepriateľ hriechu, oroduj za nás.
Víťaz v pokušení, oroduj za nás.
Bohatstvo chudobných, oroduj za nás.

Povzbudenie utrápených, oroduj za nás.
Nástroj v Božích rukách, oroduj za nás.
Horlivý katechumen, oroduj za nás.
Perla kňazov, oroduj za nás.
Príkladný biskup, oroduj za nás.
Radosť svätej Cirkvi, oroduj za nás.
Nositeľ pokoja, oroduj za nás.
Tvorca porozumenia a jednoty, oroduj za nás
Svetlo pravdy pre blúdiacich, oroduj za nás.
Neúnavný hlásateľ evanjelia, oroduj za nás.
Obhajca apoštolskej viery, oroduj za nás.
Muž mocný v slovách i činoch, oroduj za nás.
Postrach démonov, oroduj za nás.
Na príhovor svätého Martina ochraňuj nás, Pane.
Od každého sebectva ochraňuj nás, Pane.
Od ľahostajnej nevšímavosti ochraňuj nás, Pane.
Od lákavých pokušení ochraňuj nás, Pane.
Od povrchnej viery ochraňuj nás, Pane.
Od smútku a beznádeje ochraňuj nás, Pane.
Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane.
Od kompromisov so zlom ochraňuj nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
K: Oroduj za nás, svätý Martin.
V: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil svojím životom i svojou smrťou;
aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, ani život nemohli
odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme 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. Amen.2
4. Modlitba na Jubilejný rok sv. Martina
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MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK SVÄTÉHO MARTINA
Všemohúci a večný Bože, svätého biskupa Martina si vyvolil za pastiera svojich
veriacich a dal si nám ho za nebeského patróna našej farnosti. Na jeho príhovor
milosrdne zhliadni na našu farnosť: na nášho duchovného otca Dušana, i na celý
Boží ľud a požehnaj nás, aby sme ustavične pociťovali jeho mocnú ochranu.
Nech nás tento obdivuhodný muž vynikajúcej viery, veľkej nábožnosti a plný
milosrdenstva i ľudskosti, ktorý „mal oči i ruky ustavične pozdvihnuté k nebu a
jeho nezlomný duch neustával v modlitbe“, inšpiruje horlivejšie sa usilovať o
svätosť života a o upevnenie jednoty kresťanského spoločenstva. Pomáhaj nám
podľa jeho príkladu pracovať pre dobro každého človeka a pri obrane jeho
dôstojnosti, a slúžiť Kristovi v jeho Cirkvi s nerozdeleným srdcom, podľa jeho
slov: „Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Nech sa
stane tvoja vôľa.“ Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5. Desiatok posvätného ruženca
6. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Božieho ľudu
Milosrdný Ježišu, na príhovor sv. Martina, nebeského patróna našej farnosti,
zmiluj sa nado mnou, nad celým svetom i nad dušami v očistci a požehnaj:
všetky deti našej farnosti, najmä tie, ktoré trpia na tele alebo na duši, ťažko
postihnuté, trpiace násilím a zneužívané, deti v krízových a neúplných rodinách,
siroty i tie pod srdcom svojich matiek.
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450
1. Zhliadni na nás z výšky skvelej svätý Martin patrón náš,
nech sa ľud náš v láske vrelej vinie k tebe každý čas.
Zanechal si nemé modly, nehľadal si slávy klam,
opustil si svet ten podlý zvelebil si Kristov chrám.
2. V Ambiane žobrák sedel, medzi bránou zimou mrel,
ty si naňho smutne hľadel, plášť s ním deliť ihneď chcel.
Radosťou ti srdce plesá, Krista že si plášťom kryl,
zbor anjelov k zemi klesá Boha chváliac splna síl.
3. Hneď si vravel: "Vzdám sa služby, Julián, ty knieža môj,
ku Kristovi zvú ma túžby, on ma volá vo zbor svoj.
Zbožný biskup z Poatieru k nebesám ma povedie,
pozná dobre pravú vieru, splní moje nádeje.

4. Hilárius, ty muž svätý, nádej svoju v tebe mám,
láskou tvojou v duchu vzňatý zcela sa ti oddávam;
potom vrátim sa do vlasti k matke, by ju k Bohu mal,
by získala rajské slasti, s ňou sa v nebi radoval.
5. Verný ostal sľubu svojmu a rehoľu založil,
aby slúžil len Kristovi a v nej s bratmi jemu žil.
A keď umrel biskup v Túre, Martina ľud vyvolil
a on hľadiac k nebu hore s radosťou hneď privolil.
6. Slovo lásky všade hlásal k Bohu verne viedol ľud,
v ťažké služby rád sa viazal, vykorenil nemrav, blud;
mocou božou divy tvoril, miernil ľudí hnevlivých,
chrámy staval, modly boril Bohu verný, bojovník.
7. Dnes už žije v blaženosti, Boh mu túžbu vyplnil,
bo on Boha v oddanosti celý život velebil.
Na bratov on nezabudne, bojovníkov udatných;
Pros aj za nás, svätý Martin, tebe verne oddaných.
8. Iné modlitby k sv. Martinovi
NA ROZLIČNÉ PRÍLEŽITOSTI
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“
Svätý Martin, svedok Ježiša Krista, nauč nás stretávať sa s Otcom v hĺbke nášho
srdca, v tichom vnímaní Božieho slova. Pomáhaj nám v každom človeku spoznať
Ježišovu tvár, slúžiť a milovať bez nároku na odmenu.
Daj, aby sme vydávali svedectvo o radosti zo života v slobode Ducha
Svätého, v ktorom vychádzame zo seba až do krajných situácií a miest našich
čias. Svätý Martin, oroduj za nás, aby sme sa stali vierohodnými učeníkmi
milosrdného Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby sa s nami delil o svoj
život. Prednášaj napokon nášmu nebeskému Otcovi všetky prosby, ktoré nosíme
vo svojich srdciach.
Amen.
MODLITBA ZA FARNOSŤ
Svätý Martin, ty si ešte ako katechumen vo svojej veľkodušnej láske zaodel
polovicou plášťa samého Ježiša, ktorého si spoznal v chudobnom žobrákovi a
ten ťa za to chválil pred anjelmi v nebi. Rozprestri plášť nebeskej ochrany a

dobroty na naše farské spoločenstvo, ktoré ťa vzýva ako svojho patróna a
orodovníka, nebeského priateľa a vzor kresťanského života.
Slávny svätý Martin, ty si sa utiahol k mníšskemu životu, obnov našu lásku k
Bohu, aby sme poslúchali Boha ako jeho synovia a dcéry. Vypros nám milosť,
aby naša modlitba bola živá, chvála radostná a prosba plná nádeje. Pomôž nám
byť vernými evanjeliu, často a ochotne prijímať sviatosti kresťanského života.
Svätý Martin, ty si bol mocným a odvážnym biskupom, navštevoval si svoje
spoločenstvá v pokore a miernosti Dobrého pastiera. Vzbudzoval si povolania a
zakladal kláštory. Evanjelizoval si vidiecky ľud, bránil si slabých a utláčaných,
chudobných a trpiacich. Šíril si pravú vieru, hľadal si pokoj a jednotu sŕdc.
Vypros nám milosť, aby sme ťa nasledovali ako si ty napodobnil Krista, a tak si sa
stal dokonalý a milosrdný ako Otec.
Slávny svätý Martin, ty si svojimi modlitbami a svojou vierou vyprosil od Boha
mimoriadne zázraky a v bohatej miere Božieho Ducha si oplýval súcitom a
pomocou voči tým, ktorí sa obracali na teba. Pozri teraz z neba na naše potreby.
Zahrň pomocou a útechou našu farskú rodinu a vypros nám dobrá, o ktoré ťa
pokorne prosíme. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
MODLITBA PÚTNIKA K SV. MARTINOVI
Svätý Martin, prichádzam k tebe ako k Božiemu vojakovi, apoštolovi Krista,
svedkovi jeho evanjelia a pastierovi Cirkvi. Ty si vytrval v Božej prítomnosti vo
veľkom tichu osamelých nocí, vypros mi vytrvalosť vo viere a modlitbe.
Keď si bol čakateľom na krst, daroval si chudákovi polovicu svojho plášťa,
pomáhaj mi deliť sa o svoje dobrá s tými, ktorí trpia núdzu.
Všade si bojoval proti démonom a ničil ich modly, prijmi do svojej
starostlivosti aj mňa a chráň ma pred zlom.
V závere života si neodmietal ťarchu dní a námahy, vypros mi ochotu prijať
Otcovu vôľu.
V nebeskej sláve sa tešíš z pokoja Božieho domu, vlož do môjho srdca túžbu
dôjsť k tebe a spoznať ťa vo večnej blaženosti. Amen.
Tours, 20. decembra 1987, Jean Honoré,
Arcibiskup Tours

