
8. DEŇ 
DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU 

MARTINOVI 
za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi1 

 
Základná štruktúra deviatnika 

1.Hymnus k sv. Martinovi 
2. Zamyslenie na deň 
3. Litánie k sv. Martinovi 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina 
5. Desiatok posvätného ruženca 
6. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Božieho ľudu 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi (doplnok) 
 
 

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. 

                                                           
1
 Upravené podľa originálu Štefan Sečka, Pavol Janáč, DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie 

spoločenstva miestnej cirkvi 



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 
 

SVÄTÝCH SVÄTO UCTIEVAŤ 
 

Úctyhodnú vieru našich predkov o životnom spoločenstve s bratmi, ktorí 
sú v nebeskej sláve alebo sa ešte po smrti očisťujú, prijíma tento posvätný koncil 
s veľkou vernosťou a opätovne predkladá ustanovenia posvätného Druhého 
Nicejského, Florentského a Tridentského koncilu. Zároveň však, vedený 
pastoračnou starostlivosťou, napomína všetkých, ktorých sa to týka, aby sa 
postarali o odstránenie, prípadne o nápravu zlozvykov, prepiatostí alebo 
nedostatkov, ak niekde prenikli; a aby všetko obnovili na väčšiu chválu Krista a 
Boha. Nech teda poučujú veriacich, že pravá úcta k svätým nespočíva natoľko v 
množstve vonkajších úkonov, ako skôr vo vrúcnosti našej činorodej lásky, ktorou 
na väčšie dobro nás a Cirkvi hľadáme „v styku so svätými príklad, v spoločenstve 
s nimi spolupatričnosť a v orodovaní pomoc“. Na druhej strane nech poučia 
veriacich, že naše vzťahy k tým, ktorí sú už v nebi – pod podmienkou, že ich 
chápeme v plnom svetle viery –, vôbec nie sú na ujmu kultu poklony, ktorý 
vzdávame Bohu Otcovi skrze Krista v Duchu, lež naopak, ešte viac ho obohacujú. 

My všetci, ktorí sme Božími deťmi a tvoríme v Kristovi jednu rodinu (porov. 
Hebr 3, 6), sme medzi sebou spojení vo vzájomnej láske a v spoločnej oslave 
Najsvätejšej Trojice, odpovedáme na najhlbšie povolanie Cirkvi a vopred 
zakúšame účasť na liturgii v nebeskej 
sláve. Keď sa totiž zjaví Kristus a nastane slávne vzkriesenie mŕtvych, Božia žiara 
osvieti nebeskú obec a jej svetlom bude Baránok (porov. Zjv 21, 23). Vtedy sa 
bude celá Cirkev svätých v dokonalej blaženosti lásky klaňať Bohu a „Baránkovi, 
ktorý bol zabitý“ (Zjv 5, 12), jednohlasne bude volať: „Sediacemu na tróne a 
Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov“ (Zjv 5, 13). (LG, 51) 
 
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 
 

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 rodiny v našej farnosti, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v kríze a v 
ohrození tela a duše, i snúbencov, ktorí sa pripravujú na manželstvo. 
 
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 Text: Martin Bošanský, Cenzor: Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD 

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár 



 
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 

 
 

 

 

 

 

 


