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DEVIATNIK MODLITIEB  

K SVÄTÉMU MARTINOVI 
za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ 1Pt 1,16 
 
 
                                                           
1
 Upravené podľa originálu Štefan Sečka, Pavol Janáč, DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie 

spoločenstva miestnej cirkvi, Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule v Jubilejnom roku sv. Martina, patróna diecézy, 2016  
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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. 

Buď sláva svätej Trojici;  
to znelo v srdci Martina.  
Nech aj v nás zväčší lásku k nej  
on, svätec, biskup, hrdina. Amen. 
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2. Zamyslenie na deň 
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. 
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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 
 

                                                           
2 Text: Martin Bošanský, Cenzor: Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD 

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár 
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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.  
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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.  
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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 
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1. DEŇ 
1.Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
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 
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(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, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 
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2. DEŇ 
1.Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
SVÄTOSŤ TÝCH, ČO S KRISTOM TRPIA 

Tí zase, ktorí musia často tvrdo pracovať, sa majú zdokonaľovať týmito 
ľudskými námahami, pomáhať spoluobčanom, pracovať na zušľachťovaní celej 
spoločnosti a všetkého stvorenstva, ale aj činorodou láskou nasledovať Krista, 
ktorého ruky sa venovali telesnej práci a ktorý ustavične pracuje s Otcom na 
spáse všetkých. Nech sa radujú v nádeji, navzájom si pomáhajú znášať ťažkosti a 
nech i svojou každodennou prácou napredujú vo svätosti, a to aj v apoštolskej 
svätosti. 

Nech i tí, na ktorých dolieha chudoba, slabosť, choroba a rozličné súženia 
alebo ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, vedia, že sú zvlášť spojení s 
Kristom trpiacim za spásu sveta: Pán ich v evanjeliu vyhlásil za blahoslavených a 
„nadovšetko milostivý Boh, ktorý nás skrze Ježiša Krista povolal do večnej slávy“, 
nech ich sám „po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní“ (1 Pt 5, 
10). 

A tak všetci veriaci v Krista sa budú deň čo deň čoraz väčšmi posväcovať vo 
svojich životných podmienkach, povinnostiach a okolnostiach pomocou 
všetkých týchto vecí, ak ich prijímajú s vierou z rúk nebeského Otca a 
spolupracujú s Božou vôľou, prejavujúc všetkým v časnej službe lásku, ktorou 
Boh miluje svet. (LG, 41) 
 
3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: 
mládež našej farnosti, najmä ohrozených na tele alebo na duši, aj ich učiteľov a 
vychovávateľov.  
 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 
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3. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
KRISTUS – UČITEĽ SVÄTOSTI 

Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal všetkým svojim 
učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení svätosť života, ktorej on 
sám je pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 
nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Všetkým totiž poslal Ducha Svätého, aby ich vnútorne 
pobádal milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej svojej 
sily (porov. Mk 12, 30) a aby sa milovali navzájom, ako ich miloval Kristus (porov. 
Jn 13, 34; 15, 12). Kristovi nasledovníci Bohom povolaní a v Pánu Ježišovi 
ospravedlnení nie podľa svojich skutkov, ale podľa jeho vôle a milosti stali sa 
krstom viery naozaj Božími deťmi a spoluúčastnými na Božej prirodzenosti, čím 
sa stali skutočne svätými. Podľa tejto svätosti, ktorej sa im dostalo, majú s Božou 
pomocou aj žiť a zdokonaľovať ju. Apoštol ich napomína, aby žili, „ako sa patrí 
na svätých“ (Ef 5,3), obliekli si „ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, hlboké 
milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 3, 12) a tak 
prinášali ovocie Ducha vo svätosti (porov. Gal 5, 22; Rim 6, 22). Keďže sa však 
všetci v mnohom prehrešujeme (porov. Jak 3, 2), neprestajne potrebujeme 
Božie milosrdenstvo a každodenne sa musíme modliť: „A odpusť nám naše viny“ 
(Mt 6, 12). 

Z toho je každému jasné, že všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a 
postavenia, sú povolaní na plnosť kresťanského života a na dokonalosť v láske. 
Táto svätosť vedie i v pozemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu. Na 
dosiahnutie tejto dokonalosti nech veriaci používajú sily, ktoré dostali podľa 
miery Kristovho daru, nech nasledujú jeho príklad a stávajú sa mu podobní, aby 
poslušní vo všetkom Otcovej vôli, celou dušou sa oddali Božej sláve a službe 
blížnemu. Svätosť Božieho ľudu tak prinesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách 
Cirkvi vynikajúco svedčia životy toľkých svätých. (LG, 40) 
 
3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: 
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chorých, starých, nevládnych, zomierajúcich, prenasledovaných pre Kristovo 
meno, chudobných, hladujúcich, nezamestnaných, bezdomovcov, väzňov, 
utečencov, sužovaných živelnými pohromami, dopravnými nehodami, násilím a 
vojnami a oplakávajúcich svojich zosnulých. 
 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 
 
 
 

4. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
PANNA MÁRIA – PRÍKLAD SVÄTOSTI 

Kým v Preblahoslavenej Panne Cirkev už dosiahla dokonalosť bez škvrny a 
vrásky (porov. Ef 5, 27), veriaci v Krista sa ešte snažia, aby zvíťazili nad hriechom 
a rástli vo svätosti. Preto upierajú zrak na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu 
vyvolených ako vzor čností. Cirkev na ňu s láskou myslí a rozjíma o nej vo svetle 
Slova, ktoré sa stalo človekom, a tak s posvätnou úctou preniká čoraz hlbšie do 
najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac a viac vrastá do podobnosti so svojím 
Ženíchom. Lebo Mária, úzko spätá s dejinami spásy, určitým spôsobom 
zjednocuje a odzrkadľuje v sebe základné pravdy viery, a preto, keď sa o nej 
káže a keď sa uctieva, privádza veriacich k svojmu Synovi a k jeho obete, ako aj 
k láske k Otcovi. No i Cirkev tým, že hľadá Kristovu slávu, stáva sa podobnejšou 
svojmu vznešenému vzoru, pričom neprestajne rastie vo viere, v nádeji a láske 
a vo všetkom hľadá a plní Božiu vôľu. Z toho dôvodu Cirkev pri svojej apoštolskej 
činnosti právom hľadí na tú, ktorá porodila Krista, počatého z Ducha Svätého a 
narodeného z Panny preto, aby sa skrze Cirkev narodil a rástol aj v srdciach 
veriacich. Táto Panna bola vo svojom živote vzorom tej materinskej lásky, ktorou 
sa majú dať preniknúť všetci, ktorí spolupracujú s Cirkvou na jej apoštolskom 
poslaní na znovuzrodení ľudí.  

Ježišova matka, ako v nebi už oslávená s telom i dušou, je obrazom a 
začiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku, a kým nepríde Pánov deň 
(porov. 2 Pt 3, 10), tu na zemi svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie 
bezpečnej nádeje a útechy. (LG, 65, 68) 
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3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: 
Svätého Otca Františka, nášho biskupa Mariána, kňazov, diakonov, seminaristov, 
zasvätené osoby, misionárov, katechétov, všetkých laických pomocníkov v 
službách Cirkvi v našej diecéze i nové duchovné povolania. 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 

 
 
 

5. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
SPOLOČENSTVO NEBESKEJ CIRKVI S PUTUJÚCOU CIRKVOU 
 

Kým teda nepríde Pán vo svojej velebnosti a s ním všetci anjeli (porov. Mt 
25, 31) a kým nebude zničená smrť a nebude mu všetko podrobené (porov. 1 
Kor 15, 26 – 27), niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život 
a očisťujú sa, iní sú zasa už oslávení a vidia „jasne samého trojjediného Boha 
takého, aký je“. Všetci však máme, i keď v rozličnom stupni a rôznym spôsobom, 
účasť na tej istej láske k Bohu a blížnemu a spievame nášmu Bohu ten istý 
chválospev slávy. Všetci totiž, ktorí sú Kristovi a majú jeho Ducha, zlučujú sa do 
jednej Cirkvi a sú v ňom navzájom spojení (porov. Ef 4, 16). Spojenie putujúcich s 
bratmi, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, sa vôbec neprerušuje, ba podľa stálej 
viery Cirkvi spoluúčasťou na duchovných dobrách sa posilňuje. Lebo svätí v nebi 
tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo 
svätosti, povznášajú kult, ktorý ona preukazuje Bohu na zemi, a mnohorakým 
spôsobom majú podiel na jej stálom raste (porov. 1 Kor 12, 12 – 27). Už sú 
prijatí do blaženej vlasti a bývajú u Pána (porov. 2 Kor 5, 8), skrze neho, s ním a v 
ňom neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali 
na zemi skrze jediného Prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša (porov. 



14 
 

1 Tim 2, 5), tým, že slúžili vo všetkom Pánovi a na svojom tele dopĺňali, čo 
Kristovmu umučeniu ešte chýba k dobru jeho tela, to jest Cirkvi (porov. Kol 1, 
24). Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti. (LG, 49) 
 
3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: 
Lekárov a zdravotných pracovníkov, vojakov a záchranárov, policajtov a všetkých 
pracovníkov, ktorí vykonávajú služby pre dobro občanov. 
 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 

 
 
 

6. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
SVÄTÍ NÁS UČIA CESTE SVÄTOSTI 
 

Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého 
tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi 
uctievala pamiatku zosnulých; a keďže je to svätá a nábožná myšlienka modliť sa 
za mŕtvych, „aby boli zbavení hriechu“ (2 Mach 12, 46), obetovala za nich aj 
prosby. Cirkev vždy verila, že apoštoli a Kristovi mučeníci, ktorí vyliatím vlastnej 
krvi podali najvyššie svedectvo viery a lásky, sú s nami užšie spojení v Kristovi, a 
preto ich zvlášť vrúcne uctievala spolu s Preblahoslavenou Pannou Máriou a so 
svätými anjelmi a nábožne vzývala pomoc ich orodovania. K nim sa čoskoro 
pridružili ďalší, ktorí verne nasledovali Krista v čistote a chudobe, a napokon aj 
iní, ktorých vynikajúce kresťanské čnosti a božské charizmy sa stali pre veriacich 
odporúčaním na zbožné uctievanie a nasledovanie.  

Keď totiž pozorujeme život tých, ktorí verne nasledovali Krista, dostáva sa 
nám nového povzbudenia, aby sme hľadali budúce mesto (porov. Hebr 13, 14 a 
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11, 10), a zároveň sa učíme poznávať veľmi bezpečnú cestu, ktorou môžeme 
uprostred meniacich sa udalostí tohto sveta dôjsť k dokonalej jednote s Kristom, 
to jest k svätosti, zodpovedajúcej stavu a podmienkam každého osobitne. V 
živote tých, čo majú s nami tú istú ľudskú prirodzenosť, ale dokonalejšie sa 
premieňajú na Kristov obraz (porov. 2 Kor 3, 18), Boh živo zjavuje svoju 
prítomnosť a svoju tvár ľuďom. V nich sa nám prihovára on sám a dáva nám 
znamenie svojho kráľovstva, ktoré nás mocne priťahuje, keďže máme okolo 
seba toľko svedkov (porov. Hebr 12, 1) a také potvrdenie evanjeliovej pravdy. 
(LG, 50) 
 
3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: 
Mužov a ženy, robotníkov, úradníkov, politikov, občianskych predstavených, 
pracujúcich v službách verejnému dobru a dobrovoľníkov, ktorí sa pričiňujú o 
spoločné dobro v cirkevnom i občianskom spoločenstve. 
 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 
 
 
 

7. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
SVÄTÍ POMÁHAJÚ PEVNEJŠIE SA ZJEDNOTIŤ S KRISTOM 
 

Lenže pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte 
viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi v 
Duchu (porov. Ef 4, 1 – 6). Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich 
privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo so svätými spája s Kristom, z 
ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a život Božieho ľudu. Preto je 
naozaj správne, aby sme mali v obľube týchto priateľov a spoludedičov Ježiša 
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Krista, ako aj našich bratov a význačných dobrodincov, a vzdávali za nich Bohu 
povinné vďaky, aby sme „ich vzývali a utiekali sa o ich orodovanie, pomoc a 
ochranu, a tak dosiahli Božiu priazeň skrze jeho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, 
ktorý je náš jediný Vykupiteľ a Spasiteľ.“ Lebo každý opravdivý prejav našej lásky 
k svätým je svojou povahou zameraný na Krista a v ňom má svoj cieľ, pretože on 
je „koruna všetkých svätých“; a skrze neho smeruje k Bohu, ktorý je 
obdivuhodný vo svojich svätých a v nich je oslávený.  

Naša jednota s nebeskou Cirkvou sa uskutočňuje naozaj vznešeným 
spôsobom hlavne v posvätnej liturgii, v ktorej na nás pôsobí prostredníctvom 
sviatostných znakov sila Ducha Svätého, keď spoločným plesaním slávime chválu 
Božej velebnosti a všetci, vykúpení v Kristovej krvi z každého kmeňa a jazyka, 
ľudu a národa (porov. Zjv 5, 9), zhromaždení do jednej Cirkvi, spoločným 
chválospevom zvelebujeme trojjediného Boha. Keď teda slávime eucharistickú 
obetu, spájame sa v tej najväčšej miere s kultom nebeskej Cirkvi, uctievajúc si vo 
svätom spoločenstve predovšetkým pamiatku slávnej Márie, vždy Panny, ale aj 
svätého Jozefa a blahoslavených apoštolov a mučeníkov, a všetkých svätých. 
(LG, 50) 
 
3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: Otcov 
a matky, slobodne žijúcich, ovdovelé osoby, rozvedených manželov, slobodné a 
opustené matky, sociálne odkázaných a homosexuálne osoby. 
 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 
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8. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
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, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
5. Desiatok posvätného ruženca 
6. Vzývanie svätého Martina za jednotlivé stavy Božieho ľudu 
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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, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 
 
 
 

9. DEŇ 
1. Hymnus k sv. Martinovi, str.2 
2. Zamyslenie na deň 

 
SVÄTOSŤ JE V LÁSKE 

„Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 
Jn 4, 16). Boh však vlieva svoju lásku do našich sŕdc skrze Ducha Svätého, ktorý 
je nám daný (porov. Rim 5, 5); teda prvým a najpotrebnejším darom je láska, 
ktorou milujeme Boha nadovšetko a blížneho z lásky k Bohu. Aby láska naozaj 
rástla v duši ako dobré semeno a prinášala ovocie, každý veriaci má s radosťou 
počúvať Božie slovo a pomocou Božej milosti uskutočňovať Božiu vôľu, často 
pristupovať k sviatostiam, najmä k svätému prijímaniu, a zúčastňovať sa na 
posvätných úkonoch, ako aj vytrvalo sa venovať modlitbe, sebazapieraniu, 
aktívnej službe bratom a cvičeniu sa vo všetkých čnostiach. Totiž láska ako 
spojivo dokonalosti a splnenie zákona (porov. Kol 3, 14; Rim 13, 10) riadi všetky 
prostriedky posväcovania, stvárňuje ich a privádza k cieľu. Preto pravý Kristov 
učeník sa vyznačuje tak láskou k Bohu, ako aj k blížnemu. 

Keďže Ježiš Kristus, Boží Syn, prejavil svoju lásku tým, že položil za nás 
život, nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď dá svoj život za neho a za svojich 
bratov (porov. 1 Jn 3, 16; Jn 15, 13). Preto hneď od prvých čias boli niektorí 
kresťania povolaní – a vždy budú volaní – podať toto najvyššie svedectvo lásky 
pred všetkými, najmä pred prenasledovateľmi. Teda mučeníctvo, ktorým sa 
učeník stáva podobným Majstrovi, dobrovoľne podstupuje smrť za spásu sveta a 
ako on vylieva svoju krv, Cirkev pokladá za význačný dar a najvyšší dôkaz lásky. A 
hoci sa tohto daru dostáva iba máloktorým, predsa všetci majú byť pripravení 
vyznávať Krista pred ľuďmi a nasledovať ho na ceste kríža v prenasledovaniach, 
ktoré Cirkvi nikdy nechýbajú. (LG, 42) 
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Svätosť Cirkvi osobitne napomáhajú aj rozmanité rady, ktoré Pán 
predkladá v evanjeliu svojim učeníkom, aby ich zachovávali. Medzi nimi vyniká 
vzácny dar Božej milosti, ktorý Otec poniektorým udeľuje (porov. Mt 19, 11, 1 
Kor 7, 7), aby sa s nerozdeleným srdcom (porov. 1 Kor 7, 32 – 34) ľahšie zasvätili 
jedine Bohu v panenstve alebo celibáte. Túto dokonalú zdržanlivosť pre Božie 
kráľovstvo Cirkev vždy mala v mimoriadnej úcte ako znak a podnet lásky a ako 
význačný zdroj duchovnej plodnosti vo svete.  

Cirkev uvažuje aj nad napomenutím apoštola Pavla, ktorý pobáda veriacich 
k láske a vyzýva ich, aby zmýšľali o sebe tak ako Ježiš Kristus, ktorý „sa nepridŕžal 
svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a 
stal sa … poslušným až na smrť“ (Flp 2, 6 – 8), a „hoci bol bohatý“, pre nás „sa 
stal chudobným“ (2 Kor 8, 9). Keďže učeníci majú vždy nasledovať Krista v láske 
a poníženosti a vydávať mu o tom svedectvo, matka Cirkev sa raduje, že má vo 
svojom lone mnoho mužov a žien, ktorí zbližša nasledujú Spasiteľovo zrieknutie 
sa samého seba a výraznejšie to prejavujú tým, že v slobode Božích detí 
prijímajú chudobu a zriekajú sa vlastnej vôle. Kvôli Bohu sa podriaďujú človekovi 
v tom, čo sa týka dokonalosti, vo väčšej miere, ako to ukladá prikázanie, aby sa 
plnšie pripodobnili poslušnému Kristovi.  

Všetci veriaci v Krista sú teda pozvaní, ba povinní usilovať sa o svätosť a 
dokonalosť vo vlastnom stave. Preto nech sa všetci snažia správne usmerňovať 
svoje náklonnosti, aby im používanie pozemských vecí a lipnutie na bohatstve 
proti duchu evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o dokonalú lásku, ako 
napomína apoštol Pavol: „Tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo 
tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ 
(porov. 1 Kor 7, 31 gr). (LG, 42) 
 
3. Litánie k sv. Martinovi, str. 3 
4. Modlitba  na Jubilejný rok sv. Martina, str. 4 
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: Celú 
Cirkev na svete, našu diecézu a jej duchovných pastierov, jednotlivé farnosti a 
malé spoločenstvá veriacich i tých, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. 
 
7. Pieseň k sv. Martinovi JKS 450, str. 5 
8. Iné modlitby k sv. Martinovi, str. 6 


