
Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda 
 

A./ Osobne sa ho modlíme najstručnejšou formou hocikedy (aj doma každý deň ďalšiu modlitbu):  

 

1. deň  /Pane Ježišu, obaja solúnski bratia túžili po živote v najužšom spoločenstve 

s tebou. Preto starší Michal opustil kariéru správcu pohraničnej provincie, hoci bol na 

ňu dobre pripravený už z rodiny a uchýlil sa do kláštora na úpätí Svätej Hory Olymp 

v Grécku s rehoľným menom Metod. Preto mladší Konštantín odmietol ponúkané 

politické postavenie a vysvätený za kňaza slúžil v Carihrade ako patriarchov sekretár 

a v archíve knižnice chrámu Hagia Sofia. Preto sa čoskoro vzdal aj týchto veľmi 

aktívnych činností v Cirkvi a žil v ústraní kláštora pri Čiernom mori. Po misii u  

Saracénov zase vyhľadal svojho brata mnícha Metoda na Olympe. Preto aj v Ríme 

vstúpil do kláštora pod rehoľným menom  Cyril a jeho posledné slová na smrteľnej 

posteli boli o túžbe Metoda po samote na Olympe... Prosíme ťa, nech nám teraz pri 

tebe v nebi pomáhajú svojím orodovaním prehlbovať túžby po tebe v našich srdciach 

a to aj modlitbami v dobrovoľnej izolácii od zhonu sveta... Amen. 

 

2. deň /Pane Ježišu, ďakujeme ti, že slovami: "Choďte do celého sveta“ a „Učte všetky 

národy..." poslal si aj solúnskych bratov Konštantína a Metoda na misie k národu 

Chazarov na Kryme. Išli, aj keď sami túžili viac po samote s tebou v kláštore. Išli a 

ohlasovali tam Evanjelium, ako to už predtým robil veľmi úspešnou misiou mladučký 

Konštantín u mohamedánskych Arabov  Saracénov. Ďakujeme ti, Pane, že nielen 

rodinnou výchovou, modlitbami a štúdiami, ale aj týmito misiami u moslimov 

v Arábii a Chazarov na Kryme si ich pripravoval na misiu k nášmu národu. Prosíme 

ťa, otváraj aj naše srdcia, aby sme nimi počúvali Tvoj hlas, Tvoje výzvy k službám... 

Aj tvoje výzvy k apoštolátu, ktorými nás tiež chceš pripravovať aj na ďalší apoštolát... 

Amen. 

 

 

3. deň /Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si ustanovil sv. Petra za svojho zástupcu na zemi, za 

prvého pápeža a sv. Klimenta za svojho štvrtého zástupcu na zemi. Sv. Cyril a Metod 

mali veľkú úctu k tebe i k tvojim zástupcom, pápežom. Preto na Kryme vyhľadali 

v Chersone kostolík s hrobom sv. Klimenta, ktorého tam poslal cisár do vyhnanstva za 

otroka ťažiť mramor a potom ho tam dal zavraždiť a s ním aj ostatných robotníkov. 

Sv. Cyril a Metod od miestnej Cirkvi s veľkou úctou prevzali jeho relikvie. Uctili si 

ich potom aj v Byzancii, uctievali ich potom aj naši predkovia na Veľkej Morave, aj 

pápeži, biskupi, kňazi a veriaci v Ríme... Prosíme ťa, pomáhaj nám svojou milosťou, 

aby sme mali správnu úctu k relikviám sv. Cyrila tak, že budeme podľa vzoru 

solúnskych bratov prehlbovať v sebe úctu k pápežom, tvojim zástupcom na zemi... 

Amen. 

 

4. deň /Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si obdaroval našich pra-otcov a pra-matky 

túžbou rozumieť tvojmu slovu i liturgii a preto chceli mať pastierov podľa tvojho 

Srdca. V rokoch 862/3 si na to použil ako svoje nástroje knieža Rastislava z Veľkej 

Moravy a byzantského cisára Michala III. v Konstantinopole (dnešný Istanbul). Patriarcha 

a cisár kvôli tejto službe povolali z kláštora sv. Cyrila a Metoda a poslali ich k našim 

predkom „vysvetliť pravú vieru v ich jazyku...“ Oni prijali toto poslanie, vymysleli 

prvé písmo v slovenskej reči, preložili a novým písmom napísali knihy Svätého písma 

i liturgické knihy. Prosíme ťa, Pane, vlievaj aj do našich sŕdc tú istú túžbu po tvojej 



pravde v liturgii i vo Svätom písme, ako do sŕdc našich prarodičov. A daj nám tiež 

pastierov podľa tvojho Srdca – ochotných i schopných pravoverne slúžiť tebe i nám 

tvojím slovom i liturgiou ako sv. Cyril a Metod... Amen. 

 

 

5. Deň  /Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že sv. Cyril a Metod mali Sväté písmo 

a liturgické knihy nielen v rukách preložené a napísané v reči našich predkov, ale 

i v srdciach a tak v celom svojom každodennom živote... Tak zakladali školy a učili 

našich predkov čítať a písať nielen ich starou rečou a novým písmom, ale postupne aj 

v latinčine. Tak pripravovali mladých mužov na kňazskú službu, aby rozumeli 

východnej i západnej liturgii, kultúre i vede... Tak sa náš národ stal civilizovaným 

kultúrnym národom svojej doby. Ďakujeme ti, Pane, že krajina našich predkov pod 

Tatrami bola vďaka misijnej službe solúnskych bratov už vtedy nielen zemepisne 

srdcom Európy medzi Východom a Západom... Prosíme ťa, žehnaj nás, aby sme podľa 

ich príkladu životom podľa liturgie a Svätého písma aj dnes zachovali Srdce Európy 

živé tvojím životom... Amen. 

 

6. deň  /Pane Ježišu, ďakujeme ti, že pre písanie v reči našich otcov vymysleli solúnski 

bratia hlaholiku z malých písmen gréckej abecedy kombináciou troch náboženských 

znakov – kríža na ktorom si nás vykúpil, kruhu ktorý nemá začiatok ani koniec ako 

večný Boh a trojuholníka ako symbolu Najsvätejšej Trojice... Počas svojej misijnej 

služby učili našich predkov v školách i slúžili sväté omše „v reči ľudu“. Kvôli tomuto 

novému písmu pre starú slovenskú reč mali ťažkosti a šli za tvojím zástupcom do 

Ríma cez Benátky. Aj tam ich čakali trojjazyčníci a bratia im vysvetľovali tvoju vôľu, 

aby ťa všetky jazyky oslavovali, nielen hebrejčina, gréčtina a latinčina. Neboli 

pochopení, lebo predbehli svoju dobu o celých 1100 rokov!!! Až druhý vatikánsky 

koncil im dal za pravdu a aj v Benátkach ťa dnes oslavujú v taliančine. A my ťa  teraz 

po vyriešení tohto sporu prosíme, aby ťa oslavoval každý „jazyk“ a každé srdce aj 

v našom národe... Amen. 

 

 

7. deň  / Pane Ježišu, ty riadiš svoju Cirkev prostredníctvom svojich zástupcov, pápežov. 

Keď slúžil po sv. Petrovi stošiesty pápež Mikuláš I., v roku 867 sa dali na cestu 

k nemu solúnski bratia pre riešenie misijného problému s liturgickou rečou ľudu... 13. 

novembra si ho povolal do večnosti, takže ty si ich privítal v roku 868 v Ríme už 

v osobe Hadriána II., ktorý ťa zastupoval od 14. decembra 867. Relikvie tvojho 

štvrtého zástupcu sv. Klimenta odovzdali jemu, jeho prostredníctvom boli pripravení 

mladí muži vysvätení za kňazov, Metod za biskupa a schválil si používanie reči ľudu 

v liturgii tak, že on položil preklad liturgických kníh a Sv. písma na oltár v bazilike 

tvojej matky Márie. Keď si v decembri 872 aj umučeného Hadriána vzal k sebe, 

zastupoval ťa od 14. decembra 872 pápež Ján VIII. V jeho osobe si ty prijal v Ríme 

Metoda na jeho druhej ceste a v roku 880 si bulou Industriae tuae založil biskupstvo 

v Nitre, ustanovil v ňom sv. Metoda a znovu potvrdil reč ľudu v liturgii... Pápeži sa 

menili a menia, ale ty si ten istý... Prosíme ťa, posilňuj dnes naše srdcia vo viere, aby 

sme v pápežoch počúvali teba tak, ako sv. Cyril a Metod... Amen.  

 

8. deň /Pane Ježišu, ďakujeme ti, že od roku 863 sv. Konštantín a Metod s Klimentom, 

Savom, Angelárom, Naumom, Vavrincom a ďalšími spolupracovníkmi obrovským 

misijným dielom šírili na Veľkej Morave kresťanstvo a kultúru používaním 

preložených textov bohoslužieb a časti Biblie. Keď pápež Hadrián II. v roku 868 s 



radosťou vyhovel všetkým ich požiadavkám a relikvie sv. Klimenta slávnostne uložili 

v bazilike sv. Klimenta, mohli sa vrátiť na Veľkú Moravu, no Konštantín sa už nikdy 

nevrátil. Prepracovaný v Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal rehoľné meno Cyril 

a 50 dní sa pripravoval na stretnutie s tebou. Kým si ho k sebe 14. februára 869 

povolal, ešte si cez neho povedal sv. Metodovi: „…ty veľmi miluješ Horu, to viem. 

No neopúšťaj učenie pre Horu, lebo veď čím môžeš byť skorej spasený?“ Prosíme ťa 

na príhovor sv. Cyrila, daj aj nám milosť dobrej prípravy na smrť... Amen. 

 

 

9. deň /Pane Ježišu, ďakujeme ti, že tvoj zástupca Ján Pavol II. 31. decembra 1980 

vyhlásil solúnskych bratov za spolupatrónov Európy. Po pohrebe svojho brata Cyrila 

sa pre vojnu medzi Rastislavom a Nemcami Metod s listom od Hadriána II. dostal len 

na Blatnohrad ku Koceľovi. Odtiaľ ho vzali franskí biskupi v roku 870 do väzenia 

v kláštore vo Švábsku. Až po tvrdom zákroku Hadriánovho nástupcu Jána VIII. v roku 

873 pápežský legát Metoda uviedol do úradu arcibiskupa na Veľkej Morave. V bule 

Industriae Tuae (jún 880) potvrdzuje Metoda za moravského arcibiskupa do Nitry, aby 

prehĺbil kresťanskú vieru medzi Slovanmi. Mal vplyv aj na Čechov, Maďarov 

a Vislanov a pokrstil ich vladárov. V roku 882 ho prijal cisár Bazil I. S dvomi svojimi 

žiakmi dokončil preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Tesne pred smrťou určil za 

svojho nástupcu Gorazda a zomrel vo veku 70 rokov 6. 4. 885. Miesto jeho smrti a 

hrobu nevieme - prosiť o orodovanie a nasledovať jeho čnosti však chceme. Amen. 

 

B./ strednou formou sa ho pár veriacich chce modliť vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v 

Radave ako súčasť prípravy na prijatie relikvie sv. Cyrila k 1150. výročiu ich misie na Veľkej Morave  
pred 14. februárom, kedy sa v r. 869 narodil pre nebo sv. Cyril; 

pred 6. aprílom, kedy sa v r. 885 narodil pre nebo sv. Metod; 

pred 12. májom, kedy v r. 1852 v Ríme pápež Pius IX. schválil modlitbový “Spolok sv. Cyrila a Metoda“; 

pred 17. augustom, kedy sa v r. 1969 začal stavať farský kostol sv. Cyrila a Metoda k 1100. výr. smrti sv. Cyrila; 

pred 8. novembrom, kedy bola v r. 1970 v dostavanom  farskom kostole v Radave prvá sv. omša; 
pred príchodom relikvií, a potom každý rok na výročie? 
Ako? Skoro tak isto, ako prvou formou, ale tú modlitbu denne sa modlí nie každý sám, ale 

spolu (v kostole? v rodine? v spoločenstve?...?) a denne k nej pridáme „nemenné“ časti, napr. litánie, 

piesne, krátke čítanie z ich života, alebo...  
 

Modleníčka po modlitbe posvätného ruženca pridá pieseň a litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi: 

Pane, zmiluj sa nad nami – Pane, zmiluj sa nad nami 

Kriste, zmiluj sa nad nami – Kriste, zmiluj sa nad nami 

Pane, zmiluj sa nad nami – Pane, zmiluj sa nad nami 

Kriste, uslyš nás – Kriste vyslyš nás  

Otče z nebies, Bože – zmiluj sa nad nami 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami 

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami 

Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás 

Muži apoštolského nadšenia – orodujte za nás 

Ozdoby biskupov – orodujte za nás 

Horliví šíritelia Kristovej viery – 

Učitelia blúdiacich pohanov – 

Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom – 

Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom – 

Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť k nevernosti – 

Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné pohanenie – 



Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení – 

Buď nám milostivý – odpusť nám, Pane  

Buď nám milostivý – vyslyš nás, Pane 

Od všetkého zlého – vysloboď nás, Pane 

Od každého hriechu – 

Od ducha nesvornosti – 

Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania – 

Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania – 

Skrze Tvoje modlitby za svornosť veriacich – spas nás, Pane 

Skrze vyhlásenie Tvojho nového prikázania bratskej lásky – spas nás, Pane 

Skrze Tvoje utrpenie a smrť – spas nás, Pane 

Skrze Tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie – spas nás, Pane 

My hriešnici – prosíme Ťa, vyslyš nás  

Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda – 

Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva – 

Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohoto sveta – 

Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych – 

Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom povzbudzovali k dobrému – 

Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od Tvojej cesty – 

Aby si ochraňoval Tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera – 

Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi – 

Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev – 

Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice – 

Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti – 

Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku – 

Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom až do smrti – 

Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do nebeskej vlasti – 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – odpusť nám, Pane 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta  – vyslyš nás, Pane 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta  – zmiluj sa nad nami 

V. – Pán ich miloval a ozdobil ich     R. – Rúchom slávy ich zaodel 

V. – Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka až po jeho západ  

R. – a privediem ich a budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema 

V. – Naši svätí apoštoli Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských 

bludov na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa 

tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť. 

R. – V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze 

vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás, nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto 

kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom. A tých bratov, ktorí sa 

neverne odtrhli od Cirkvi, aby si milostivo naspäť priviedol do jej materinského lona. 

V. – Svätí Cyril a Metod, slovenskí apoštoli,      R. – orodujte za nás. 

 

V. Modlime sa: – Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých 

vyznávačov a biskupov Cyrila a Metoda priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme 

boli pripojení k spoločenstvu tých, ktorých sviatok radostne oslavujeme. Skrze Krista, nášho 

Pána. Amen. 
Nihil obstat: Imprimatur:  

ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober  

cenzor biskup, gen. vikár  

Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995 



 

C./ slávnostnou formou  so všetkým z prvej i strednej formy pred 5. júlom, ale aj s 9 svätými omšami, pozvanými 

kazateľmi, tématickými homíliami, piesňami, modlitbami veriacich, speváckymi zbormi, alebo aj... Pri sv. omšiach a homíliách 

o sv. Cyrilovi a Metodovi aj prosby veriacich podľa V. Zemančíka 
  

S radosťou oslavujme Ježiša Krista, nášho veľkňaza a Pastiera, ktorý nám poslal 

vierozvestov Cyrila a Metoda a pokorne ho prosme:  
 

1. Pane Ježišu, ty osvecuješ svoju Cirkev svätými a vynikajúcimi mužmi; daj, nech všetci 

kresťania žiaria radosťou z poznania pravdy o tebe - Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. 

2. Pane Ježišu, ty si nás všetkých povolal k dokonalej láske; na príhovor svätého Cyrila 

a Metoda daj nám pastierov podľa svojho Srdca - Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. 

3. Pane Ježišu, ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov; chráň všetkých, ktorých si 

získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba - Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. 

4. Pane Ježišu, ty si nás svojou krvou zmieril s Otcom; zachovaj nás vo svojej láske, aby sme 

všetci boli jedno - Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. 

5. Pane Ježišu, urob z nás ľud zjednotený v pravej viere i v jej správnom vyznávaní, a vlej 

nám do sŕdc slovo svojho učenia - Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. 

6. Pane Ježišu, ty prostredníctvom pastierov Cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život; prijmi 

k sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život - Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. 

 

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a naplň nás vďačnosťou za dar pravej viery; pomáhaj 

nám žiť nábožne a spravodlivo, aby sme si zachovali dedičstvo našich otcov. Lebo ty 

žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

 


