
Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla 
Ľubovoľná spomienka                   (červená) 
L III. spoločná časť mučeníkov Č.1. Mud 3, 1-9  č.5, s. 715;  
Responzóriový žalm:  Ž 124, 2-3. 4-5. 7c-8  s. 714;  
Ev. č. 4. Lk 9, 23-26 s. 725. 
Spoločné omše mučeníkov: O panne mučenici 
(RM Typis Vaticanis 2001, s. 895;) pf. O svätých 
mučeníkoch 
 

 
 
MODLITBA DŇA 
 
Dobrotivý Bože,  
ty si dal blahoslavenej Zdenke                                  
nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, 
ktorú prejavila radostnou službou chorým 
a tvojim kňazom; * 
prosíme ťa, dopraj aj nám, –  
aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote 
dať svoj život do služby bratom a sestrám 
a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  
Amen. 
 
 



NAD OBETNÝMI DARMI 
 
Všemohúci Bože, 
pri oslave blahoslavenej panny a mučenice Zdenky 

prinášame ti obetné dary * 

a prosíme, aby ti boli milé, – 

ako sa ti páčila jej odvaha, 
s ktorou za teba obetovala svoj život. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

SPEV NA PRIJÍMANIE                                     Jn 15,13 

Nik nemiluje väčšmi ako ten, 

kto položí život za svojich priateľov. 

 
 
PO PRIJÍMANÍ 
 
Milosrdný Bože, * 
v zástupe svätíc si ozdobil blahoslavenú Zdenku 

korunou panenstva i korunou mučeníctva, – 

daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti 
statočne premáhali všetko zlo 
a dosiahli nebeskú slávu. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

 



PRVÉ ČÍTANIE 
 

Čítanie z Knihy Múdrosti                       3, 1-9 
 

Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich 
nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi;  
za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. 
 Ale oni  sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky,  
ich nádej je plná nesmrteľnosti.  
 Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie, lebo ich Boh 
skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci 
a prijal ich ako celopalnú žertvu. 
 V deň súdu zažiaria, prebehnú sťa iskry cez trstinu, súdiť 
budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi 
kraľovať naveky. 
 Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske 
pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre 
jeho vyvolených odmena. 
  

Počuli sme Božie slovo. 
 

 
RESPONZÓRIOVÝ ŽALM:                            Ž 124, 2-3, 4-5, 7c-8 

 
R. (7ab): Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov.               VII 

 

1. Keby sa nás Pán nebol ujal, * 

keď ľudia povstali proti nám,  

2.  vari by nás živých boli prehltli, * 

keď proti nám blčala ich zúrivosť. – R. 
 

3. Vari by nás bola voda zaliala* 

    a riava sa prevalila cez nás. 

4. Vari by sa boli prevalili cez nás* 

     rozbúrené vody. – R. 



5. Slučka sa roztrhla * 

    a my sme na slobode. 

6. Naša pomoc v mene Pánovom, * 

ktorý stvoril nebo i zem. – R. 

 

DRUHÉ ČÍTANIE 
 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána                            5, 1-5 
 
     Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. 
A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho 
narodil. 
      Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme 
Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, 
že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 
     Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný 
premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?! 
 

Počuli sme Božie slovo. 
 

 
 
ALELUJOVÝ VERŠ                   1 Pt 4, 14 

R. Aleluja. –  Blahoslavení ste, keď vás hanobia pre Kristovo meno, 

     lebo to Duch Boží na vás spočíva. R. Aleluja. 
 

 

 

 



EVANJELIUM  
 

+  Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša                      Lk 9, 23-26 
 
Ježiš povedal všetkým:  
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň 

svoj kríž a nasleduje ma.  
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 

život pre mňa, zachráni si ho.  
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého 

by stratil alebo poškodil?!  
Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa 

bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej 
a svätých anjelov.“ 

 
Počuli sme slovo Pánovo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH    30. júla  

 

Bratia a sestry, pri spomienke mučeníckej smrti blahoslavenej panny 
Zdenky zišli sme sa poďakovať Pánovi za všetky milosti a dobrodenia, 
ktoré sme skrze jej orodovanie obsiahli. V dôvere v Božiu lásku 
a milosrdenstvo odvažujeme sa Pánovi predniesť aj svoje prosby a plní 
nádeje voláme:                     

Pane Ježišu, ďakujeme ti za príklad obety blahoslavenej mučeníčky Zdenky pri 
záchrane kňazov. Prosíme ťa, na jej príhovor chráň nášho Svätého Otca pápeža 
Františka, našich otcov biskupov a kňazov, a posilňuj ich vo vernosti v ich 
pastierskej službe.       

Pane Ježišu, blahoslavená Zdenka sa úprimne modlila za svoju vlasť. Prosíme 
ťa, na jej príhovor zachovaj v našom národe neporušenú vieru a mravnosť a tým, 
ktorí sú zodpovední za vedenie štátu, udeľ múdrosť a silu k uskutočňovaniu 
pravdy a spravodlivosti. 

Pane Ježišu, ty si posilnil blahoslavenú Zdenku v hrdinskom vyznávaní viery. 
Prosíme ťa, daj aj nám na jej príhovor odvahu vyznávať svoju vieru v teba 
a obetavo slúžiť našim bratom a sestrám. 

Pane Ježišu, blahoslavená Zdenka s láskou myslela na svojich blízkych 
a úprimne sa za nich modlila. Na jej príhovor ťa prosíme, požehnaj všetky 
manželstvá a rodiny a povzbuď ich k úcte tvojho presvätého Srdca, aby z neho 
čerpali silu k vzájomnej láske, úcte a vernosti. 

Pane Ježišu, s radosťou sme prišli do tvojho chrámu. Prosíme ťa, na príhovor 
blahoslavenej Zdenky žehnaj všetkých, ktorí sa zverujú jej orodovaniu a udeľ im 
tie milosti, o ktoré ťa s dôverou prosia. 

Pane Ježišu, na príhovor blahoslavenej Zdenky uveď všetkých našich zosnulých 
do nebeského kráľovstva. 

Prosíme ťa, Bože, Otče, milostivo príjmy naše vďakyvzdanie. Vypočuj aj 
pokorné prosby svojho ľudu a vo svojej štedrosti daj nám všetky dary, o 
ktoré ťa prosíme na príhovor blahoslavenej mučenice Zdenky v Duchu 
Svätom, skrze Krista nášho Pána. 
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Modlitby veriacich - BL. ZDENKA, REHOĽNÍČKA 
30. júl 

 
Bratia a sestry, Boh v živote svätých korunuje dielo svojej milosti.  
Za hrdinské čnosti bola na oltár povýšená aj dcéra nášho národa, blahoslavená Zdenka. 
Ďakujme Bohu za milosť jej príkladného života a spoločne prosme.  
 

1. Bože Otče, ďakujeme ti za príklad obety blahoslavenej mučenice Zdenky pri 
záchrane kňazov. Prosíme ťa, na jej príhovor chráň nášho Svätého Otca pápeža 
Františka, nášho biskupa.......... i všetkých biskupov a kňazov, a posilňuj ich 
vo vernosti i svätosti života. 

 
2. Láskavý Otče, pokorne ťa prosíme za Cirkev na Slovensku; aby, na príhovor 

blahoslavenej Zdenky, bola v dnešnej dobe presvedčivá v hlásaní evanjelia a 
ochotná prinášať obety za pravdu viery.  

 
3. Milosrdný Otče, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti; aby rešpektovali slobodu 

náboženského vyznania a chápali, že naša spoločnosť vyrástla a obstojí len na 
kresťanských základoch.  

 
4. Verný Bože, prosíme ťa za zasvätené osoby; aby čistotou srdca a radosťou, s akou 

obetujú svoj život tebe, poukazovali na krásu duchovného života a večné hodnoty.  
 

5. Dobrotivý Otče, prosíme ťa za naše rodiny a spoločenstvá; aby na príhovor 
blahoslavenej Zdenky boli živými ohniskami viery, z ktorých bude vyžarovať teplo 
lásky, vzájomná úcta a ochota odpúšťať.  

 
6. Láskavý Bože, prosíme ťa za mladých ľudí; aby na príhovor bl. Zdenky mali 

odvahu vyznávať vieru v teba a ochotu odpovedať na hlas tvojho povolania.  
 

7. Trojjediný Bože, prosíme ťa o svätorečenie bl. Zdenky, ktorá neustále žila a kráčala 
v tvojej prítomnosti. Daj, aby nám jej príklad pomáhal objavovať tvoju milujúcu 
prítomnosť uprostred všedných okolností života.  

 
8. Milosrdný Otče, prosíme ťa za všetkých, ktorí v našej krajine trpeli pre vieru; aby si 

im otvoril brány neba a pre ich zásluhy požehnával a posilňoval náš národ.  
 
Bože a Otče náš, s vďakou za hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré nám z tvojej 
milosti dosvedčila bl. Zdenka, pokorne ťa prosíme, aby si vypočul naše prosby a 
pomáhal nám na ceste svätosti. Skrze Krista, nášho Pána. 
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Blahoslavená Zdenka   
Spoločné modlitby veriacich 

 
Bratia a sestry, zišli sme sa poďakovať Pánovi za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme skrze 

orodovanie blahoslavenej Zdenky obsiahli. V dôvere v Božiu lásku a milosrdenstvo odvažujeme sa 
Pánovi predniesť aj svoje prosby a plní nádeje voláme: 

 
Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

1. Pane Ježišu, ďakujeme ti za príklad obety blahoslavenej mučenice Zdenky pri 
záchrane kňazov. Prosíme ťa, na jej príhovor chráň nášho Svätého Otca pápeža 
Františka, nášho biskupa................ i všetkých biskupov a kňazov, a  posilňuj ich 
vo vernosti i svätosti života. 

 
2. Pane Ježišu, blahoslavená Zdenka sa úprimne modlila za svoju vlasť. Prosíme ťa, na 

jej príhovor zachovaj v našom národe pravú vieru a mravnosť, a tým, ktorí sú 
zodpovední za vedenie štátu, udeľ múdrosť a silu k uskutočňovaniu pravdy a 
spravodlivosti. 

 
3. Pane Ježišu, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Zdenky, daj, aby naše rodiny a 

spoločenstvá boli živými ohniskami viery, z ktorých bude vyžarovať teplo lásky, 
vzájomná úcta a ochota odpúšťať.  

 
4. Pane Ježišu, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Zdenky, daruj mladým ľuďom 

odvahu vyznávať vieru v teba a ochotu odpovedať na hlas tvojho povolania. 
 
5. Pane Ježišu, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Zdenky, žehnaj všetkých jej 

ctiteľov, daj im živú vieru a vypočuj úmysly, o ktoré ťa s dôverou prosia skrze jej 
orodovanie. 

 
6. Pane Ježišu, blahoslavená Zdenka sa s dôverou odovzdala pod ochranu 

Sedembolestnej Panny Márie. Prosíme ťa, daj, nech jej svätorečenie prehĺbi našu 
oddanosť a posilní našu úctu k patrónke Slovenska. 

 
 

Prosíme ťa, Bože Otče, milostivo prijmi naše vďakyvzdanie. Vypočuj aj pokorné prosby 
svojho ľudu a vo svojej štedrosti daj nám všetky dary, o ktoré ťa prosíme na príhovor blahoslavenej 
panny a mučenice Zdenky v Duchu Svätom, skrze Krista nášho Pána.  
 
  


