
Návrh Deviatnika k Jánovi Krstiteľovi, 
spolupatrónovi SF 

(Pre vnútornú potrebu SF) 
Veríme, že týchto deväť dní spoločnej duchovnej prípravy nám 
pomôže ešte lepšie pochopiť kto je Ján Krstiteľ a v čom je 
aktuálnosť jeho posolstva dnes. On sám totiž o sebe hovorí: „Som 
hlas volajúceho na púšti: pripravte cestu pre Pána, ako povedal 
prorok Izaiáš!“ Je hlasom. Hlasom, ktorý sa nielen ozýva, 
zaznieva, ale ktorý zároveň znepokojuje. 
 
1. deň (15.6.): Ján Krstiteľ – vyprosený od Pána 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli spolu s tvojou matkou 
jednomyseľne zotrvávali na modlitbách a očakávali tvojho 
Svätého Ducha. Aj naše spoločenstvo, pretože sme rozptýlení, 
potrebuje tvojho Ducha, aby nás zjednocoval, viedol, potešoval, 
vyučoval a spravoval. Daj nám skrze tvojho Ducha spoznať, 
k čomu nás chceš inšpirovať a viesť príkladom, a posilňovať 
svedectvom života sv. Jána Krstiteľa. O to ťa prosím(e) na jeho 
príhovor. Amen. 
Text zo SP na rozjímanie: 5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil 
istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho 
manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 
6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali 
všetky Pánove prikázania a ustanovenia. 7 Nemali však deti, lebo 
Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. 8 Keď raz 
prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, 
9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť 
do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. 10 v čase 
kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. 11 Tu sa mu 
zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. 
12 Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. 
13 Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná 
tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu 
meno Ján. (Lk 1, 5-13). 
Rozjímanie: Meno Ján pochádza z hebrejského Jochánán, čo 
znamená Boh je milostivý. Meno vyjadruje postoj Boha 
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k človeku, ktorý sa k nemu obracia. Najskôr to boli Zachariáš 
a Alžbeta. Obaja pochádzali z kňazských rodov. Alžbeta dokonca 
z Áronovho veľkňazského rodu. Obaja žili príkladným životom 
a zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Napriek 
tomu im Boh upieral najväčšie požehnanie, najväčší dar – 
potomstvo. Dlhé roky sa modlili a prosili o tento dar. A Boh 
akoby naďalej mlčal. Nakoniec odpovedal Zachariášovi na mieste 
jemu najvlastnejšom, v chráme, pri činnosti pre neho 
najcharakteristickejšej, keď prinášal kadidlovú obetu. Kadidlo je 
symbolom modlitieb svätých, ktoré stúpajú k Božiemu trónu. 
Všetky tieto modlitby sa tu spájajú, akoby sa zlievali do jedného 
jediného prúdu a vystupujú pred Boží trón. Sú vypočuté. Boh sa 
prejavuje ako Milostivý. Ako ten, ktorý vypočúva modlitbu 
svojich služobníkov. 
Modlime sa, aby nám bol Pán milostivý, povolal a poslal nových 
nasledovníkov Jána Krstiteľa, ktorí by sa mu zasvätili, a všade tam 
vo svete, kde sa ľudia nachádzajú, vydávali svedectvo slovom 
i životom o priorite večných hodnôt, o Bohu, ktorý je milostivý 
a v pravý čas vypočúva naše modlitby. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF (rozsah si každý zvolí podľa svojich 
možností). 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
2. deň (16.6.): Ján Krstiteľ – pustovník, ktorý rástol a mocnel na 
duchu 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil 
na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. (Lk 1, 80) 
Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. 
Potravou mu boli kobylky a lesný med. (Mt 3, 4). 
Rozjímanie: Boh a večné hodnoty boli pre Jána všetkým. Aby ich 
mohol objavovať, spoznávať a do hĺbky prenikať opustil svet. 
Kvôli Bohu sa zriekol spôsobu života, ktorý bol bežný v jeho 
dobe. Púšť, ktorá mala dva hlavné významy – pokladala sa za 
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teritórium diabla a bola miestom výchovy – sa stala jeho 
domovom. Tak ako kedysi Pán vychovával svoj ľud putujúci 
z egyptského otroctva do slobodnej vlasti, na púšti, vychovával 
i Jána. I on sa chcel podriadiť Božej výchove. SP o nej podáva 
svedectvo: mocnel a rástol na duchu. 
Modlime sa, aby aj nás Pán vychovával na tých miestach, v takých 
prostrediach, ktoré sú často „domovom zlého“, a pre človeka sú 
nepohostinné. Nech Pán zameriava naše srdcia na pravé hodnoty 
a dá nám milosť objavovať ich všade, kde sa človek nachádza. 
Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
3. deň (17.6.): Ján Krstiteľ – pokorný služobník Pánov 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 7 A hlásal: „Po mne prichádza 
mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať 
mu remienok na obuvi. 8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude 
krstiť Duchom Svätým.“ (Mk 1, 7-8). 
11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je 
mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás 
bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 v ruke má vejačku, vyčistí 
si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli 
v neuhasiteľnom ohni." 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu 
za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a 
hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne?" 15 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, 
aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už 
neodporoval. (Mt 3, 11-15). 
27 Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to 
nebolo dané z neba. 28 Vy sami ste svedkami, že som povedal: Ja 
nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. 29 Ženích je ten, kto má 
nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi 
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sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. 30 On 
musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3, 27-30). 
Rozjímanie: Ján si uvedomuje, aký rozdiel je medzi človekom 
a Bohom. Človek môže očistiť iného zvonka, vodou. Ale premeniť 
vnútro, ľudské srdce, to môže urobiť iba Boh, Duch Svätý. Tak 
ani rast človeka vo viere, v živote milosti, v Božom živote nemôže 
zabezpečiť človek, ale jedine Boh. Preto Ježiš musí rásť a Ján sa 
chce umenšovať. Ježiš je Ženích, Ján je však jeho priateľ. A hoci 
sa pokladá za nehodného nosiť Ježišovi obuv, či rozviazať mu na 
nej remienok, predsa, ako Ženíchov priateľ, chce mu byť nablízku, 
k dispozícii, k službe. Prijíma a plní každú službu, ktorou ho Pán 
poverí, ktorú od neho Pán očakáva. A tak ho Pán povyšuje, keď 
pokorne prijíma od neho krst. 
Modlime sa, aby sme pokorne zmýšľali o sebe, ale aby sme 
zároveň aj ochotne plnili každú úlohu, ktorou nás Pán poverí, nech 
by bola akokoľvek veľká a nás prevyšovala. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
4. deň (18.6.): Ján Krstiteľ – veľký pred Pánom 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho 
narodenie poteší mnohých. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. 
Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní 
Duch Svätý. 28 Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, 
nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, 
je väčší ako on. (Lk 1, 14-15. 7, 28). 
18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte 
naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné 
piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. (Ef 5, 
18-19). 
Rozjímanie: Ján Krstiteľ bol veľký človek. Najväčší spomedzi 
tých, čo sa narodili zo ženy. Vyrástol v rodine oddanej Pánovi. 
Mal dobré rodinné zázemie a starostlivú výchovu, lebo jeho 
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rodičia boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali 
všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Jeho asketická 
sebavýchova na púšti ešte zväčšila jeho ľudskú veľkosť. Bola to 
veľkosť, ktorú všetci uznávali. Dokonca i farizeji a zákonníci, ba 
samotný kráľ Herodes, ktorý ho dal popraviť, ho rád počúval, hoci 
s rozpakmi. 
Ale Jánova skutočná veľkosť spočívala v niečom, či v niekom 
INOM. V Duchu Svätom, ktorý ho naplnil, už v živote matky 
a potom ho celý život viedol. 
Modlime sa, aby aj naše spoločenstvo viedol ten istý Duch Svätý. 
Aby nás inšpiroval, posilňoval a utvrdzoval príkladom Jána 
Krstiteľa, aby naše spoločenstvo rástlo a stávalo sa veľkým nielen 
pred ľuďmi, ale najmä pred Bohom. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
5. deň (19.6.): Ján Krstiteľ – hlásateľ a uskutočňovateľ pokánia 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam 
svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. 3 Hlas 
volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky!“ 4 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia 
na odpustenie hriechov. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo 
bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. (Mk 1, 2-4. 6). 
7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu 
na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť 
budúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 
9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: – Naším otcom je 
Abrahám! – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti 
aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. 
A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia 
do ohňa.“ (Mt 3, 7-10). 
Rozjímanie: Ján hlásal pokánie a udeľoval krst pokánia. Ale skôr 
než ho začal hlásať, sám konal pokánie. Bol k sebe náročný, snáď 
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až veľmi prísny. Nejde však o jeho prísnosť, ktorú by sme mali 
nasledovať, ale o jeho dôslednosť. Je dôležité, aby naše slová boli 
vždy pravdivé. Ale predovšetkým je to náš život, čo navonok 
vyjadruje naše vnútro. Pravdivosť a úprimnosť nášho pokánia, sa 
skôr či neskôr prejaví v jeho ovocí. Začiatkom pokánia je veriť 
evanjeliu. Jeho prostriedkami sú najmä pôst a modlitba. Ovocím 
pokánia musí byť láska k Bohu a blížnemu. Modlitba za obrátenie 
hriešnikov, ku ktorej nás Boh skrze Pannu Máriu vo Fatime 
pozýva, má byť vyjadrením tejto lásky. Len vtedy je pokánie, aké 
Boh očakáva. 
Modlime sa k Pánovi, aby sme nielen jednotlivo, ale i ako 
Spoločenstvo prinášali ovocie hodné pokánia. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
6. deň (20.6.): Ján Krstiteľ – prorok, ktorý mnohých obrátil 
k Pánovi 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 16„Mnohých synov Izraela obráti 
k Pánovi, ich Bohu. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a 
mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti 
spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.... 76 A ty, 
chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš 
pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse, 
78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. 
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým, čo sedia 
vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk 
1, 16-17. 76-79). 
Rozjímanie: Prorok je človek, ktorý počúva Boha, má s ním 
hlboký osobný vzťah. Preto môže hovoriť v jeho mene, ale vždy 
len na základe Božieho poverenia. Oznamuje ľuďom Božiu vôľu. 
Pretože proroci často hovorili o poblúdení, o vzdialení sa ľudí od 
Boha, ich slová ľudia neradi počúvali, a ešte menej ochotne 
prijímali. Ján Krstiteľ však napriek tomu obrátil srdcia mnohých 
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k Pánovi, a tak ich pripravil na príchod Mesiáša, Ježiša Krista. 
A toto robí prostredníctvom svojich kázní, ktoré sa čítajú počas 
liturgie v našich chrámoch, doteraz A bude to robiť do konca čias. 
Vždy ide pred tvárou Pána, teda tesne pred Ježišom, aby ohlásil 
jeho príchod a pripravil mu cestu tým, že poúča ľud o spáse. Hoci 
jeho slová znejú občas tvrdo, sú to slová o obrátení k Pánovi, ktoré 
je počiatkom spásy. 
Modlime sa, aby sme aj my, ľuďom v našom prostredí ukazovali 
cestu spásy svojimi postojmi, životom i slovom. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
7. deň (21.6.): Ján Krstiteľ – nekompromisný svedok pravdy 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 17 Herodes dal totiž Jána chytiť a 
v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata 
Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: 
„Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ (Mk 6, 17-18). 
3 Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia 
pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, 4 lebo mu Ján 
hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ 5 A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu; 
lebo ho pokladali za proroka. (Mt 14, 3-5). 
Rozjímanie: Nesmieš žiť s manželkou svojho brata! Herodes ako 
kráľ, verejná osoba, mal vplyv na mnohých ľudí, na celú 
spoločnosť. Robil veci, ktoré mnohých pohoršovali, ale zároveň aj 
mnohých zvádzali zlým príkladom. Mnohí ho za to asi ohovárali, 
no zároveň sa ho báli, podriaďovali sa mu, ba dokonca mu slúžili. 
Ján Krstiteľ, prorok askéta, vnútorne slobodný, však hovorí. Nie 
za chrbtom, ale priamo do očí Herodesovi: Nesmieš žiť 
s manželkou svojho brata! Herodes neušetril ani Jána. Mal moc. 
Ale len nad Jánovým telom a pozemským životom. Teda 
vonkajšiu moc. Nemohol Jánovi vziať jeho vnútornú slobodu, 
v ktorej sa rodila jeho vernosť pravde. 
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Modlime sa, aby sme si aj my, ako jednotlivci, členovia 
spoločnosti, vždy zachovali vnútornú slobodu a vernosť pravde. 
Modlime sa aj za naše Spoločenstvo, aby aj ono zostalo verné 
pravde. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
8. deň (22.6.): Ján Krstiteľ – mučeník 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: 
„Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 
25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď 
dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale 
pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď 
poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení 
ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a 
dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, 
prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. (Mk 6, 24-29). 
6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady 
v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, 7 že jej pod prísahou 
sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. 8 Ona na návod svojej matky 
povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 9 Kráľ sa 
zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej 
ju dali. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať. 11 I priniesli na mise jeho 
hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Tu 
prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a 
oznámili to Ježišovi. (Mt 14, 6-12). 
Rozjímanie: Pri mučeníckej smrti Jána Krstiteľa sa stretajú dva 
svety: svet dobra, pravdy, večných hodnôt na jednej strane a svet 
hriechu, klamstva, pseudohodnôt maskovaný agresivitou 
a násilím, na druhej strane. V živote mučeníkov je rozhodujúci 
moment, v ktorom sa tieto dva svety stretávajú v najväčšej 
intenzite. V rámci pozemských skutočností sa zdá, akoby moc zla 
a klamstva triumfovala. Na druhej strane je to okamih, v ktorom 
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vnútorná sloboda mučeníka dosahuje svoj vrchol. Jeho 
rozhodnutie pre pravdu, je rozhodnutím, v ktorom človek 
presahuje seba, svet pozemských hodnôt a otvára sa večnej 
Pravde, a tak sa tvárou v tvár stretáva s Bohom. Vidí Boha z tváre 
do tváre, a preto už viac nemôže patriť tomuto svetu. Definitívne 
spočinie v Bohu. 
Modlime sa, aby naša vnútorná sloboda rástla a raz dosiahla 
hranice Večnej pravdy, ktorú nemôže zatemniť žiaden pozemský 
klam. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
9. deň (23.6.): Ján Krstiteľ – svedok Ježišovho Božstva 
Úvodná modlitba: Pane Ježišu, apoštoli... 
Text zo SP na rozjímanie: 29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu 
prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech 
sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza 
muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. 31 Ani ja som ho 
nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal 
známym Izraelu.“ 32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, 
ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. 33 Ani ja 
som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal: 
„Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, 
čo krstí Duchom Svätým.“ 34 A ja som to videl a vydávam 
svedectvo, že toto je Boží Syn.“ (Jn 1, 29-34). 
Rozjímanie: Ján Krstiteľ vydal viaceré svedectvá o svojej viere 
v Boha, i vernosti Bohu. Vrcholom týchto svedectiev je to, ku 
ktorému sa nedopracoval ani svojím asketickým úsilím, ani 
modlitbou, ale ktoré prijal ako milosť od Boha: Toto je Boží Syn, 
Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Len z takto poznanej 
a vyznanej viery čerpal silu k askéze, k hlásaniu pokánia 
a napokon k mučeníckej smrti. Bez tejto viery denne žitej, 
roznecovanej a upevňovanej by ostatné svedectvá nielen boli 
nezmyselné, ale neboli by ani vôbec možné. 
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Modlime s k Pánovi, aby denne očisťoval, roznecoval, posilňoval, 
zveľaďoval a zušľachťoval našu vieru v Ježiša Krista. Amen. 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi... 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
Litánie k sv. Jánovi Krstiteľovi 
 
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. 
 
Svätá Mária,    oroduj za nás. 
Matka Božia Rodička   oroduj za nás. 
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás. 
 
Svätý Ján Krstiteľ, predchodca Mesiáša,  oroduj za nás. 
Svätý Ján, zázračne Bohom darovaný starým rodičom,  
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, Duchom Svätým naplnený už v lone svojej matky 
Alžbety,      oroduj za nás. 
Svätý Ján, najväčší z narodených v Starom Zákone, oroduj za nás. 
Svätý Ján, pomenovaný svojím menom podľa pokynu Božieho, 
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, pri ktorého narodení Zachariáš velebil Boha 
chválospevom,     oroduj za nás. 
Svätý Ján, hlásateľ a uskutočňovateľ pokánia, sebazapierania a 
chudoby,      oroduj za nás. 
Svätý Ján, hlásajúci a udeľujúci krst pokánia ako znak 
prichádzajúceho Božieho kráľovstva,  oroduj za nás. 
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Svätý Ján, poslušný krstiteľ Pána Ježiša,  oroduj za nás. 
Svätý Ján, vydávajúci svedectvo, že Ježiš je Syn Boží,  
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, ohlasovateľ odpustenia a milosrdenstva božieho, 
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, prorok Najvyššieho, konajúci v duchu a moci Eliáša, 
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, nazývajúci sa iba hlasom volajúceho na púšti,  
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, nekompromisný obhajca pravdy, čistoty a rýdzosti, 
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, uväznený Herodesom pre vernosť svojmu prorockému 
poslaniu,       oroduj za nás. 
Svätý Ján, popravený pre zlobu a hriešny rozmar Herodiady, 
       oroduj za nás. 
 
Ty si bol od mladosti zasvätený Bohu a žil si v milosti Božej, 
       oroduj za nás. 
Ty si ako chlapec rástol a zosilnieval na duchu, oroduj za nás. 
Ty si ako mladík odišiel na púšť,   oroduj za nás. 
Ty si verejne vystúpil, keď ťa k tomu povolal hlas Boží,  
       oroduj za nás. 
Ty si túžil zmenšovať sa, aby Pán Ježiš rástol, oroduj za nás. 
Ty si podľa Ježišovho svedectva najväčší z prorokov,  
       oroduj za nás. 
Ty si ako posledný z prorokov Starého Zákona ukázal na Ježiša 
ako na Baránka Božieho,    oroduj za nás. 
Ty si príklad všetkých Bohu zasvätených osôb, oroduj za nás. 
 
Svätý Ján, ktorý si nezneužil príležitosť byť považovaný za 
Mesiáša,      oroduj za nás. 
Svätý Ján, ktorý pripravuješ Pánovi cestu do sŕdc ľudí,  
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, ktorý veľkodušne prepúšťaš svojich učeníkov Ježišovi, 
       oroduj za nás. 
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Svätý Ján, ktorý sa raduješ ako družba z príchodu ženícha Krista k 
neveste Cirkvi,     oroduj za nás. 
Svätý Ján, ktorý vyžaduješ od každého, aby konal podľa 
mravného poriadku,     oroduj za nás. 
Svätý Ján, ktorý neohrozene karháš pohoršujúce hriechy mocných,
       oroduj za nás. 
Svätý Ján, ktorý nezmieriteľne odhaľuješ pokrytectvo,  
       oroduj za nás. 
(Svätý Ján, ktorý si hlavný patrón Bratislavsko-Trnavskej 
arcidiecézy (len na jej území),    oroduj za nás). 
Svätý Ján, ktorý si s fatimskou Pannou Máriou spolupatrónom 
nášho Spoločenstva,      oroduj za nás. 
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,         vyslyš nás Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,    zmiluj sa nad nami. 
 
V.: Oroduj za nás, svätý Ján Krstiteľ. 
R.: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových. 
 
Modlime sa: Všemohúci Bože, ty si povolal svätého Jána 
Krstiteľa, aby svojím narodením a smrťou bol predchodcom 
tvojho Syna, daj, aby sme neohrozene vyznávali vieru v teba, ako 
on položil život za pravdu a spravodlivosť. Skrze Krista, nášho 
Pána. Amen. 
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