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POKOJ A DOBRO!
Tato sbírka modliteb vyrostla z tradice a současných
potřeb společenství Školských sester sv. Františka
České provincie, a proto jsou texty vyjádřeny
v ženském rodě. První vydání podobných modliteb
naší kongregace vyšlo v roce 1927.
Prostřednictvím této knihy zveme k modlitbě nejen
sestry našeho společenství, ale i všechny lidi dobré
vůle. Pokud tyto texty někomu pomohou, bude to
pro nás velká pocta.
Při této příležitosti děkujeme:
P. ThLic. Jiřímu Bonaventurovi Štivarovi OFMCap.
za laskavé svolení použít jeho překladu modliteb
sv. Františka a vyjádřit je v ženském rodě;
Mgr. Daniele Pletichové za jazykovou korekturu;
P. ThLic. Prokopu Brožovi za korekturu latinského
textu;
Ing. Janu Richterovi za notový přepis písní;
panu Miroslavu Oberreiterovi za fotografii oltářního
obrazu z kaple Školských sester sv. Františka
v Praze-Břevnově.
KE CHVÁLE BOŽÍ
A CHUDIČKÉHO FRANTIŠKA. AMEN.
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1. ÚVOD
Můj Bůh a mé všechno
Zasvěcený život, který má svůj základ v Kristově
příkladu a učení, je darem Boha Otce jeho církvi,
a to prostřednictvím Ducha svatého 1.
Jádrem řeholního života je snaha o dokonalou lásku
prostřednictvím evangelních rad, které jsou nevysvětlitelným pozváním Boží lásky, Božím povoláním
k radikálnímu následování Ježíše Krista čistého,
chudého a poslušného až k smrti na kříži pro
vykoupení a posvěcení lidí.
Abychom mohly růst v lásce k Bohu a bližnímu,
snažíme se denně pečovat o svůj vztah k Pánu,
nazírat na jeho tvář 2, vytrvale pěstovat ducha
modlitby i modlitbu samu 3, a tak získávat nesmírně
cenné poznání Ježíše Krista (srov. Fil 3,8) a čerpat
sílu k šíření Božího království.
Každá řeholní rodina se oddává Kristu zvláštním
způsobem podle svého charismatu.

1

Jan Pavel II.,Vita consecrata 1.
Srov. Jan Pavel II.,Novo millennio ineunte 16.
3 Srov. II. vatikánský koncil, Perfectae caritatis 6.
2
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2. DENNÍ ŘÁD
Denní řád má napomáhat k životu ve spojení
s Pánem, k udržování harmonie mezi modlitbou,
fraternitou a službou a k rozvoji osobnosti.
•

Rozjímání

Modlitby před rozjímáním:
1. Přijď, Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše
srdce palčivou touhou po pravdě, cestě a novém
životě. Rozněť v nás svůj oheň, abychom se staly
světlem, které svítí, hřeje a utěšuje. Dej, ať najdeme
slova, která mluví o tvé lásce a o tvé kráse. Stvoř
nás nově, abychom se staly lidmi lásky, viditelnou
Boží církví. Pak také obnovíme tvář země a vše
bude nově stvořeno. Amen.
(Z vých. liturgie)
2. Můj Pane a Bože, věřím, že jsi zde a ve mně
přítomen. Klaním se ti a vyznávám, že nejsem
hodna dlít před tebou. Doufám však ve tvou
nezměrnou dobrotu a milosrdenství, a proto tě
prosím o milost, abych tuto vnitřní modlitbu vykonala
ke tvé slávě, ke své spáse a duchovnímu
prospěchu. Osvěť rozum, očisti srdce, posilni vůli,
abych tě vždy jasněji poznávala, dokonaleji milovala
a věrněji tě následovala. O tyto milosti tě pokorně
prosím na přímluvu Matky Boží Panny Marie,
7

našeho svatého Otce Františka a všech mých
svatých ochránců, bratří a sester v nebi. Amen.
Modlitby po rozjímání:
1. Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého
srdce a dej mi, Pane, pravou víru, pevnou naději
a dokonalou lásku, moudrost a poznání, abych
splnila Tvůj svatý a pravý příkaz. Amen.
2. Zůstaň s námi, Pane, když s tebou podle tvé
vůle přestáváme rozmlouvat, a dej, aby nám
v mysli stále zářil paprsek tvého světla a vanul
nám v srdci, citu, slově i jednání dech modlitby,
kterou nyní končíme. Kéž tě neopouštíme myslí,
když od tebe odcházíme tělem, ale ať chodíme
vždy a všude, pevně a živě v tvé nejsvětější
přítomnosti. Anděle Boží, provázej nás, všichni
naši ochráncové, střezte nás, než dojdeme
do věčné slávy, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

8

•

Zpytování svědomí

Modlitba před zpytováním:
Děkujeme tobě, všemohoucí Bože, za všechna tvá
dobrodiní, neboť ty žiješ a kraluješ na věky. Amen.
Přijď, Duše svatý, naplň srdce svých věrných, aby
poznala svá provinění a zapal v nich oheň své lásky.

Zpytování: Zkoumej okamžiky dne, skutky i slova,
děkuj za vše dobré a hledej svá
provinění proti předsevzetí.

Modlitba po zpytování:
Můj Ježíši, milosrdenství! Posiluj mne, nejlepší
a nejdobrotivější Ježíši, svou účinnou milostí, abych
neupadala do chyb. Posilni vůli, abych vystupovala
v lásce a ctnosti. Má nejmilejší Matko, svatý Otče
Františku, pomozte mi na pevnou cestu, abych už
neupadala do hříchu. Veďte mne k dobrému, stůjte
při mně nyní i v hodinu mé smrti. Amen.
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•

Adorační modlitba

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech
tvých kostelích na celém světě, a chválíme tě,
protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
•

Páteční modlitba ke cti Kristových ran

5x Otče náš a Sláva Otci v kleče a s rozpjatýma
rukama před Ukřižovaným nebo před svatostánkem.
Modlíme se takto v pátek ve tři hodiny odpoledne
nebo večer.
•

Hodinová modlitba

Ježíši, skrytý ve Svátosti, tebe pozdravuji a tobě se
klaním. Chci tě milovat se všemi, kdo tě milují. Přijď
do mého srdce a zůstávej v něm vždycky. Láskyplné
Srdce Ježíšovo, v tebe skládám veškerou svoji
důvěru. Pro svou slabost se všeho obávám, ale ve
tvé milosrdenství skládám svou naději.
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•

Modlitby k sv. Otci Františkovi
Neděle:

Pane, ty svou církev pro zásluhy našeho svatého
Otce Františka rozmnožuješ stále novým dorostem.
Dej nám, abychom po jeho příkladu nelpěly na
pozemských věcech a stále se radovaly z účasti na
nebeských darech. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Pondělí:
Pane Ježíši Kriste, když začal svět v lásce
chladnout, obnovil jsi na těle našeho svatého otce
Františka rány svého umučení, abys i naše srdce
roznítil ohněm své lásky. Dej nám, prosíme,
abychom pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu věrně
nesly kříž a přinášely hojné ovoce pokání. Neboť ty
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Úterý:
Bože, tys nám dal svatého Františka, abys nás učil
následovat svého jednorozeného Syna. Dej,
prosíme, abychom jako on dosáhly nebeské slávy.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Středa:
Bože, tys našeho svatého Otce Františka povolal,
aby dokonale napodobil Kristovu chudobu a pokoru.
Dej nám, prosíme, abychom po jeho příkladu
následovaly tvého Syna a ve spojení s tebou
vynikaly serafickou láskou. Skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
Čtvrtek:
Svatý Otče Františku, shlédni milostivě z nebeské
slávy na svou rodinu, kterou jsi svým příkladem
života i učením v církvi založil, aby vždy věrně jako
ty sloužila Bohu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pátek:
Svatý Otče Františku, přimlouvej se za všechny své
duchovní děti, které žijí v nebezpečích, z nichž
nemohou uniknout. Víš, jak nedokonale tě následujeme. Pros za nás, abychom byly vytrvalé,
abychom svítily čistotou, abychom měly ducha
modlitby, milost a pokoru, jako jsi měl ty, abychom
byly věrné chudobě, jako jsi byl ty, abychom došly té
lásky, kterou jsi ty miloval ukřižovaného Krista, který
s Otcem a Duchem svatým žije a kraluje po všechny
věky věků. Amen.
12

Sobota:
Bože, ty se zjevuješ malým a pokorným: pomoz
nám, prosíme, abychom se po vzoru našeho svatého Otce Františka zbavily nemoudré moudrosti
světa a stále lépe poznávaly a následovaly ukřižovaného Pána Ježíše, tvého Syna, který s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.
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3. MODLITBY BĚHEM LITURGICKÉHO ROKU
•

Modlitba k sv. Josefovi

Svatý Josefe, při nás stůj,
dům tento i nás opatruj!
Vypros z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí,
bychom žily v bázni Boží,
ve ctnosti vždy setrvaly
a do nebe se dostaly.
Tak dnes k tobě voláme,
o lásku tvou žádáme.
Přijmi klíče toho domu,
odvrať od nás každou škodu,
budiž strážcem všeho statku,
nedej místa nedostatku.
Uč nás Boha milovat,
hříchu se vždy varovat.
Ať jsme živy zde na světě
jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě. Amen.
•

Antifona k sv. Josefovi

Všichni:
Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii,
svou manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je
z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš. (Mt 1, 20)
14

Předsedající:
Oroduj za nás, svatý Josefe,
V: aby nám Kristus dal účast na svých
zaslíbeních.
P: Modleme se: Všemohoucí Bože, tys povolal
svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo
našeho vykoupení. Dej, ať tvá církev s jeho pomocí
věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
•

Obnova slibů 16. dubna

Já, sestra N.N., * obnovuji své sliby čistoty, chudoby
a poslušnosti *
Bohu Otci, † Stvořiteli a Dárci povolání, *
Ježíši Kristu, † Spasiteli a Snoubenci Církve, *
Duchu svatému, † Posvětiteli a Obnoviteli žáru
lásky. *
Činím tak v duchu Řehole Třetího řeholního řádu
sv. Františka * a podle konstitucí naší kongregace.
•

Jubilejní obnova slibů

Já, sestra N.N., pevně jsem se před X lety rozhodla*
zasvětit se dokonale Bohu*
a celým svým životem věrně následovat našeho
Pána Ježíše Krista.*
15

Proto ke cti Boží před přítomnými sestrami *
obnovuji slib čistoty, chudoby a poslušnosti *
v duchu Řehole Třetího řeholního řádu svatého
Františka a podle Konstitucí Školských sester
sv. Františka. *
Této řeholní rodině se celým srdcem odevzdávám,*
abych s milostí Ducha Svatého,*
s pomocí Panny Marie a svatého Františka *
dosáhla dokonalé lásky ve službě Bohu a církvi.
•

Modlitby k sv. Kláře

Bože, svatou Kláru jsi učil milovat Krista chudého a
pokorného. Na její přímluvu nám dej, abychom si
zcela zamilovaly tvého Syna, jehož krásu obdivují
slunce i měsíc a který pro naši lásku daroval sebe
celého. 4Skrze Krista, našeho Pána.

Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby
šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu;
prosíme tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuly
k věcem pozemským, ale následovaly Krista a došly
k patření na tebe v nebeské slávě. Skrze Krista,
našeho Pána.
4

Srov. Klára z Assisi, Třetí list Anežce České, FP 2890.
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•

TRANSITUS
Památka odchodu našeho sv. Otce Františka

Slaví se večer ve vigilii svátku - 3.10. Jsou-li relikvie
sv. Františka, vystaví se na oltář. Sestry a další
přítomní mají v rukou hořící svíce, jejichž zhasnutí
po zopakování antifony k žalmu 141 symbolizuje
smrt sv. Františka. Zpíváme nebo recitujeme:
Antifona:
Přesvatá duše, tvému příchodu do nebe
přihlíželi občané nebes;
kůry andělů jásaly
a nejsvětější Trojice tě vítala slovy:
Zůstaň s námi na věky!
ŽALM 141
Hlasitě k Hospodinu volám, *
hlasitě Hospodina zapřísahám.
Vylévám před ním svou starost, *
svou tíseň mu vypravuji.
Když můj duch ve mně chřadne, *
ty znáš mou cestu.
Na stezce, po níž kráčím, *
mi nastražili léčku.
Hledím napravo a vidím, *
že nikdo nemá na mě ohled.
17

Nemám se kam utéci,*
nikdo se nestará o můj život.
Volám k tobě, Hospodine,+ říkám: tys mé
útočiště,* můj úděl v zemi živých.
Všimni si mého nářku, *
vždyť jsem tak zbědovaný.
Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují,*
jsou silnější než já.
Vyveď mě ze žaláře,*
abych chválil tvé jméno.
Obklopí mě spravedliví, *
až se mě ujmeš.
Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky*
i na věky věků. Amen.
Antifona:
Přesvatá duše, tvému příchodu do nebe
přihlíželi občané nebes;
kůry andělů jásaly
a nejsvětější Trojice tě vítala slovy:
Zůstaň s námi na věky!
Zhasnou se svíčky a vkleče, s rozpjatýma rukama,
se všichni modlí 5x Otčenáš a Sláva Otci. Potom
všichni povstanou a modlí se, nebo zpívají:
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Antifona:
Buď zdráv, svatý Otče,
světlo vlasti,
příklade Menšího bratra,
zrcadlo ctností,
správného života,
pravidlo mravů:
Veď nás z vyhnanství
do nebeského království!
Předsedající:
Prostý a chudý František jde do nebe
bohatý.
Všichni:
A slaví ho nebeskými hymny.
P:
Modleme se: Bože, ty jsi dnes duši našeho
svatého Otce Františka odměnil věčnou blažeností.
Uděl nám, prosíme, když slavíme památku jeho
odchodu na věčnost, ať i my dojdeme účasti na
nebeské blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
P:
V:

Dobrořečme Pánu!
Bohu díky!

(Na závěr lze uctít ostatky sv. Františka.)
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Modlitby k svaté Anežce České

Bože, tys vnukl svaté Anežce České, aby dala
přednost nebeskému království před pozemským a
v pokoře a chudobě přilnula nerozděleným srdcem
ke Kristu, tvému Synu. Dopřej nám na její přímluvu,
abychom ctily tebe, Nejvyšší dobro, celou myslí
i srdcem a všechny své bratry a sestry milovaly
v Kristově lásce. Skrze Krista našeho Pána.

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním,
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,
následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do
nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás,
abychom nelpěly na věcech pomíjejících a dosáhly
slávy věčné. Prosíme o to skrze Krista, našeho
Pána.
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•

Modlitby k Neposkvrněné Panně Marii

Antifona: Jak čistá je Matka bez poskvrny, která
směla nosit Boha.
Bože, neposkvrněným početím Panny Marie jsi
připravil svému Synu důstojný příbytek a pro smrt
svého Syna jsi ji předem uchránil každé poskvrny.
Na její přímluvu nám dej, ať i my žijeme bez hříchu a
čisté dojdeme k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

Svatá Panno Maria, nenarodila se mezi ženami na
světě tobě podobná, dcero a služebnice nejvyššího
a svrchovaného Krále, nebeského Otce, Matko
našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, snoubenko Ducha svatého: pros za nás se svatým
archandělem Michaelem, se všemi nebeskými
mocnostmi a se všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, Pána a Mistra. Sláva
Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku,
nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 5

František z Assisi, Mariánská antifona z Oficia o utrpení
Páně, FP 281.
5
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•

Novéna k Neposkvrněné Panně Marii

Úvodní modlitba:
Maria, přesvatá Panno, oslavujeme spolu s tebou
Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, a
děkujeme za to, že tě od početí uchránil dědičné
viny. Vroucně tě prosíme, přijmi naše prosby
a chraň nás svou mocnou přímluvou. Amen.
Náměty k rozjímání pro jednotlivé dny novény:
1. Svatá Panno, uctíváme tvé neposkvrněné
početí. Učiň, abychom vzýváním tvého jména
zvítězily nad zlými sklony a žádostmi a stále více se
podobaly Tvému Synu, našemu Pánu Ježíši Kristu
(srov. Lk 1, 28; Zj 1, 12-6). Amen.
2. Neposkvrněná Panno, ty jsi pokornou
služebnicí Pána. Vypros nám svou přímluvou
u trůnu Nejvyššího, aby pýcha nestravovala naše
duše a aby Otcova láska přebývala v našich srdcích
(srov. 1 Jan 2, 15-17). Amen.
3. Neposkvrněná Panno, tys odpustila všem,
kdo zraňovali Srdce tvého Syna i srdce tvé. Ochraň
nás před nenávistí k bližním a uč nás žít tato
Ježíšova slova: “Nesuďte a nebudete souzeni;
nezavrhujte a nebudete zavrženi; odpouštějte a
bude vám odpuštěno.“ (Lk 6, 37). Amen.
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4. Neposkvrněná Panno, tvůj Syn učil: „Mějte
se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena
nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby
vás onen den nepřekvapil jako past.“ (Lk 21, 34).
Vypros nám milost, aby se lidstvo odvrátilo od
konzumního způsobu života a přijalo Kristovu výzvu
k obrácení a pokání. Amen.
5. Neposkvrněná Panno, všechna slova svého
Syna i slova o něm řečená jsi uchovávala ve svém
srdci. Vypros nám, ať v našich srdcích vládne
Kristus a naplní nás láskou, abychom všem
prokazovaly milosrdenství, dobrotu, pokoru, mírnost
a trpělivost (srov. Kol 3, 12-15). Uchraň nás, Matko,
abychom nepomlouvaly a nezraňovaly srdce svých
bližních. Amen.
6. Neposkvrněná Panno, panenská nevinnost
je tvou slavnou a požehnanou výsadou. Pomáhej
nám odolávat pokušení k hříchu, vypros nám růst ve
ctnostech a uč nás pravé věrnosti našemu slibu
čistoty. (srov. Mt 5, 27-30). Amen.
7. Neposkvrněná Panno, vždy jsi věrně a
s láskou plnila vůli Boží. Vypros nám milost ochotně
naslouchat Božímu hlasu a pomáhej nám překonávat sobectví, slabost a strach. Nauč nás, Svatá
Boží Rodičko, milovat tvého Syna nejen slovem, ale
také skutkem. (srov. Jan 14, 15-17). Amen.
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8. Neposkvrněná Panno, tvůj Syn řekl: „Vaše
slovo buď ’ano, ano – ne, ne‛; co je nad to, je od
zlého.“ (Mt 5,37) Pomáhej nám zbavovat se
neupřímnosti a přetvářky. Vypros nám milost
evangelní prostoty a pravdivosti. Amen.
9. Neposkvrněná Panno, ty jsi nás přijala pod
křížem za své syny a dcery. Nauč nás, abychom
i my po tvém příkladu s láskou přijímaly své bližní a
viděly v nich tvého Syna. (srov. Jan 19, 25-17;
Mt 25, 40). Amen.
Celá krásná jsi, ó Maria!
Bez poskvrny prvního hříchu!
Tys sláva Jeruzaléma!
Tys radost Izraele!
Tys čest našeho lidu!
Tys přímluvkyně hříšníků!
Ó, Maria!
Panno nejmoudřejší!
Matko nejmilejší!
Královno andělů!
Buď naší orodovnicí u našeho Pána Ježíše Krista!
Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!
Maria, bez poskvrny hříchu dědičného počatá,
oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, ale i za
všechny, kdo se k tobě neutíkají, zvláště za
nepřátele církve svaté.
24

Závěrečná modlitba
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby
byla důstojným příbytkem tvého Syna, a pro jeho
budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí. Na její přímluvu pomáhej i nám, ať dojdeme
k tobě s rozžatými lampami moudrých panen.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
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•

Pozdravení blahoslavené Panny Marie
(sv. František z Assisi)
Zdráva buď, Paní, svatá Královno,
svatá Boží Rodičko, Maria,
ty jsi panna, která se stala chrámem,
vyvolená nejsvětějším Otcem z nebes,
ta, kterou posvětil
spolu se svým nejsvětějším milovaným Synem
a svatým Duchem Utěšitelem,
ta, v níž byla a je
všechna plnost milosti a všechno dobro.
Zdráva buď, jeho paláci;
zdráva buď, jeho svatostánku;
zdráva buď, jeho dome!
Zdráva buď, jeho šate;
zdráva buď, jeho služebnice;
Zdráva buď, jeho Matko!
A buďte zdrávy i vy všechny svaté ctnosti, které
skrze milost a osvícení Ducha svatého jste
vlévány do srdcí věřících,
abyste je z nevěrných
udělaly Bohu věrnými.
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Modlitby a hymny k Duchu svatému:

V: Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a
zapal v nich oheň své lásky.
P: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
V: A obnovíš tvář země.
P: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha,
aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato
jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře
rozhodovaly a správně jednaly. Skrze Krista, našeho
Pána.
V: Amen.

V: Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a
rozněť v nich oheň své lásky.
P: Modleme se: Bože, tys poučil srdce svých
věřících osvícením Ducha svatého. Dej tedy, ať
v tomto Duchu správně smýšlíme a vždy se
radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

27

Sekvence Veni Sancte Spiritus
Přijď, ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.
Přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,
něžný duší příteli,
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji,
rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v tebe věřící
rač milostně naplnit.
Člověk bez tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.
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Viny z duší našich smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřivené,
zahřej, co je studené,
a nedej nám zabloudit.
Rač nás, v tebe věřící,
vroucně tebe prosící,
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
v smrti dodej útěchu
a dej v radost věčnou vjít.
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Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám
a navštiv myslí našich chrám,
sestup z nebeské výsosti,
duše nám naplň milostí.
Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, plamen, lásky dech,
tys posvěcení myslí všech.
Ty sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.
Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod tvým vedením
vyhnem se vlivům škodlivým.
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Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas.
Zněj Bohu Otci píseň chval
I Synu, který z mrtvých vstal,
též Duchu, dárci radosti,
zněj chvála celou věčností. Amen.
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Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
(tzv. důvěrná)

Můj Ježíši, tvému Srdci s důvěrou svěřuji tuto
záležitost: …
Shlédni na ni a učiň, k čemu tě srdce tvé pobádá.
Nechť ono samo jedná. Spoléhám na tebe, Ježíši,
svěřuji se ti, úplně se ti odevzdávám. Jsem jista, že
mě nezklameš. Nejsvětější srdce Ježíšovo, věřím,
že mě miluješ. Nejsvětější srdce Ježíšovo, v tebe
důvěřuji. Nejsvětější srdce Ježíšovo, přijď k nám
království tvé. Amen.
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4. JINÉ FRANTIŠKÁNSKÉ MODLITBY
•

P:
V:

P:
V:
P:
V:
P:

V:
P:
V:
P:
V:
P:
V:
P:
V:

Chvály sv. Otce Františka
Klaníme se ti,
Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých
kostelích na celém světě, a chválíme tě,
protože svým svatým křížem jsi vykoupil
svět.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí,
který je, který byl a který přijde.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Hoden jsi, Pane, náš Bože, přijmout chválu,
slávu, čest i dobrořečení.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Hoden je Beránek, který byl zabit, přijmout
moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu
i dobrořečení.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Dobrořečte Pánu, všechna díla Páně.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Ať ho, slavného, chválí nebesa i země.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
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P:
V:
P:
V:
P:
V:
P:

A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, pod
zemí a moře i vše, co je v něm.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na
věky věků. Amen.
Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Všemohoucí, nejsvětější, nejvyšší a svrchovaný Bože, všechno dobro, svrchované
dobro, celé dobro, ty jediný jsi dobrý, tobě
vzdáváme všechnu chválu, všechnu slávu,
všechen dík, všechnu čest, všechno
dobrořečení a všechno dobré. Staň se, staň
se. Amen.

1. chor: Ty jediný jsi svatý Pán a Bůh, který činíš
divy.
2. chor: Ty jsi silný, ty jsi veliký, ty jsi nejvyšší,
ty jsi Král všemohoucí, ty Otče svatý, Králi
nebe a země.
1:
Ty jsi trojí a jediný Pán, Bůh bohů, ty jsi
dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro,
Pán Bůh živý a pravý.
2:
Ty jsi láska, ty jsi moudrost, ty jsi pokora,
1:
ty jsi trpělivost, ty jsi krása, ty jsi
laskavost,
2:
ty jsi bezpečí, ty jsi klid, ty jsi radost,
1:
ty jsi naše naděje a potěšení,
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2:
1:
2:
1:
2:
1:
2:

P:

ty jsi spravedlnost, ty jsi mírnost,
ty jsi všechno naše bohatství v plné míře.
Ty jsi krása, ty jsi mírnost,
ty jsi ochránce, ty jsi náš strážce a
obhájce,
ty jsi síla, ty jsi občerstvení.
Ty jsi naše naděje, ty jsi naše víra, ty jsi
naše láska,
ty jsi celá naše sladkost, ty jsi náš věčný
život. Velký a obdivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.
Nejvyšší, slavný Bože, osvěť temnotu našich srdcí a dej nám pravou víru, pevnou
naději a dokonalou lásku. Dej nám, Pane,
správné cítění, abychom vyplnily tvůj svatý
příkaz, který jsi nám vpravdě dal. Amen.
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Závěr z “Listu celému Řádu“

Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože,
dej nám ubohým, abychom kvůli tobě samotnému
konaly to, co víme, že chceš, a vždy chtěly to, co se
ti líbí, abychom vnitřně očištěny, vnitřně osvíceny a
ohněm svatého Ducha zapáleny mohly jít ve
šlépějích tvého milovaného Syna, našeho Pána
Ježíše Krista, a jen tvou milostí mohly dojít k tobě,
Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a prosté Jednotě
žiješ a kraluješ a jsi oslavován, všemohoucí Bože,
po všechny věky věků. Amen.
•

Modlitba sv. Františka před křížem
u sv. Damiána

Nejvyšší, slavný Bože,
osviť temnoty mého srdce
a dej mi, Pane,
pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnila tvůj svatý a pravý příkaz.
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Povzbuzení ke chválám Božím

Bojte se Pána a vzdávejte mu čest.
Hoden je Pán přijímat chválu a čest.
Všichni, kdo se bojíte Pána, chvalte ho.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
Chvalte ho, nebesa i země.
Chvalte, všechny řeky, Pána.
Dobrořečte Pánu, děti Boží.
Toto je den, který učinil Pán,
jásejme a radujme se v něm.
Aleluja, aleluja, aleluja! Král izraelský!
Každý duch ať chválí Pána.
Chvalte Pána, neboť je dobrý;
všichni, kteří toto čtete, dobrořečte Pánu.
Všechna stvoření, dobrořečte Pánu.
Všechno nebeské ptactvo, chval Pána.
Všechny děti, chvalte Pána.
Jinoši a panny, chvalte Pána.
Hoden je Beránek, který byl zabit,
přijímat chválu, slávu a čest.
Ať je velebena svatá Trojice a nerozdělená Jednota.
Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji.
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Píseň k povzbuzení sv. Kláry
a jejích sester

Slyšte, chudičké, Pánem povolané,
které jste se shromáždily z různých míst a krajin:
žijte vždycky v pravdě,
abyste zemřely v poslušnosti.
Nehleďte na život venku,
neboť ten z Ducha je lepší.
S velkou láskou vás prosím,
abyste s rozvahou užívaly almužen,
které vám Pán dává.
Ty, které jsou sužovány nemocí,
i ostatní, které se pro ně namáhají,
všechny to snášejte v pokoji,
vždyť draze prodáte tuto námahu,
neboť každá bude královnou v nebi korunovanou
s Pannou Marií.
•

Požehnání sv. Otce Františka

Ať ti Pán žehná
a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář
a smiluje se nad tebou.
Ať k tobě obrátí svou tvář
a obdaří tě pokojem.
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Modlitba ze školy sv. Františka
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
abych přinášela lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužila
po útěše, ale těšila,
po porozumění, ale rozuměla,
po lásce, ale milovala.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

•

Absorbeat
Ať uchvátí, prosím, Pane,
ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši
skrze všechno, co je zde pod nebem,
abych zemřela láskou k tvé lásce,
jako tys zemřel z lásky k mé lásce.
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Litanie k sv. Otci Františkovi:

Antifona:
Patriarcho chudých, svatý Františku! Rozmnož svou
přímluvou počet svých ctitelů a následovníků
v Kristově lásce.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

smiluj se nad námi.

Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

oroduj za nás.

Svatý Otče Františku,
Ty, který jsi velkomyslně pohrdl světem,
Horlivý následovníku Krista,
Zakladateli tří řádů,
Sloupe církve svaté,
Učiteli poslušnosti,
Zrcadlo pokory,
Milovníku chudoby,
Lilie čistoty,
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Příklade tichosti,
oroduj za nás.
Skálo trpělivosti,
Nadšený milovníku Boha,
Vzore lásky k bližnímu,
Vyvolený vzore evangelních ctností,
Nositeli pokoje,
Muži podle Srdce Božího,
Vítězi nad zlými duchy,
Obraze ukřižovaného Spasitele,
Spasitelovými jizvami ozdobený,
Příteli Boží,
Zázračné dílo Boha nejvyššího,
Serafe, láskou k Bohu planoucí,
Patriarcho chudých,
Osvícený proroku,
Muži apoštolský,
Mučedníku Boží lásky,
Vyznavači na zázraky bohatý,
Svědomitý strážce čistoty,
Slavný nebešťane,
Mocný přímluvce u Boha,
Svatý Otče Františku,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. (3x)
Oroduj za nás, svatý Otče Františku,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
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Modleme se: Dobrotivý Bože, ty jsi ve svém
nekonečném milosrdenství vyvolil svatého Františka
a ve svaté církvi ho ustanovil zakladatelem tří řádů.
Pro lásku, kterou tvůj nejmilejší Syn Ježíš Kristus
svého věrného služebníka Františka miloval tak, že
do jeho těla vtiskl i svých pět nejsvětějších ran,
prosíme tě: rozněť naše duše stejnou láskou k tobě.
Posiluj a zachovávej nás v dobrém, abychom jako
pravé následovnice serafického Otce Františka žily
věrně podle svého povolání a jednou došly do
nebeské slávy. O to tě prosíme pro zásluhy našeho
Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků. Amen.
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Modlitba Jana Pavla II. na La Verně

Františku, stigmatizovaný na La Verně,
svět po tobě touží,
neboť jsi obraz ukřižovaného Ježíše.
Potřebuje tvé srdce, otevřené Bohu i člověku,
tvé bosé a zraněné nohy,
tvé probodené a prosící ruce.
Touží po tvém slabém hlasu,
který je silný mocí evangelia.
Františku, pomáhej dnešním lidem,
aby poznali, jakým zlem je hřích,
a aby od něj hledali očištění v pokání.
Pomoz jim, aby se osvobodili od vazeb hříchu,
které sužují moderní společnost.
Oživ ve svědomí vládců
naléhavou potřebu míru mezi lidmi a národy.
Předej mládeži svou svěžest života,
schopnou odporovat nástrahám
mnohonásobné kultury smrti.
Těm, kteří byli zraněni jakýmkoli druhem zloby,
sděl, Františku, svou radost z umění odpouštět.
Všem, kdo jsou křižováni utrpením, hladem a válkou,
otevři znovu brány naděje.
Amen.
Jan Pavel II, poutník na La Vernu 17.9.1993
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Litanie ke svatým františkánských řádů

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, orodujte za nás.
Všichni svatí andělé,
Svatý Abraháme,
oroduj za nás.
Svatý Mojžíši,
Svatý Eliáši,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Svatý Petře a Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene a Jakube,
Svatý Tomáši,
Všichni svatí apoštolové,
Svatý Lukáši,
Svatý Matouši,
Svatý Marku,
Svatý Barnabáši,
Svatá Maří Magdaleno,
Všichni svatí učedníci Páně,
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Svatý Štěpáne,
oroduj za nás.
Svatý Vavřinče,
Svatý Cypriáne,
Svatý Berarde,
Svatý Petře,
Svatý Akkursie,
Svatý Adjute,
Svatý Otone,
Svatý Leone,
Svatý Mikuláši,
Svatý Petře Křtiteli a ostatní japonští mučedníci,
Svatý Mikuláši a ostatní mučedníci gorkumští,
Svatý Fidéle,
Všichni svatí mučedníci,
Svatý Řehoři,
Svatý Ambroži,
Svatý Augustine,
Svatý Jeronýme,
Svatý Bonaventuro,
Svatý Ludvíku,
Všichni svatí biskupové a vyznavači,
Svatý Benedikte,
Svatý Bernarde,
Svatý Dominiku,
Svatý Otče náš Františku,
Svatý Antoníne Paduánský,
Svatý Bernardine,
Svatý Jene z Kapestrana,.
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Svatý Petře z Alkantary,
Svatý Františku Soláne,
Svatý Didaku,
Svatý Paskale,
Svatý Leonarde,
Svatý Vavřinče z Brindisi,
Svatý Konráde z Parzhamu,
Svatý Josefe z Kupertina,
Svatý Maxmiliáne Kolbe,
Svatý Leopolde Mandiči
Svatý Pio z Pietrelciny,
Všichni svatí kněží a jáhnové,

oroduj za nás

Svatá Kláro,
Svatá Anežko Assiská,
Svatá Koleto,
Svatá Veroniko Giuliani,
Svatá Růženo z Viterba,
Svatá Hyacinto,
Svatá Alžběto Uherská,
Svatá Markéto z Kortony,
Svatá Anežko Česká
Všichni svatí a světice tří řádů našeho
sv. Otce Františka,
Všichni svatí a světice Boží,
Kriste, Synu Boha živého,
Tys přišel na tento svět,
Ty ses dal přibít na kříž,
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smiluj se nad námi.

Ty jsi za nás umřel,
smiluj se nad námi.
Tys ležel v hrobě,
Ty jsi vstal zmrtvých,
Ty jsi vstoupil na nebesa,
Tys na apoštoly seslal Ducha svatého,
Ty sedíš po Otcově pravici,
Ty přijdeš soudit živé i mrtvé,
Odpusť nám, Pane,
prosíme tě, vyslyš nás.
Probouzej v nás touhu po tobě,
Zachraň nás, naše bratry a sestry, příbuzné
a přátele před věčnou smrtí,
Dej všem věrným zemřelým věčné odpočinutí,
Chraň svět před epidemií, hladem a válkou,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům
dej věrnost ve svatém povolání,
Všem, kdo v tebe věří, dej jednotu,
Veď lidstvo k světlu evangelia,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. (3x)
Modleme se: Bože, ty víš, jak jsme slabé a
bezmocné; dej nám sílu, abychom tě milovaly, jako
tě milovali tvoji svatí. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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•

Františkánský růženec

Událost kolem roku 1420: Jeden zbožný mladík zdobil denně
obrázek Panny Marie květinami. Když vstoupil do noviciátu,
nemohl to již dále dělat, proto si ve své prostotě myslil, že mu
Panna Maria odejme svou lásku. Velmi tím trpěl. Měl však
zjevení Matky Boží, která mu potvrdila povolání do řádu a
žádala, aby jí místo květin denně obětoval 72 Zdrávasů,
rozdělených na desátky, a aby při nich rozjímal o jejích sedmi
radostech. Tato pobožnost se brzy rozšířila po celém
františkánském světě a papež ji schválil.

Věřím v Boha, Otče náš, hned pokračují desátky
s tajemstvími:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kterého jsi, neposkvrněná Panno,
s radostí z Ducha svatého počala.
S kterým jsi, neposkvrněná Panno,
s radostí svatou Alžbětu navštívila.
Kterého jsi, neposkvrněná Panno,
s radostí v Betlémě porodila.
Kterého jsi, neposkvrněná Panno,
s radostí třem králům ke klanění představila.
Kterého jsi, neposkvrněná Panno,
s radostí v chrámě nalezla.
Kterého jsi, neposkvrněná Panno,
s radostí první zmrtvýchvstalého pozdravila.
Který tě, neposkvrněná Panno,
s radostí do nebe vzal a Královnou nebe i země
korunoval.

Na závěr
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2x Zdrávas Maria (=celkem 72 Zdrávasů).

5. DALŠÍ MODLITBY
•

Tajemství sedmibolestného růžence

Modlí se podobně jako obyčejný růženec (úvod i závěr).

Ježíš, v kterého věříme.
Ježíš, v kterého doufáme.
Ježíš, kterého milujeme.
Jednotlivé „desátky“ mají jen sedm Zdrávasů

1. Ježíš, při jehož obětování
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
2. Ježíš, při jehož útěku do Egypta
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
3. Ježíš, při jehož ztrátě a hledání v Jeruzalémě
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
4. Ježíš, při jehož nesení kříže
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
5. Ježíš, při jehož ukřižování
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
6. Ježíš, při jehož sejmutí z kříže
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
7. Ježíš, při jehož pohřbu
Tvé srdce bylo probodeno mečem bolesti.
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•

Litanie k nejsvětějšímu jménu JEŽÍŠ

Úcta ke jménu JEŽÍŠ patří k františkánské zbožnosti od dob
sv. Bernarda Sienského a sv. Jana z Kapestrana.

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Ježíši, uslyš nás.

Ježíši, vyslyš nás.

Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Ježíši, Synu Boha živého,
Ježíši, odlesku Otce,
Ježíši, jase světla věčného,
Ježíši, králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Marie Panny,
Ježíši láskyhodný,
Ježíši obdivuhodný,
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, otče budoucího věku,
Ježíši, anděli velké rady,
Ježíši nejmocnější,
Ježíši nejtrpělivější,

smiluj se nad námi.
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Ježíši nejposlušnější,
smiluj se nad námi
Ježíši tichý a pokorný srdcem,
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původce života,
Ježíši, příklade ctností,
Ježíši, horliteli o spásu duší,
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše,
Ježíši, otče chudých,
Ježíši, poklade věřících,
Ježíši, pastýři dobrý,
Ježíši, světlo pravé,
Ježíši, moudrosti věčná,
Ježíši, dobroto neskonalá,
Ježíši, cesto naše a živote náš,
Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,
Ježíši, mistře apoštolů,
Ježíši, učiteli evangelistů,
Ježíši, sílo mučedníků,
Ježíši, světlo vyznavačů,
Ježíši, čistoto panen,
Ježíši, koruno všech svatých,
Milostiv nám buď!
Milostiv nám buď!

Odpusť nám, Ježíši!
Vyslyš nás, Ježíši!

Ode všeho zlého,

vysvoboď nás, Ježíši!
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Od každého hříchu,
vysvoboď nás, Ježíši!
Od svého hněvu,
Od úkladů ďáblových,
Od ducha smilného,
Od smrti věčné,
Od zanedbávání tvých vnuknutí,
Pro tajemství svého svatého vtělení,
Pro své narození,
Pro své dětství,
Pro svůj božský život,
Pro své práce,
Pro svou smrtelnou úzkost a utrpení,
Pro svůj kříž a opuštěnost,
Pro své smrtelné mdloby,
Pro svou smrt a pohřeb,
Pro své zmrtvýchvstání,
Pro své nanebevstoupení,
Pro své ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní,
Pro své radosti,
Pro svou slávu,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi, Ježíši! (3x)
Ježíši, uslyš nás!
Ježíši, vyslyš nás!
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl: Proste
a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám
otevřeno. Prosíme, uděl nám vroucnost své božské
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lásky, abychom tě milovaly celým srdcem, slovy
i skutky a nikdy tě nepřestávaly chválit.
Pane, učiň, abychom Tvé svaté jméno stále
ctily a zároveň milovaly ustavičnou láskou, protože
nikdy nezbavuješ ochrany ty, kterým dáváš stálost
ve své lásce. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky
věků. Amen.
•

Modlitba za kněžská a řeholní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali
rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé
muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší
svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně
obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž
stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid. 7,25), otevři
jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo
pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání
pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé
tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a
světlem světa (Mt 5,13-14). Pane, dej také mnoha
ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky.
Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po
dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je
k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své
lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných
lidí (Pavel VI.).
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•

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučila od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě, abych tě s tvými svatými
chválila navěky. Amen.
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•

Modlitby za ochranu proti zlu

Pod ochranu tvou se utíkáme,
Svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti
zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského
vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
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•

Latinské texty základních modliteb

Znamení kříže:
In nómine Patris, et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.
Chvála Nejsvětější Trojice:
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto, sicut erat in
princípio et nunc et semper et in sáecula
saeculórum. Amen.
Modlitba Páně:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nómen
tuum, advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut
in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da
nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra, sicut et
nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas
in tentatiónem; sed líbera nos a malo. Amen.
Pozdravení andělské:
Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum, benedícta
tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui,
Jesus. Sancta María, Máter Dei, ora pro nobis
peccatóribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
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Modlitba „Anděl Páně“:
Angelus Dómini nuntiávit Maríae
et concépit de Spíritu Sancto.
Ave, María … Sancta María …
Ecce, ancílla Dómini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, María … Sancta María …
Et Verbum caro factum est
et habitávit in nobis.
Ave, María … Sancta María …
Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix
ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus: Grátiam tuam, quáesumus Dómine,
méntibus nostris infúnde, ut qui Angelo nuntiánte,
Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per
passiónem eius et crucem ad resurrectionis glóriam
perducámur. Per eúndem Christum Dóminum
nostrum. Amen.
Raduj se, Královno nebeská, aleluja:
Regína caeli, laetáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia,
ora pro nobis Deum, allelúia.
Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia,
Quia surréxit Dóminus vére, allelúia.
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Orémus: Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui
Dómini nostri Jesu Christi mundum laetificáre
dignátus es, praesta, quáesumus, ut per eius
Genitrícem Vírginem Maríam perpétuae capiámus
gáudia vitae. Per eúndem Christum Dóminum
nostrum. Amen.
Zdrávas, Královno:
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve!
Ad te, clamámus, exsules fílii Hevae,
ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
Pod ochranu tvou:
Sub tuum praesídium confúgimus, Sancta Dei
Génitrix. Nostras deprecatiónes ne despícias in
necessitátibus nostris, sed a perículis cunctis líbera
nos semper, Virgo gloriósa et benedíkta.
Pozdější verze dodává: Dómina nostra, Mediatrix
nostra, Advocáta nostra; tuo Fílio nos reconcília, tuo
Fílio nos comménda, tuo Fílio nos repraesenta.
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PÍSNĚ
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60

Píseň o slunci
T: F. Timmermans, přeložil: K. Dostál Lutinov, N: A. Cmíral

Ó, Bože všemohoucí
a dobrý Pane můj,
jen Tvá je chvála vroucí
a každý dík je Tvůj.
Ba, člověk není hoden,
by tebe jmenoval,
ach, dovol, abych tvými
tě tvory zbožňoval.
Zvlášť sluncem, bratrem krásným,
jenž přináší nám den,
halí se pláštěm řásným,
jsa tobě podoben.
I lunou, sestrou tichou,
jež září na náš sen,
hvězdami, jež jdou za ní,
buď, Otče, veleben!
Buď chválen sestrou vodou,
jež je tak stydlivá,
tak pokorná a vzácná
a všechněm prospívá.
Buď žehnán bratrem ohněm,
jenž plaší černou noc
a radostně nám září
a chvátá na pomoc.
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Buď chválen matkou zemí,
jež živí, nosí nás
a rodí těžké plody
i květy zářných krás.
Buď chválen bratrem větrem
a vzduchem, oblaky,
východu plápoláním,
západu zázraky.
Buď žehnán všemi těmi,
kdož nepřátelům svým
pro tebe odpouštějí
s úsměvem laskavým.
Kdo snášejí svou slabost
a tiše v bolu jdou,
ti budou odměnění
tvou rajskou korunou.
Buď žehnán sestrou smrtí,
jíž nikdo neujde,
ó, toho nerozdrtí,
kdo věren vůli tvé.
Ó, chvalte mého Pána
pokorou každý den,
i zvečera i zrána
Bůh budiž veleben.
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Nejvyšší Králi
Nápěv z filmu „Bratr slunce, sestra luna“

Nejvyšší Králi, dobrý Bože náš,
tobě svět zpívá vděčnou chválu svou.
S bratříčkem Sluncem zemi zahříváš,
/:za noci vládneš se sestrou Lunou:/.
Ref.: Proč tolik krásy Bůh učinil jen? To všechno
z lásky se Synem svým a v něm.
Vesmíru dal jsi svobodu a řád,
stejný je vesmír v duši člověka.
Jak bratr Oheň může plápolat
/:a jako prudká řeka přetéká:/.
Nejvyšší Králi nekonečných cest,
pouště i hory tebe zrcadlí,
stromy, když zjara začínají kvést,
/:závěje, které v zimě napadly:/.
Jsme sourozenci smrti, bolesti,
a přece s nimi jdeme k tobě blíž,
až naši věčnou touhu po štěstí
/: po okraj jednou, Pane, naplníš:/.
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