
16. října 

SV. HEDVIKY SLEZSKÉ, ŘEHOLNICE 

V Diecézi ostravsko-opavské - slavnost 

Vstupní antifona:   

Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a svého otcovského domu do 

země, kterou ti ukážu.  Požehnám ti a oslavím tvé jméno. 

Sláva na výsostech Bohu.  

Vstupní modlitba:   

Modleme se.  Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a 

veď nás,  *  ať následujeme příklad pokory a milosrdné lásky, 

který nám dala svatá Hedvika,  *  a na její mocnou přímluvu 

nám pomáhej, abychom ve svém každodenním životě 

poznávali a plnili Tvou vůli.  

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 

všechny věky věků.  

První čtení:   Př 31, 10–13. 19–20. 30–31 

Čtení z knihy Přísloví. 

Řádnou ženu, kdo ji najde?  Větší cenu má než perly.  

Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi.  

Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu po všechny dny svého 

života.  Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou.  Svýma 

rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena.  Svou 

dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi.  Půvab 

zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, 

zaslouží si chválu.  Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u 

bran ji chválí její díla.   Slyšeli jsme slovo Boží. 



Mezizpěv: Žl 103, 1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a 

Veleb, duše má, Hospodina. 

Veleb, duše má, Hospodina, 

vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! 

Veleb, duše má, Hospodina 

a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 

Veleb, duše má, Hospodina. 

On odpouští všechny tvé viny,  

on léčí všechny tvé neduhy.  

On vykupuje tvůj život ze záhuby,  

on tě věnčí láskou a slitováním. 

Veleb, duše má, Hospodina. 

Hospodin je milosrdný a milostivý,  

shovívavý a nadmíru dobrotivý.  

Nechce se přít ustavičně, 

ani se hněvat navěky. 

Veleb, duše má, Hospodina. 

Jako se smilovává otec nad syny,  

tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.  

Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,   

má v paměti,  že jsme jen prach. 

Veleb, duše má, Hospodina. 

Hospodinova láska však od věků na věky 

pro všechny, kdo se ho bojí,  

a jeho spravedlnost jde z dětí na děti 

pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu. 

Veleb, duše má, Hospodina. 



Druhé čtení: 1 Tim 5, 3–10 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 

Timotejovi. 

Milovaný!  Podporuj vdovy, jsou-li skutečně opuštěné. Má-

li však některá vdova děti nebo vnuky, ti především si musí 

zvyknout, že mají plnit svoje povinnosti vůči vlastní rodině a 

starým rodičům splácet přijatá dobrodiní.  Tak se to líbí Bohu.  

Vdova, která je ve svém vdovství skutečně osamělá, skládá 

svou naději v Pána a ve dne v noci se vytrvale modlí a prosí. 

Ale když myslí jenom na rozkoše, je zaživa mrtvá.  Důrazně 

jim také připomínej, aby se chovaly bezúhonně.  Když se 

někdo nestará o svoje lidi, a hlavně o členy své rodiny, zapřel 

víru a je horší než pohan.  Mezi vdovy smí být do seznamu 

přijímána jen taková, které je aspoň šedesát let, byla vdána 

jen jednou a je chvalně známa dobrými skutky: vychovala 

svoje děti, byla pohostinná, umývala křesťanům nohy, 

pomáhala souženým a vůbec se všestranně věnovala dobrým 

skutkům.  Slyšeli jsme slovo Boží. 

Zpěv před evangeliem: Jan 8, 31b–32 

Aleluja.  Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu 

mými učedníky a poznáte pravdu, praví Pán. 

Evangelium: Mk 3, 31–35 

Slova svatého evangelia podle Marka. 

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní.  Zůstali stát 

venku a dali si ho zavolat.  Kolem něho sedělo plno lidí. řekli 

mu:  «Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!»  

Odpověděl jim:  «Kdo je má matka a moji příbuzní?»   

A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a 

řekl:  «To je má matka a to jsou moji příbuzní!  Každý, kdo 

plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.» 

 Slyšeli jsme slovo Boží. 



Věřím v jednoho Boha. 

Modlitba nad dary:  

Pane náš Bože, přijmi dary položené na oltář ke cti svaté 

Hedviky, která šířila tvou chválu,  *  očist naše srdce a připrav 

je k účasti na nejsvětější obětí.  *  Skrze Krista našeho Pána. 

Preface:  

Pán s vámi.   I s tebou. Vzhůru srdce.   Máme je u Pána. 

Vzdávejme díky Bohu,  našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, 

svatý Otče, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky a dnes 

ti děkovali také za svatou Hedviku. 

Ona byla statečnou ženou, rozvážnou a starostlivou mat-

kou svého lidu.  Štědře otevírala své dlaně chudým a brala 

ubohé pod svou ochranu.  Vedená Duchem Svatým se z lásky 

k ukřižovanému Spasiteli zřekla pozemského panování a 

světského Bohatství.  Stala se služebnicí všech a zanechala 

církvi zářivý příklad pokory.  S pomocí tvé milosti přešla 

s pozemské pouti do věčného království a obdržela věnec 

vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 

Skrze něho tě chválíme a s anděly a všemi svatými 

zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:Svatý, Svatý, Svaty… 

Antifona k přijímání: Mt 12,50 

Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i 

matka. 

Modlitba po přijímání:  

Modleme se.  Všemohoucí Bože, prosíme tě, aby nás 

svátost, kterou jsme přijali, chránila před nástrahami zlého 

ducha,  *  a na přímluvu svaté Hedviky nám dej po 

těžkostech života dosáhnout plnosti pokoje.  Skrze Krista, 

našeho Pána.  
Pán s vámi. I s tebou.  

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen. 

Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. 


