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 ÚVODNÍ OBŘADY 

  

 Vstupní antifona Srv. Lk 4, 18 

Duch Páně je nade mnou, pomazal mě a poslal mě, abych 
přinesl chudým radostnou zvěst a uzdravil ty, kdo mají 
zraněné srdce. 

  

K Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 

L Amen. 

K Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova 
a společenství Svatého Ducha ať je s vámi, se všemi. 

L I s tebou. 

  

K Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, 
litujme svých hříchů. 

L Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často 
hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám 
konat: je to má vina, má veliká vina.  

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly 
a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha 
přimlouvali. 

K Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy 
a doveď nás do života věčného. 

L Amen. 

  

K Pane, smiluj se. 

L Pane, smiluj se. 

K Kriste, smiluj se.  
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L Kriste, smiluj se.  

K Pane, smiluj se.0 

L Pane, smiluj se. 

  

L Sláva na výsostech Bohu.   

A na zemi pokoj lidem dobré vůle.  Chválíme tě. Velebíme 
tě.  Klaníme se ti.  Oslavujeme tě.  Vzdáváme ti díky pro 
tvou velikou slávu.  Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, 
Otče všemohoucí.  

Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, 
Beránku Boží, Synu Otce.  Ty, který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi 
naše prosby.  Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se 
nad námi.  

Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi 
Svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem ve slávě 
Boha Otce.  Amen. 

  

K. Modleme se.  

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svatého 
Antonína, velkého kazatele, ochránce chudých a mocného 
přímluvce v naléhavých potřebách.  Na jeho přímluvu 
vyslyš naše prosby a veď nás, abychom žili jako křesťané 
a ve všech protivenstvích se cítili pod tvou ochranou 
v bezpečí. 

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,  ~  neboť 
on s tebou v jednotě Ducha Svatého  ~  žije a kraluje 
po všechny věky věků. 

L. Amen. 
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 BOHOSLUŽBA SLOVA 

  

 PRVNÍ ČTENÍ  

M Čtení z knihy proroka Izaiáše.  61, 1-3a 

Duch Páně, duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě 
Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu 
pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým 
propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo 
milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny 
soužené, zarmoucené na Siónu obveselit, dát jim věnec 
místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo 
malomyslnosti.  

Slyšeli jsme slovo Boží. 

L Bohu díky. 

  

M Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,  
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. 
Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost."   
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. 

"Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,  
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: 
Navěky zajistím tvůj rod   
a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení. 

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,   
pomazal jsem ho svým svatým olejem, 
pevně ho drží má ruka  
i mé rámě ho posiluje. 

 
  



 Mešní řád 7 

Má věrnost a láska ho budou provázet,   
ve jménu mém zmohutní jeho síla. 
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,   
můj Bůh a skála mé spásy." 

  

 nebo PRVNÍ ČTENÍ 

M Čtení z knihy Moudrosti. 7, 7-14 

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha 
moudrosti v úděl jsem přijal.  Jí jsem dal přednost před 
žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal 
za nic.  Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, 
protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku 
a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. 

Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději 
než denní světlo, poněvadž nehasne její záře.  Spolu s ní 
se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného 
bohatství.  Radoval jsem se ze všech věcí, protože 
moudrost jim vládne, ale nevěděl jsem, že je jim matkou. 

Naučil jsem se jí nezištně, bez závisti se o ni dělím, nechci 
ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný 
poklad.  Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem, 
poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň. 

Slyšeli jsme slovo Boží. 

L Bohu díky. 

  

M Zvěstoval jsem, Pane, tvou věrnost. 

Na skálu postavil Pán mé nohy, 
dodal síly mým krokům. 
Novou píseň vložil mi do úst, 
chvalozpěv našemu Bohu. 
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Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, 
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! 
O tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, 
nezatajil jsem tvou lásku 
a tvou věrnost před velkým shromážděním. 

Nechť jásají a v tobě se radují 
všichni, kteří tě hledají, 
ti, kteří touží po tvé pomoci, 
ať mohou stále říkat: "Buď veleben Hospodin!" 

  

 DRUHÉ ČTENÍ 

M Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. 4, 7. 11-15 

Bratři!  Každému z nás byly uděleny duchovní dary 
v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát.  Tak určil jedny 
za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, 
jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby 
připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo 
tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme k jednotě ve víře 
a  v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu 
věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.  Pak už 
nebudeme jako malé děti, nenecháme se zmítat a 
strhovat větrem kdejakého učení, v kterém lidská chytrost 
a prohnanost podvádí a klame.  Ale spíše žijme podle 
pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách 
v něho, v Krista, který je naše hlava. 

Slyšeli jsme slovo Boží. 

L Bohu díky. 

  

 Aleluja.   

Ryzí stříbro je jazyk spravedlivého, rty spravedlivého živí 
mnohé. 
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 EVANGELIUM 

K Pán s vámi. 

L I s tebou. 

K Slova svatého evangelia podle Lukáše. 10, 1-11 

L Sláva tobě, Pane. 

K Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, 
poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam 
chtěl sám přijít.  A řekl jim:  

"Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.  Proste proto Pána 
žně, aby poslal dělníky na svou žeň.  Jděte! Posílám vás 
jako ovce mezi vlky.  Nenoste měšec, ani mošnu, ani 
opánky.  S nikým se cestou nepozdravujte.  

Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj 
tomuto domu!'  Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine 
na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.  

V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože 
dělník má právo na svou mzdu.  Nepřecházejte z domu do 
domu!  Když přijdete do některého města a přijmou vás 
tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné 
a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!'   

Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, 
vyjděte do jeho ulic a řekněte: 'I ten prach, který se nám 
ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme.  To 
si však pamatujte: 'Přiblížilo se Boží království!'" 

Slyšeli jsme slovo Boží. 

L. Chvála tobě, Kriste. 
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 Nebo EVANGELIUM 

K Pán s vámi. 

L I s tebou. 

K Slova svatého evangelia podle Marka. 16, 15-20 

L Sláva tobě, Pane. 

K Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl 
jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu 
tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však 
neuvěří, bude zavržen. 

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu 
mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými 
jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco 
smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou 
vkládat ruce, a uzdraví se. " 

Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a 
zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. 
Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, 
která je provázela. 

Slyšeli jsme slovo Boží. 

L. Chvála tobě, Kriste. 

  

 CREDO 

L Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele 
nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.   

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna 
Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky:  Bůh 
z  Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, 
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho 
všechno je stvořeno. 
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On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.  Skrze 
Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se 
člověkem.  Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl 
umučen a pohřben.  Třetího dne vstal z mrtvých podle 
Písma.  Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.  A znovu 
přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude 
bez  konce.   

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce 
i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a 
oslavován a mluvil ústy proroků.   

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.  
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.  Očekávám 
vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.   

Amen. 

  

 PŘÍMLUVY 

 Nejmilejší, spojme se v duchu se všemi, kdo po celém 
světě uctívají svatého Antonína, a prosme Boha za celé 
lidstvo. 

1. Modleme se za svatou církev, aby všechny její děti žily 
ve věrnosti evangeliu a svatostí života vydávaly 
svědectví Kristu. 

2. Modleme se za celý svět, aby pro svou důvěru 
ve  světce z Padovy, který je majákem světla a 
rozděluje nebeská dobrodiní, obrátil se ke spravedl-
nosti a k míru. 

3. Modleme se za všechny, kdo uctívají svatého 
Antonína, za strádající, za trpící, za nemocné, aby jim 
Bůh dal úlevu a pomoc, o kterou prosí. 

4. Modleme se za všechna díla apoštolátu a milosrdné 
lásky, která vznikla ve jménu svatého Antonína, aby 
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splnila svůj dobrý účel a ukázala světu poklady božské 
lásky. 

5. Modleme se za nás, kteří se účastníme této oběti, aby 
nás příklad svatého Antonína podnítil k úsilí o dokonalý 
život podle evangelia. 

Pane, na přímluvu svatého Antonína, hlasatele tvého slova 
a tvého milosrdenství, vyslyš naše prosby a den nám, ať 
ve svém životě všude šíříme dech lásky a světlo pravdy. 
Skrze Krista, našeho Pána.  

L Amen. 

  

 SLAVENÍ EUCHARISTIE 

  

 PŘÍPRAVA DARŮ 

K Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.  Z tvé 
štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme.  Je to plod 
země a plod lidské práce, a stane se nám chlebem 
věčného života. 

L Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

K Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni 
s božstvím věčného Slova, spojeného s naším lidstvím. 

K Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.  Z tvé 
štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme.  Je to plod 
révy a plod lidské práce, a stane se nám nápojem 
duchovním. 

L Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

K S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, 
abys nás přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, 
která se ti zalíbí. 

Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od hříchu. 
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K Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila 
Bohu, Otci všemohoucímu. 

L Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. 

K Prosíme tě, Bože, ať nás Duch Svatý naučí s vírou slavit 
Kristovu oběť, jako naučil svatého Antonína šířit tvou 
slávu.   

Skrze Krista, našeho Pána. 

L Amen. 

  

 PREFACE 

K Pán s vámi. 

L I s tebou. 

K Vzhůru srdce. 

L Máme je u Pána. 

K Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 

L Je to důstojné a spravedlivé. 

K Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, 
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky 
a všude vzdávali díky, skrze našeho Pána, Ježíše Krista. 

Skrze něho jsi dal církvi svatého Antonína, aby pro ni žil, 
aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou 
modlitbou. 

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými ustavičně 
chválíme a voláme: 

L Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.  Nebe i země jsou 
plny tvé slávy.  Hosana na výsostech.  Požehnaný, jenž 
přichází ve  jménu Páně.  Hosana na  výsostech. 
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 PRVNÍ  
EUCHARISTICKÁ MODLITBA  
( ŘIMSKÝ KANON ) 

  

K Proto skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, 
pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče:  Přijmi a  
požehnej tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou. 

V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N., s naším 
biskupem N. a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná, 
apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou 
církev, svatou  a  obecnou. Po celém světě ji naplňuj 
pokojem, chraň, sjednocuj a veď. 

1K Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice,  které ti 
dnes připomínáme (zvláště na N.).  Pamatuj také na 
všechny kolem shromážděné; vždyť jejich víru i zbožnost 
znáš.  Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály 
za  sebe i za všechny sobě blizké, za život v bezpečí, 
za  vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože 
věčný, živý a pravý. 

2k V tomto společenství také uctíváme slavnou Pannu Marii, 
Rodičku našeho Boha a  Pána, Ježíše Krista, jejího 
snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly 
a mučedníky: Petra a Pavla, Ondřeje, (Jakuba, Jana, 
Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a 
Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána, 
Vavřince, Chryzogona, Jana a Pavla, Kosmu a Damiána) 
a všechny tvé svaté.  

Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždycky 
a  všude chrání tvá moc. (Skrze našeho Pána, Ježíše 
Krista.  Amen.) 
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K Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé 
své rodiny.  Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás 
od věčné záhuby a připočti k   zástupu vyvolených 
(v   Kristu, našem Pánu. Amen). 

VK Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého po-
žehnání tobě zasvěcená, pravoplatná a duchovní, hodná 
tvého zalíbení;  ať se  nám stane tělem a krví tvého 
milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 

Neboť on večer před svým utrpením vzal do svatých 
a ctihodných rukou chléb, pozdvihl oči k nebi, k tobě, 
svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a požehnal, 
lámal, dával svým učedníkům a řekl: 

  

 VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:  

TOTO JE MOJE TĚLO,    
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

  

 Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou také tento 
slavný kalich, znovu Ti vzdal díky a požehnal, dal svým 
učedníkům a řekl: 

  

 VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:   

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,   
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY 
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.   

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.   

TO  KONEJTE NA MOU PAMÁTKU. 

  

K Tajemství víry. 
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L Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj 
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

  

VK Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení 
a  nanebevstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše 
Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji služebníci 
i tvůj svatý lid, dar z tvých darů, oběť čistou, oběť svatou, 
oběť neposkvrněnou:  svatý chléb věčného života a kalich 
věčné spásy. 

Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří.  Přijmi je se 
zalíbením jako oběť svého služebníka, spravedlivého 
Ábela, jako oběť našeho praotce Abraháma, jako oběť 
z rukou svého kněze Melchizedecha, jako oběť svatou a 
neposkvrněnou. 

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž svému 
svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář, před 
tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny, kdo máme 
účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev 
tvého Syna, naplň veškerým nebeským  požehnáním a 
milostí (skrze  našeho Pána, Ježíše Krista.  Amen.) 

3K Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří 
nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje 
(zvláště na na N.).  

Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo 
odpočinuli v Kristu (našem Pánu.  Amen). 

4K I nám, hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké 
slitování, dej podíl a  společenství se svými svatými 
apoštoly a mučedníky: Janem, štěpánem, Matějem, 
Barnabášem, (Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, 
Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucii, Anežkou, 
Cecílií, Anastázií) a se všemi svými svatými.  Neposuzuj 
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nás podle skutků, ale přijmi nás do jejich společnosti jako 
štědrý dárce milosti. 

K Skrze našeho Pána, Ježíše Krista.  Neboť skrze něho toto 
všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno posvěcuješ, 
životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ 

VK Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, 
Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého 
po všechny věky věků. 

L Amen. 

  

 DRUHÁ  
EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

  

K Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení. 

VK Proto prosíme:  Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary 
a posvěť je, ať se nám stanou tělem  a krví našeho 
Pána, Ježíše Krista.  

Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, 
vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: 

  

 VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:  

TOTO JE MOJE TĚLO,    
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

  

 Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým 
učedníkům a řekl: 
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 VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:   

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,   
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY 
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.   

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.   

TO  KONEJTE NA MOU PAMÁTKU. 

  

K Tajemství víry. 

L Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj 
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

  

VK Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého 
Syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy 
a  vzdáváme díky za to, že  smíme stát před tebou 
a  můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme: Ať nás 
všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shro-
máždí a sjednotí Duch Svatý. 

1K Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě; veď ji 
k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem N., naším 
biskupem N. a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé 
církvi konali službu. 

2K Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději 
ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; 
přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář.  

Smiluj se nad námi nade všemi: dej nám věčný život 
ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, 
s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly 
a se všemi spravedlivými od počátku světa.  Ať tě s nimi 
chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna, Ježíše Krista. 
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WK. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, 
Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého 
po všechny věky věků. 

L Amen. 

  

 TŘETÍ  
EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

  

K Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, 
co  jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána 
Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a 
všechno posvěcuješ.  A ustavičně si shromažďuješ lid, aby 
od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť 
čistá. 

WK Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem 
tyto dary,  ~  které před tebe klademe ať se stanou tělem 
a  krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista neboť on 
sám nám přikázal slavit toto tajemství: 

V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti 
díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: 

  

 VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:  

TOTO JE MOJE TĚLO,    
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

  

 Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal 
svým učedníkům a řekl: 
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 VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:   

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,   
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY 
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.   

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.   

TO  KONEJTE NA MOU PAMÁTKU. 

  

K Tajemství víry. 

L Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj 
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

  

VK Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho 
vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného 
příchodu;  přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť 
živou a svatou.  Shlédni na oběť své církve: vždyť je to 
oběť tvého Syna, a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. 

A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho 
svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, 
našem Pánu. 

1K Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a 
ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými: 
s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím 
snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými 
mučedníky (se svatým N.) a se všemi svatými našimi 
zastánci a stálými pomocníky. 

2K Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír 
a spásu.  Pamatuj na svou církev putující po této zemi, 
upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, 
našeho papeže N., našeho biskupa N., biskupský sbor, 
kněžstvo a všechen vykoupený lid. 
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3K Slyš naše prosby dobrotivý Otče a stůj při nás, vždyť 
stojíme před tebou podle tvé vůle.  Smiluj se nad svými 
rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. 

4K Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry 
i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství.  
Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět 
tvou slávu; skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze 
něho dáváš světu všechno dobré. 

VK Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, 
Bože Otče všemohoucí, v  jednotě Ducha Svatého 
po všechny věky věků. 

L Amen. 

  

 PŘIJÍMÁNÍ 

  

K Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení 
odvažujeme se modlit: 

L Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.  Přijď 
království tvé.  Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.  

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  A odpusť nám naše 
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.  A neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

  

K. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům 
svůj mír.  Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy 
nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí 
před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný 
příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. 

L Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. 
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K Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám 
pokoj, svůj pokoj vám dávám. 

Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle 
své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Sepne ruce. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

L. Amen. 

K Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. 

L I s tebou. 

K Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. 

  

L Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   
smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   
smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   
daruj nám pokoj. 

  

K Svátost Kristova těla a jeho krve ať nám slouží k věčnému 
životu. 

Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste, ať přijímání 
tvého těla a tvé krve není mým odsouzením, ale mou 
ochranou a lékem pro duši i tělo. 

  

K Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. 
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. 

L Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen 
slovo, a má duše bude uzdravena. 
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 Antifona k přijímání: 1 Kor 1, 23-24 

My kážeme Krista ukřižovaného: Kristus je Boží moc a Boží 
moudrost. 

K Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému. 

Krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému. 

  

K Přijetí svátosti tvého těla a krve, Pane, ať nás posilní 
a stane se pro nás lékem nesmrtelnosti. 

  

K Modleme se.  

Bože, ty chceš, aby všichni lidé došli k poznání pravdy.  
Dej, ať přijatá svátost v nás živí schopnost a ochotu 
přijímat nauku, kterou svatý Antonín svědomitě uchovával 
a s apoštolskou horlivostí předával.   

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

L Amen. 

  

 ZÁVĚREČENÉ OBŘADY 

  

K Pán s vámi. 

L I s tebou. 

K Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. 

L Amen. 

K Jděte ve jménu Páně. 

L Bohu díky. 
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NOVÉNA 

Rozjímání a modlitby na devět úterků předcházejících svátek sv. Antonína Paduánského 

Přichystal:  Zbigniew Byczkowski OFMConv.  Opava 2021.  

Den  1.  "Doktor evangelicus" 

Jako úvod k rozjímání o postavě světce a k modlitbě na jeho 

přímluvu poslechněme si slova Svatého otce Jana Pavla II. 

vyhlášená k 800. výročí narození sv. Antonína Paduánského 

ve Vatikánu, 13. června 1994.  

«Celé jeho poselství bylo neustálým a neúnavným hlášením 

evangelia "sine glossa" – "bez vsuvek".  Kázání byla velmi účelná, 

odvážná a velmi dobře srozumitelná.  Jeho promluvy dokázaly 

zapálit oheň víry v duších, očistit je, utěšit a osvítit.  Postavil svůj 

život na Kristu.  Evangelijní ctnosti – zejména chudoba ducha, 

mírnost, pokora, cudnost, milosrdenství a odvaha k usmíření – byly 

neustálým motivem jeho kázání.  Jeho svědectví září tak jasně, že 

se jeví ve společenství církve jako pravý "muž evangelia".  Svatý 

Antonin totiž důrazně učil, že Kristus a evangelium musí být 

trvalým referenčním bodem pro každodenní život a také pro 

soukromá a veřejná morální rozhodnutí.  Rovněž všem 

doporučoval, aby vždy z  tohoto zdroje čerpali odvahu důsledně a 

přesvědčivě hlásat poselství spásy.» 

Modlitba:   Bože, posilněný tvou milostí se svatý Antonín stal 

hlasatelem evangelia a také našim orodovníkem ve všech 

potřebách jak časných tak věčných.  Mnozí se na něj obracejí a 

žádají o  přímluvu, a jeho sláva se šíří po celém světě.  Proto tě 

s důvěrou prosíme veď nás, abychom se jako on každý den učili 
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naslouchat tvému slovu, získali milost dobrého života v tomto světě 

a dosáhli života věčného.  Amen.  

Den  2.  Portugalský kanovník 

Narodil se v Lisabonu v Portugalsku roku 1195.  Rodiče mu dali 

jméno Ferdinand.  Matka Trevera a otec Martin Bullones byli 

šlechtického původu.  Ferdinand v 15 letech vstoupil do kláštera 

augustiniánů kanovníků u sv. Vincence na okraji Lisabonu.  Časté 

návštěvy příbuzných však narušovaly jeho soustředění při studiu a 

duchovních cvičeních.  Snad právě proto se po dvou letech nechal 

přeložit do vzdálenějšího kláštera Santa Cruz v Coimbře, kde 

horlivě pokračoval ve studiu a zvláště ve ctnostech vzorného 

řeholníka.  

V Lisabonu v roce 1220 přijal kněžské svěcení. A téhož roku 

princ Don Pedro dovezl do Coimbry těla pěti františkánských 

misionářů umučených v Maroku Maury.  Těla byla vystavena 

v augustiniánském chrámě Svatého Kříže a u Ferdinanda vzbudila 

silnou touhu po hlásání evangelia mohamedánům.  Jeho 

rozhodnutí bylo podpořeno i setkáním s františkánskými 

spolubratry z nedalekého malého kláštera sv. Antonína od Oliv, 

když u brány kláštera Santa Cruz prosili o almužnu.  

Jakmile poznal přísnější Františkovu řeholi, nedal se svými 

augustiniánskými bratry odradit od přestupu do řádu, v němž viděl 

možnost bezvýhradného života pro Boha ve společenství chudých.  

V kapli sv. Antonína poustevníka u Coimbry přijal řeholní roucho 

Menších bratří sv. Františka z Assisi i jméno Antonín, kterému byla 

kaple zasvěcena.  
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Po roce přípravné formace si vyžádal dovolení k odplutí do Afriky 

a plný touhy směřoval do Maroka hlásat evangelium, aby, bude-li 

třeba, podstoupil i mučednictví.  Po vyladění však závažně 

onemocněl a po delším pobytu v lazaretu byl nucen r. 1221 

k návratu.  Někteří životopisci uvádějí, že šlo zřejmě o malárii.  Bůh 

s ním měl své plány a vedl ho do Itálie.  Při návratu byla jeho loď 

z důvodu prudké bouře nucena přistát u pobřeží Sicílie v Messině.  

Modlitba:   Bože, tys nám ve svatém Antonínovi ukázal příklad 

touhy po činném svědectví víry a církev mu dala čestnou přezdívku 

"mučedník touhy".  Prosíme tě dej, abychom se zbavili všeho 

sobectví, a toužili jenom po tvé slávě, po naplnění tvé svaté vůle a 

spáse naší duše.  Přispěj nám také milost přijímat výroky tvé 

Božské prozřetelnosti ochotně, s láskou a pokojem. 

Den  3.  Pokorný menší bratr 

Když nesplněný misionář Antonín na lodi dorazil do Messiny 

u pobřeží Sicílie, dozvěděl se od místních františkánů, že zakladatel 

František svolává na letnice setkání bratří (kapitulu) do Assisi a tak 

tam s nimi odcestoval.  František na něj svým projevem velmi silně 

zapůsobil a proto Antonín zatoužil zůstat v Itálii.  Po skončené 

kapitule projevil zájem být přijat bratry z některého italského 

kláštera, ale z pokory tajil svůj původ i schopnosti a uváděl jen 

negativní stránku.  Přestálá nemoc na něm byla ještě stále patrna 

a, jelikož byl navíc pokládán za neužitečného a neschopného všech 

řeholních povinností, nebyl o něj zájem.  

Nakonec se nad ním smiloval Gracián, představený Římské 

provincie, a poslal ho do malého kláštera sv. Pavla v Montepaolu 
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u města Forli nedaleko od Bologne, kde bratřím scházel kněz.  

Antonín tam na jadranském pobřeží žil asketicky a konal i nejtěžší 

a nejobyčejnější domácí práce.  S půstem a nočním bděním to až 

přeháněl, takže se jednou zhroutil a vracel se do kláštera s pomocí 

dvou bratrů.  Sám žil ve skrytosti a učil ji i druhé.  Jednou řekl:  

"Musíme se chovat jako žebráci, kteří jdou po žebrotě.  To dobré, 

co máme, ukrývejme, ale ukazujme celou bídu naší slabosti a 

hříšnosti, aby nám Pán udělil dary své milosti."  

V létě 1222 byl poslán, aby se ve Forli zúčastnil kněžského 

svěcení františkánů.  Tam byl, možná až při hostině, vyzván 

k  duchovní promluvě, do které se ostatní zdráhali bez přípravy 

pustit.  Z pokory vyzvedl svou nedokonalost v ovládání italštiny a 

nezkušenost, avšak z poslušnosti začal.  Zprvu nesměle a prostě, 

záhy jako dokonalý kazatel.  Jasně, plynule a se zkušeností, nad níž 

všichni žasli.  Čím déle mluvil, tím jeho slova byla vroucnější 

a  posluchači okouzlenější, když zasvěceně hovořil o hlubokých 

tajemstvích víry a projevil netušenou znalost Písma svatého.  Papež 

Řehoř IX. ho později nazval "schránkou Písma svatého" a dokonce 

i "pokladnicí Zákona".  

Modlitba:   Bože, tys nám na svatém Antonínovi dal vynikající 

přiklad lásky k tvému slovu i netušené znalosti Písma svatého; jeho 

promluvy působily v srdcích věřících úžas a touhu po životě podle 

evangelia.  Dej, abychom žádné slovo, které pramení z Božích úst, 

nepromarnili, ale jej zcela uskutečňovali v našem životě. 
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Den  4.  Vynikající znalec Písma 

František z Assisi si zprvu nepřál, aby se jeho bratři zabývali 

vědou z obav  před vznikem ctižádostivosti a pýchy v řádu.  Když 

se ale dozvěděl o bratru Antonínovi, jak překvapil ve Forli a jaké 

má duchovní dary, poslal ho do věhlasné školy ve Vercelli, aby si 

znalosti ještě prohloubil a mohl vyučovat mladší řeholníky.  Antonín 

pak vyučoval bohosloví v různých klášterech řádu.  Ponejvíce asi 

na Boloňské univerzitě, později v Toulouse, v Montpelliere a 

v Padově.  Ač vynikal učeností, zůstal velmi pokorným a také každý 

den věnoval několik hodin duchovním potřebám obyčejného lidu.  

Později se stále více věnoval kazatelskému poslání.  Využíval 

při něm paměť i vzdělání, zejména znalost Písma a výjimečnou 

výmluvnost.  Dokázal využívat i různých obrazů a podobenství, aby 

své posluchače lépe oslovil.  Měl důstojný zjev a velmi silný hlas, 

takže byl schopen mluvit i k početnému davu.  Posluchači se 

scházeli zdaleka a někdy se jednalo i o více jak deset tisíc.  

U postavených kazatelen si někteří posluchači obsazovali místa už 

den předem.  Antonín míval v ruce kříž, pod paží evangeliář a 

v srdci nadšenou touhu kázat k Boží cti a slávě a obracet hříšníky.  

Modlitba:   Bože, tys nám na svatém Antonínovi ukázal přiklad 

hluboké pokory a velké úcty k Božímu slovu, sám šlechetně uro-

zený a pečlivě vzdělaný nikdy se se svou moudrostí a schopnostmi 

nad jiné nepovyšoval.  Prosíme tě dej i nám vnímavé a pokorné 

srdce, abychom z evangelia vždycky čerpali inspirací k plnění tvé 

vůle a milost účinné lásky i pokorné služby ostatním lidem. 
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Den  5.  Obhájce chudých 

Násilný kníže Ezzelin si podmanil Florentské vévodství, Padovu 

i Veronu, v níž se občané proti jeho násilí vzbouřili, ale krvavě byli 

potlačeni.  Sám se vysmíval své klatbě, dál poskvrňoval svatyně a 

kromě Antonína se k němu nikdo neodvažoval.  Ten před něho 

předstoupil s otázkou:  "Jak dlouho budeš ještě vzdorovat 

nebesům?  Myslíš, že Bůh neslyší pláč ubohého, nevinně 

sužovaného lidu, jenž na tebe svolává pomstu?  Míra tvých 

nepravostí je dovršena a nepřestaneš-li, trestající Boží ruka tě 

rozdrtí.  Slyš má slova, která jsou slovy Božími!" – Násilník skřípaje 

zuby krotl jak ochočovaný dravec a sliboval polepšení.  Na Antonína 

se neodvážil vztáhnout ruku, slibům však nedostál.  V rozsáhlejších 

životopisech je Antonínovi připisováno mnoho divů a duchovních 

vidění včetně splněných předpovědí.  Antonín také ochránil řádu 

nevinných lidí, někteří se na něj obraceli i na dálku.  

Modlitba:   Bože, tys nám na svatém Antonínovi ukázal příklad, 

jak se ujímat za chudých, pronásledovaných a utlačených, a krotit 

pýchu zoufalých.  Prosíme tě dej nám odvážné a ušlechtilé srdce, 

abychom jako svatý Antonín usilovali o opravdovou spravedlnost 

ve společnosti, o přednost Božího zákona nad zákonem lidským 

a také o mezilidskou solidaritu. 

Den  6.  Zázračný divotvůrce 

Svatý František z Assisi v prostomyslnosti mluvil k ptactvu, jeho 

učedník Antonín zase k rybám, majíc apoštolskou pohnutku.  

V přístavu Rimini se marně snažil oslovit lid, který se od něj buď 

odvracel nebo ho tupil.  A tak šel k ústí řeky Marecchie, pokynul 
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rukou a začal volat na ryby:  "Pojďte ryby a slyšte slovo Boží, když 

lidé jím pohrdají!"  Tu z moře připlulo veliké množství ryb a Antonín 

na ně dál volal:  "Chvalte Pána vy tvorové vodní!  Hospodin vás 

zachránil před jinými stvořeními při potopě světa.  K záchraně 

Jonáše poslal rybu a k uzdravení Tobiáše také zvolil rybu."  A 

Antonín k hemžícím se rybám mluvil něžná slova mířená na srdce 

lidská.  Lidé se seběhli, aby pozorovali a naslouchali neobvyklému 

kázání.  Po chvíli zahanbeni seděli na břehu u nohou kazatele.  

Modlitba:   Bože, tys nám na svatém Antonínovi ukázal přiklad 

lásky k tobě a k lidem;  zázračná znamení, která ho doprovázela 

při hlásání evangelia, ho nevedla k pýše, nýbrž k ještě větší úctě 

k tobě.  Dej, prosíme, aby všechno, co v našim životě 

uskutečňujeme myslí, slovy i činy, vždycky prospívalo jenom tvé 

větší slávě a spase lidí. 

Den  7.  Obránce pravé víry 

V severní Itálii kázal Antonín v letech 1222-24 proti bludařským, 

přesněji gnostickým katarům a humiliátům a vyzýval je k návratu 

do církve.  Kataři totiž věřili, že Bůh stvořil jen ducha, ale nikoliv 

hmotu, a že proto celé stvoření je dílo ďáblovo.  Proto popírali 

Kristovo skutečné lidství, zmrtvýchvstání těla, a také i svátosti, 

protože se v nich duchovno váže na hmotnou látku.  Bludaři se 

domnívali, že se kazatelské poslání a moc udělovat svátosti získává 

pouze přesným napodobováním jednání apoštolů.  

Antonín žil opravdu chudobně a při svých promluvách vždy 

hovořil o tíži hříchu i o jeho špatných následcích.  Také o velkém 

neštěstí hříšníka, který musí "v noci svých vin přemítat, co zavinil, 
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co ztratil a co na sebe přivolal.  Zavinil smrt své duše, ztratil 

nebeskou blaženost a přivolal na sebe pekelný trest."  Ve svých 

kázáních také vždy poukazoval na Boží milosrdenství, "které je 

větší než všechna zloba hříšníka".  Svatou zpověď vyzdvihoval jako 

uzdravující a záchranný prostředek.  

V letech 1224-27 působil v jižní Francii a vystupoval proti 

bludům albigenským.  V Toulouse mu prý jeden bludař řekl, že ho 

může obrátit jen zázrak, jinak že v přítomnost Krista v oltářní 

svátosti neuvěří.  Dohodli se s Antonínem, že své oslici nedá tři dny 

žrát.  Pak jí předloží seno s ovsem a když krmivem pohrdne, jen 

aby se napřed poklonila proměněné hostii, tak uvěří v přítomnost 

Boží.  Za tři dny vzal Antonín hostii a kacíř přinesl seno a oves.  

Oslice se však od něj odvrátila a padla před Nejsvětější Svátostí na 

kolena.  To kacíře obrátilo.  V Montpelliere si Antonín pro kazatelský 

úspěch vysloužil titul: "kladivo na kacíře".  

Modlitba:   Bože, ty jsi stvořil celý svět, všechno viditelné a 

neviditelné, všechny bytosti jak duchovní tak tělesné, pořád je svou 

láskou a prozřetelností zachraňuješ a abys nás vysvobodil z hříchů, 

přijals naši lidskou přirozenost.  Dej nám pravou víru, jako ji měl 

svatý Antonín, dovol nám i v tomto světě uzřít tvé láskyplné dílo 

stvoření, uzdravuj nás z hříchu svátostí smíření a životem v pokání, 

a posiluj nás eucharistií – nejvzácnějším pokrmem těla tvého Syna 

Ježíše Krista. 

Den  8.  Muž hluboké modlitby   

Uvádí se, že Antonín viděl příčinu nevěry v tom, že se kněžím 

nedostává světla vědění a že jejich jednání schází pravé ctnosti.  
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Pak prý ďábel snadno strhává duše k sobě. Je nutné, aby kněží byli 

dokonalými hlasateli slovem i příkladem.  Aby byli bdělými a odváž-

nými služebníky Božími.  Proto je potřebné se za kněze modlit.  

Z toho důvodu kdykoliv Antonínovi duchovní poslání dovolilo, 

odcházel do samoty, aby vedl rozjímavý život.  Aby od Boha 

načerpal energii lásky pro další činnost kněžskou a kazatelskou.  To 

patří totiž k důležitému rozlišení času aktivity a meditace – proto 

se i tomu máme od světců učit.  

Antonín pokud mlčel, tak se modlil.  Je o něm psáno, že žil 

ve skrytosti a svoji samotu si nosil sebou.  Od aktivní činnosti měl 

proto ke kontemplaci vždy velmi blízko.  To snad dokresluje i 

vidění, které měl hrabě, když jej jednou u sebe hostil.  Časně ráno 

tajně, aby si toho nikdo nevšiml, spárou v dveřích svatého 

Antonína pozoroval a uviděl, jak se modlí s Biblí a v náručí drží živé 

Dítě Ježíše.  

Od roku 1227 působil Antonín znova v Itálii a po tři léta zastával 

v řádu různé funkce.  Poslední léta byl představeným severoitalské 

provincie Emílie.  V hodnosti provinciála byl r. 1228 na jednání 

o problémech řehole u papeže Řehoře IX. v Římě.  Na výzvu 

papeže kázal lidem shromážděným z různých národů a došlo k 

zopakování zázraku letnic.  Všichni totiž rozuměli sobě známé řečí.  

Modlitba:   Bože, tys nám v působení svatého Antonína ukázal 

pravý přiklad modlitby a života zasvěceného tvé službě.  Dej i nám 

na jeho přímluvu milost věrného plnění svého životního povoláni 

buďto kněžského, řeholního nebo rodinného a také abychom se 

modlili a podporovali současné služebníky církve. 
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Den  9.  Věrný v životě i ve smrti 

Po skončení úřadu provinciála v r. 1230 se Antonín vrátil do 

Padovy a na žádost kardinála Rainalda de´Conti (pozdějšího 

papeže Alexandra IV.) napsal přes zimu sbírku kázání na větší 

svátky svatých.  Sloužila jako doplněk k dříve napsaným nedělním 

kázáním.  Velký úspěch pak měla jeho postní kázání r. 1231.  Dále 

navštívil Veronu, aby od zastánce císařské strany vymohl propuš-

tění uvězněných stoupenců lidové strany církevní – guelfů.  Při 

zpáteční cestě kázal ještě v jiných obcích, měl již ale svou horlivou 

prací podlomené zdraví.  Delší dobu ho trápila vodnatelnost, a 

nakonec byl nucen zastavit se v Camposampieru, 20 km severně 

od Padovy.  Pro rychle se zhoršující zdravotní stav prosil o odvezení 

do Padovy.  Stačili ho však odvézt jen ke konventu dell´Arcella, 

kde v pátek zemřel a do Padovy ho dovezli již mrtvého.  Bylo mu 

asi 37 let.  Pochován byl v malém kostele Santa Maria Materdomini 

(Matka Páně).  Později město vystavělo vedle malé svatyně jemu 

zasvěcenou velkolepou baziliku, do níž jeho ostatky přenesli.  

Po Antonínově smrti velké zástupy předkládaly mu své důvěrné 

prosby, které doprovázely velkolepé zázraky.  Uznáno bylo 42 

zázraků u jeho hrobu.  Řehoř IX. Antonína zařadil mezi svaté již po 

11 měsících od úmrtí, 30. května 1232.  Pius XII. 16. ledna 1946 

jmenoval sv. Antonína učitelem církve a dal mu titul "Doctor 

evangelicus" – učitel evangelia.  Jazyk, kterým svatý Antonín 

vykonal množství dobra, zůstal do dnešního dne neporušený.  

Chléb svatého Antonína, pro který jsou v některých chrámech 

pokladničky, je almužna ke cti svatého Antonína připomínající jeho 
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sociální působení.  Na jeho přímluvu si rodiče vyprošují Boží milostí 

pro své děti;  mladí se snaží v čistotě srdce objevit svou životní 

cestu a nalézt životního partnera;  kněží, učitelé, zdravotníci a 

státníci zasvěcují Bohu svou životní službu lidem;  vězni, hříšníci a 

nemocní prosí za uzdravení duše i těla;  vědci a umělci se učí pravé 

moudrosti, pokoře a radosti srdce;  putující nalézají správný směr 

a bezpečnou cestu;  řeholníci a duše zasvěcené Bohu hledají život 

kontemplace a pokání;  pronásledování, trpící a umírající zapojují 

své úzkost si křížem Ježíše Krista.  Proto v mnohých životních 

situacích nám může být svatý Antonín patronem, učitelem a 

přímluvcem u Boha. 

Modlitba:   Bože, obdivujeme velkolepé dílo tvé milosti 

působící jak celém životě svatého Antonína, tak v jeho smrti.  

Dopřej, prosíme na jeho přímluvu i nám, abychom tě každý den 

ještě více chválili, prožívali opravdovou lásku k lidem a na sklonku 

života odevzdali se přímo do tvých milosrdných rukou. 

PŘÍMLUVY 

Svatý Antoníne, vypros nám, kteří se k tobě utíkáme, splnění 

všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.  Buď naším 

patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.  Vypros 

nám čistotu srdce, pokojnou mysl, lásku k chudobě a plnou 

odevzdanost do vůle Boží.  Svatý Antoníne, oroduj za Svatého otce, 

za biskupy, kněze a jáhny i za všechny věřící.  Vypros nám, 

abychom žili sjednoceni ve víře a lásce a pracovali společně k vetší 

cti a chvále Boží.  Amen. 

Na přímluvu svatého Antonína přednesme Bohu naše prosby: … 
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Bože na přímluvu svatého Antonína,  –  prosíme tě vyslyš nás. 

Svatý Antoníne Paduánský,  –  oroduj za nás. 

Litanie k svatému Antonínovi 

Pane, smiluj se.  

Kriste, smiluj se.  

Pane, smiluj se.  

Bože, náš nebeský Otče,  smiluj se nad námi.  

Bože, Synu, Vykupiteli světa,  

Bože, Duchu Svatý,  

Bože, v Trojici jediný,  

Svatá Maria,  oroduj za nás.  

Svatý Antoníne Paduánský,  

Svatý Antoníne, drahý příteli Dítěte Ježíše,  

Svatý Antoníne, služebníku Neposkvrněné Matky,  

Svatý Antoníne, věrný synu svatého Františka,  

Svatý Antoníne, muži svaté modlitby,  

Svatý Antoníne, perlo chudoby,  

Svatý Antoníne, lilie čistoty,  

Svatý Antoníne, vzore poslušnosti,  

Svatý Antoníne, milovníku skrytého života,  

Svatý Antoníne, pohrdající pozemskou slávou,  

Svatý Antoníne, růže Boží lásky,  

Svatý Antoníne, zrcadlo ctností,  

Svatý Antoníne, knězi podle srdce Božího,  

Svatý Antoníne, odhodlaný na smrt za víru,  

Svatý Antoníne, oporo svaté církve,  
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Svatý Antoníne, apoštole lidských duší,  

Svatý Antoníne, bojovníku víry,  

Svatý Antoníne, učiteli pravdy,  

Svatý Antoníne, obracející bloudící na pravou víru,  

Svatý Antoníne, pokladnice Písma svatého, 

Svatý Antoníne, velký kazateli evangelia,  

Svatý Antoníne, obracející hříšníky,  

Svatý Antoníne, hubiteli neřestí,  

Svatý Antoníne, anděli pokoje,  

Svatý Antoníne, obnoviteli mravů,  

Svatý Antoníne, uchvatiteli srdcí,  

Svatý Antoníne, ochránce pronásledovaných,  

Svatý Antoníne, postrachu zlých duchů,  

Svatý Antoníne, vzkříšující mrtvé,  

Svatý Antoníne, navratiteli ztracených věcí,  

Svatý Antoníne, vznešený divotvůrce,  

Svatý Antoníne, svatý celého světa,  

Svatý Antoníne, ozdobo serafinského řádu,  

Svatý Antoníne, radosti nebeského ráje,  

Svatý Antoníne, drahý náš orodovníku u Boha,  

Milostiv nám buď,  odpusť nám, Pane.  

Milostiv nám buď,  vyslyš nás, Pane.  

Ode všeho zlého,  vysvoboď nás, Pane.  

Ode všeho hříchu,   

Od úkladů ďáblových,  

Od moru, hladu a války,  

Od smrti věčné,  
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Pro zásluhu svatého Antonína,  vysvoboď nás, Pane. 

Pro jeho vroucí lásku,  

Pro jeho prorockého ducha,  

Pro jeho ohnivá kázání,  

Pro jeho touhu po mučednické smrti,  

Pro jeho věrné zachovávání poslušnosti, chudoby a čistoty,  

V den soudný, 

My hříšníci,  prosíme tě, vyslyš nás.  

Abys nás k pravému pokání pohnout ráčil,  

Abys v nás oheň božské lásky roznítit ráčil,  

Abychom se z ochrany a pomoci svatého Antonína těšili,  

Abychom pro zásluhy svatého Antonína  

     dosáhli pravé lítosti, pokory, zkroušenosti a ducha modlitby,  

Abychom na přímluvu svatého Antonína  

     tělo, svět a ďábla dokonale přemohli,  

Abys těm, kdo se k svatému Antonínu utíkají,  

     ve všech potřebách milostivě pomoci ráčil,  

Ježíši, Synu Boží,  prosíme Tě, vyslyš nás.  

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  odpusť nám, Pane.  

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  vyslyš nás, Pane.  

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi.  

V.  Oroduj za nás, svatý Antoníne.  

O.  Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.  

Modleme se:  Prosíme tě, Pane, ať pomůže Tvému lidu zbožná 

a ustavičná modlitba Tvého převzácného vyznavače a učitele 

Církve, svatého Antonína, aby nás učinila na tomto světě hodnými 
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Tvé milosti a v budoucím životě nás naplnila věčnou radostí.  Skrze 

Krista, našeho Pána.  Amen. 

Responsorium  "Si queris miracula" 

1. Zde jsou divy, hledáš-li je:  *  neštěstí, smrt, všechen blud,  

malomocnost, ďábel prchne,  *  uzdraví se chromý úd.  

Refrén: Moře klesne, pouta spadnou; * Antonín ti najde zas,  

co jsi ztratil a co hledáš  *  celý den a celý čas.  

2. Neštěstí a bída zmizí,  *  najdeš zase v světě ráj;  

to ti hlásá město cizí,  *  paduánský celý kraj. Refrén. 

3. Slava Otci, jak i Synu  *  též i Duchu Svatému, 

nechať úcta, dík a sláva  *  věčnému se Bohu vzdá. Refrén.
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ŽEHNACÍ MODLITBY  

 

ŽEHNÁNÍ RODINY  

K Bože, stvořiteli a obnoviteli svého lidu, podle tvé vůle je 
manželství, tvořící základ rodiny, znamením tajemného 
vztahu mezi Kristem a církví.  Na přímluvo svatého 
Antonína sešli hojnost svého požehnání na tuto rodinu, 
shromážděnou v tvém jménu.  Ať všechny její členy 
spojuje vzájemná láska, duchovní horlivost a vytrvalost 
v modlitbě.  Ať mají zájem jeden o druhého a pomáhají 
těm, kdo potřebují pomoc.  Ať slovem i příkladem vydávají 
svědectví o své víře.   

Náš Pán Ježíš Kristus ať chrání celou vaši rodinu ode 
všeho zlého, ať vás naučí žít tak, abyste byli jedno srdce 
a jedna duše, a ať s vámi zůstává navěky. 

Ve jménu  Otce i Syna i Ducha Svatého. 

L Amen. 

 

ŽEHNÁNÍ DĚTEM 

K Pane Ježíši Kriste, tys zahrnoval děti svou láskou a řekl jsi, 
že kdo přijímá je, přijímá tebe.  Na přmluvu svatého 
Antonína Paduanského prosíme: vyslyš naše prosby za 
tyto děti (za toto dítě), a když jsi je ve křtu naplnil svou 
milostí, provázej je svou stálou ochranou, a až dorostou 
(doroste), ať tě vyznávají (vyznává) s plnou vnitřní 
svobodou, ať tě vroucně milují (miluje) a ať s pevnou 
nadějí očekávají (očekává) tvé království.  Neboť ty žiješ 
a kraluješ na věky věků.  

L Amen. 
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ŽEHNÁNÍ SNOUBENCŮM V DOBĚ PŘÍPRAVY NA SVATBU 

K Chválíme tě, Bože, a děkujeme ti, že ve své prozřetelnosti 
voláš N a N, aby se vzájemně milovali, a že jim k tomu 
dáváš svou milost.  Na přímluvu svatého Antonína tě 
prosíme: posilni jejich srdce, aby vytrvali ve víře, aby se ti 
ve všem líbili a šťastně dosáhli uzavření svátostného 
manželství. Skrze Krista, našeho Pána. 

Bůh lásky a pokoje ať ve vás přebývá, ať řídí vaše kroky 
a upevňuje vaše srdce ve své lásce. 

Ve jménu  Otce i Syna i Ducha Svatého. 

L Amen. 

 

ŽEHNÁNÍ POUTNÍKŮM 

K Všemohoucí Bože, ty stále prokazuješ své milosrdenství 
těm, kdo tě milují, a nikde nejsi vzdálen těm, kdo tě 
hledají.  Putuj, prosíme s těmito poutníky a na přímluvu 
svatého Antonína Paduanského chraň je na jejich cestě, 
ve dne ať je zastíní a provází tvá mocná záštita a světlo 
tvé milosti v noci, aby šťastně došli tam, kam směřují. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

L Amen. 

K Pán s vámi. 

L I s tebou. 

K Ať Bůh vede naše kroky, abychom pod jeho ochranou 
směřovali k svému cíli. 

L Amen. 

K Ať je s námi a nepřestává nás vést.  

L Amen. 
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K Ať cestu, na kterou se vydáváme, s jeho pomocí šťastně 
dokončíme. 

L Amen. 

K Požehnání Boha  Otce i Syna i Ducha Svatého ať 
sestoupí na vás a ať zůstane s vámi navždycky.  

L Amen. 

 

ŽEHNÁNÍ NA CESTU 

K Všemohoucí, věčný Bože, tys chránil Abraháma na všech 
jeho cestách od chvíle, kdy vyšel ze svého domova. Na 
přímluvu svatého Antonína Paduanského ochraňuj i nás, 
své služebníky.  Buď naší pomocí v nebezpečí,  průvodcem 
na cestě, v únavě osvěžením a v protivenství záštitou, 
abychom se tebou vedeni dostali tam, kam směřujeme, a 
šťastně se vrátili domů.  Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. 

Ať vás Bůh naplní svým požehnáním a vede naše kroky, 
abyste uprostřed proměn tohoto světa směřovali pod jeho 
ochranou k svému cíli.  

Ve jménu  Otce i Syna i Ducha Svatého. 

L Amen. 

 

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ  

K Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, od tebe má 
člověk schopnost dělat věci krásné a velké.  Na přímluvu 
svatého Antonína Paduanského dej těm, kdo budou užívat 
tohoto dopravního prostředku  (auta, ...), ať jezdí 
bezpečné a opatrně, ať jsou ohleduplní vůči druhým a na 
všech jejich cestách, za prací i za odpočinkem, ať je pro-
vází Kristus.  Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. 

L Amen. 
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ŽEHNÁNÍ RŮŽENCE 

K Naplň, Bože, svým požehnáním každého, kdo při modlitbě 
bude používat tohoto růžence, rozjímat při tom o tajem-
stvích života, smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista 
a utíkat se pod ochranu jeho matky Panny Marie. 

Ve jménu  Otce i Syna i Ducha Svatého. 

L Amen. 

 

ŽEHNÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ NÁBOŽENSKÉ ÚCTY 

K Bože, ty jsi původce a zdroj všeho požehnání, ty se 
raduješ, když se upevňuje a roste zbožnost tvého lidu.  
Stůj při těch, kdo budou s vírou a úctou užívat tento křížek 
(medailku, sošku, obrázek, náboženskou knížku), a dej, 
na přímluvu svatého Antonína Paduanského, ať jim to 
prospívá k prohloubení jejich víry a zbožnosti.  

Ve jménu  Otce i Syna i Ducha Svatého. 

L Amen. 

 


