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SVATÉHO TOMÁŠE

Vroucí modlitba

za obrácení hříšníků

K TOBĚ, BOŽE, ZDROJI

milosrdenství, přistupuji,

já hříšník.Rač tedy očistiti

mne nečistého. O slunce

spravedlnosti, osvěťslepé

ho.O věčnýlékaři,vyhojra

něného. O Králi králů, oděj

oloupeného.O prostřední

ku Bohaa lidí, usmiřprovi

nilého.O dobrýpastýři,při

veďzpět zbloudilého.Bože,

dej milosrdenství ubohé

mu, odpuštění hříšnému,



AKVINSKÉHO ZBOŽNÉ MODLITBY

Životmrtvému, ospravedlnění nespravedlivému,oleje

milosti ztvrdlému.O nejlaskavější,zavolejutíkajícího,

táhni odporujícího,zdvihnipadlého,drž stojícího,veď

jdoucího. Nezapomínej na zapomínajícího na tebe,

neopouštěj opouštějícího tebe, nepohrdej hřešícím.

Neboťjá jsem hříchemurazil tebe, Bohasvého, ublížil

jsem bližnímu, sebe jsem neušetřil. Bože můj, z křeh

kosti jsem zhřešilproti tobě, všemohoucímu Otci;

z nevědomosti proti tobě, Synu moudrému; zlobou

proti tobě, Duchu Svatému, a tím jsem urážel tebe,

Trojici nejvyšší. Bědamně bídnému! Tolikrát a tolik

jsem hřešil, to jsem spáchal! Pane, opustil jsem tě;
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na obtíž jest mi tvá láska, když přijde láska špatná,

když pokořuje špatný strach; v nich jsem spíše chtěl

ztratiti tebe, nežli postrádati potěšení, spíšetebe ura

ziti, nežli přinésti obět. O můj Bože,jaké škody jsem

dělal slovem a skutkem, hříchy tajnými, zjevnýmia

opakovanými. Pročež ve své křehkosti prosím, abys

nehleděl na mou nepravost, ale na svou nesmírnou

dobrotu. Odpusť milostivě, co jsem učinil, dávej bo

lest nad minulostí a účinnou opatrnost do budouc

nosti. Amen.

JI O, VŠEMOHOUCÍ BO
že, ty všechno víš, nemáš

začátku,ani konce, tysdár

ce a ochránce ctností. Rač

Modlitba mne postaviti na pevný zá

prosící o dosažení klad víry a chrániti nepro

cinoslí niknutelným štítem nadě

je, ozdob mne svatebním

rouchemlásky. Dej mi poddanost tobě skrze sprave

dlnost, dej opatrností unikati nástrahám ďábelským,

mírností držeti střed, ve statečnosti trpělivě snášeti
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protivenství. Dej, abych pokorně hledal u majících

dobro, kterého nemám; abych pravdivě vyznával zlo

viny,jež jsem učinil; abych s klidnou duší snášel zlo

trestu na mne uvaleného; abych nezáviděl bližnímu

dobro; abych vždycky vzdával díky za tvé dary; a

bych vždy zachoval ukázněnost v šatě, chůzi a po

hybu; abych zdržoval jazyk od planého mluvení,no

hám odpíral potulky; očímabych zabránil vtěkavosti,

uši abych zavíral novinkám; abych pokorně sklonil

tvář, mysl pozdvihoval k nebi; abych pohrdal pomí

jejícím, toužil toliko po tobě; abych krotil tělo, za

chovával čisté svědomí; abych ctil svaté, tebe náleži

tě chválil; abych v dobrém prospíval a dobré skutky

dokončil svatou smrtí. Pane, zasaď do mně ctnosti,

abych v božských povinnostech byl oddaný, v lid

ských prozřetelný, svého těla bych neušetřil břemen.

Pane, dej mi vřelou lítost, ryzí vyznání, dokonalé za

dostučinění. Rač nitro mé uspořádati k dobrému ži

votu, abych učinil, co se sluší a co mi přináší zásluhy

a ostatním bližním dobrý příklad. Dej mi, abychni

kdy nemoudře nedychtil po tom, co bude, ani s ne

chutí neliknavěl v tom, co jest, aby nenastala ukva
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pená nedočkavost začátku, nebo opouštění započa

tého před dokonáním. Amen.

Il VZYVÁAMTE, BOŽE
veškeréútěchy,jenž na nás

nevidíš nic nežli své dary,

Wodlitbaprorozimidve.© bysmiposkončenítohoto
kterou sam říkánal života ráčil dáti poznání

při hlubokem prvnípravdy,požívání bož

nazirau ské velebnosti. Nejštědřej

ší odplatiteli, potom také

mému tělu dej krásy jasnosti, hbitost čilosti, úpravu

jemnosti, sílu netrpnosti. Přidejk tomu nával bohat

ství, přívalslastí, zaval dobrem, abychse radoval z tvé

útěchy nade mnou, z krásného místa pode mnou,

ze slávy těla a duše ve mně,z libé společnosti andě

lů a svatých vedle mně. Nejmilostivější Otče, nechť

rozum dosáhne u tebe světla moudrosti, dychtivost

splnění tužeb, náhlivost slávy vítězství, když u tebe

jest vyváznutí z nebezpečí, rozmanitost příbytků,

svornost vůlí; tam, kde jest jarní líbeznost, letníjas,

podzimní hojnost, zimní odpočinek. Pane Bože,dej
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život bez smrti, radost bez bolesti, tam, kde jest nej

větší svoboda, bezpečná volnost, klidná bezpečnost,

slastné štěstí, šťastná věčnost, věčná blaženost, vi

dění a velebení pravdy. Bože —Amen.

DOPREJMEBOZE MI IV
losrdný, vřeležádati, co se

tobě líbí, prozíravě to hle

dati, pravdivě poznati a Wedlitba,

dokonale plniti ke chvále kterou říkával každého

a slávě tvého jména. Pořá- jitra předobrazem

dej stav můj, a dej, abych Ukřížovancho

poznal, co ode mně žádáš,

a dej vykonání, jakéhoje třeba, a jaké prospívá duši

mé. Pane, Bože můj, nedej mi klesati ve zdaru, ani

v protivenstvích: abych se v onom nevynášel, v těch

to nebyl sklíčený; ať mi není radostí než to,co vede

k tobě, bolestí než to, co odvádí od tebe. Aťse ne

chci nikomu líbiti, ani se neobávám znelíbiti než to

bě. Pane, aťvšechno pomíjející je mi bezcenné, a dra

hé aťje mi, co je tvé. Ať se mi protiví radost, která

je bez tebe, ať nic nežádám, co je mimotebe. Pane,
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ať mne těší práce, která je pro tebe a hnusí se mi

odpočinek, který je bez tebe. Pane, dávej mi časté

obrácení srdce k tobě, a když klesnu, bolestné myš

lenky s předsevzetím polepšení. Pane Bože, učiň mne

poslušným bez odmlouvání, chudým bez uhýbání,

čistým bez porušení, trpělivým bez reptání, pokor

ným bez přetvářky,veselým bez nevázanosti, smut

ným bez skleslosti, zralým bez těžkopádnosti, čilým

bez lehkovážnosti, tebe se bojícím bez zoufání, prav

divým bez obojakosti, konajícím dobré bez opovážli

vosti, bližního napomínajícím bez povýšenosti, vzdě

lávajícímjej slovem a příkladem bez předstírání. Pane

Bože, dej mi srdce bdělé, aby je od tebe neodváděla

žádná všetečná myšlenka. Dej ušlechtilé, aby je ne

táhl dolů žádný nehodnýcit. Dej přímé,aby je ne

zavedl na scestí žádný nepravý úmysl. Dej pevné,

aby je nezlomilo žádné trápení. Dej svobodné, aby

je k sobě nepoutal žádný přemocnýcit. Uděl mi, Pa

ne,rozum tebe poznávající, píli tebe hledající, moud

rost tebe nalézající, jednání toběse líbící, vytrvalost

věrně na tebe čekající, a důvěru v konečné objetí te

be. Svýmitresty mne nyní za pokánístíhej, dej uží
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vati v milosti tvých dobrodiní, a hlavně požívati tvé

radosti skrze slávu ve vlasti. Jenž jsi živ a kraluješ

Bůh po všechny věky věkův. Amen.

BOZE MŮJ, CHVALÍM V
tě,oslavuji tě, žehnám ti za

nesmírná dobrodiní, pro

kázaná mně nehodnému.

Chválím laskavost tvou,

která na mne dlouho če

kala ; vlídnost tvou, odklá- "Wedlitbaděkovná

dající potrestání; dobroti

vost přijímajícímne; milosrdenství, odpouštějícíhří

chy; dobrotu nad zásluhy odměňující; trpělivost na

bezpráví nepamatující; blahosklonnost těšící; trpěli

vostopatrující; věčnostvyčkávající;pravdivostodpla

cující. Bože můj, co říci o tvé nevýslovné štědrosti?

Vždyťty voláš prchajícího, přijímášpřinávratu, pod

poruješ kolísajícího, těšíš zoufajícího, pobízíš nedba

lého, ozbrojuješ bojujícího, věnčíš vítěze, nepohrdáš

hříšníkemvpokání a nevzpomínáš na bezpráví, osvo

bozuješ od mnohých nebezpečí, obměkčuješ srdce
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ku pokání, lekáš tresty, vábíš sliby, očišťuješranami,

chráníš andělskou službou, poskytuješ časných, při

pravuješ nám věčná, napomínáš hodnotou stvoření,

zveš láskou vykoupení, slibuješ dary odplaty; nedo

stačímti vzdávati díky za to všechno. Vzdávám díky

tvé velebnosti za překypujícítvou nesmírnou dobro

tu, abys stále ve mně množil milost a rozmnoženou

zachoval a zachovanou odměnil. Amen.

VI VŠEMOHOUCI,VÉČ
ný Bože, hle, přistupuji ke

svátosti tvého jednoroze

ného Syna,Pána našeho,Je

žíše Krista. Ano, přistupuji

Wodlitba předsvatým jako nemocný k dárci živo 

příjímaním ta, nečistý k prameni milo

srdenství, slepý ke světlu

věčnéjasnosti, chudý a nuzný k Pánu nebes a země.

Prosímtedy překypujícítvou nesmírnou štědrost,abys

uzdraviti ráčil mou nemoc, smyl mou ohyzdnost, dal

světlo slepotě, bohatství chudobě, oděv otrhanému:

abych přijalchléb andělů, Krále králů, a Pána pánů,
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s takovou uctivostía pokorou, stakovou zkroušeností

a zbožností, s takovou čistotou a věrou, s takovým

rozhodnutím a úmyslem,jak vyžaduje spása duše mé.

Dej mi, prosím, nejen přijmouti svátost těla a krve

Páně,nýbrž také obsah a sílu svátosti. O, nejlaskavější

Otče, dej mi tak přijmouti tělo jednorozeného Syna

svého,jež vzal z Marie Panny,abych mohlbýti přivtě

len jeho tajemnému tělu a připočten k jeho údům.

O, milovaný Otče, dopřej mi jednou na věky patřiti

na odhalenou tvář tvého milovaného Syna, kterého

nyní na cestě chci přijmoutizahaleného.Jenž s tebou

živ jest a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po

všechny věky věkův. Amen.

NEJSLADSÍJEŽISI, TVF

nejsvětější tělo a tvá krev

budiž mi sladkostí a líbez

ností duše, ochrana a sva

tost v pokušení, radost a

VI pokoj v každémtrápení,
světlo a síla v každém slo

Modlitba bo svalém vě a skutku a nakonec zá

přijímání chrana ve smrti. - Amen.
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VIII DĚKUJITI, SVATÝPA
ne, všemohoucí Otče, věč

ný Bože, žes mne hříšné

ho, nehodného služebníka

svého, bez mých zásluh,

Jiná modlilba pouhou přízní svého mi

bo svatém přijímání losrdenství, ráčil nasytiti

drahocenným tělem i krví

Syna svého, Pána našeho Ježíše Krista. A prosím tě,

aby toto svaté spojení nebylo mi provinou na trest,

nýbrž spasitelným přispěním na odpuštění. Budiž mi

zbrojí víry a štítem dobré vůle. Budiž mi vysvoboze

ním z mých neřestí, vymýtěním chtivosti a rozkošnic

tví, zvětšenímláskya trpělivosti, pokory a poslušnosti

a všech ctností; pevnou ochranou proti nástrahám

všech mých nepřátel, ať viditelných nebo neviditel

ných; dokonalým uklidněním všech mých tělesných

a duševních hnutí; pevným přilnutím k tobě, jedi

nému a pravému Bohu, a šťastným dosažením cíle

mého. A prosím tě, bys mne hříšného ráčil přivésti

na onu nevýslovnou hostinu, kde se svým Synem a

Duchem Svatým ty jsi tvým svatým světlo pravé, úpl

16



né nasycení, věčnáradost, celé blaho a dokonalé štěs

tí. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

NEVYSLOVNÝ STVO IX
řiteli,jenž jsi z pokladů své

moudrosti určil tři řády

andělů a umístil je podi- Modlitba,

vuhodným způsobem nad kterou často říkával,

nebeským ohněm, a části neždiktoval, psal

vesmíru nejvkusněji uspo- nebokázal

řádal, ty, pravím, jenž jsi
„ 7

nazýván pravým zdrojem světla a moudrosti a nej

vyšší původ: račiž poslati paprsek své lásky do tem

not mého rozumu, odejmiode mnědvojí tmu, vekteré

jsem zrozen, totiž hřícha nevědomost.Ty,jenžjazyky

nemluvňat činíš výmluvnými, uprav jazyk můj a vylej

na mé rty milost svého požehnání. Dej mi bystře roz

uměti, schopnost podržeti, pravý způsob a snadnost

naučiti se, jemnost výkladu, hojnost vhodných slov.

Zařiďzačátek, veďpokračování, dej dokonalé zakon

čení. Ty, jenž jsi pravý Bůh a člověk. Jenž jsi živ a

kraluješ Bůh po všechny věky věkův. Amen.
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X O,NEJBLAZŽENÉJSÍ
a nejsladší Panno Maria,

Matko Boží, plná veškeré

Modlitba lásky, dcero Krále nejvyš

k nejblahoslavenější šího, Paní andělů, matko

PanněMariiprokaždého© všechvěřících:naklíntvé
řeholníka laskavosti dnes a po vše

chny dny svého života po

roučímtělo své a duši svou, všechny svéskutky, myš

lenky, chtění, touhy, slova, jednánía celý svůj život

a skonání: ať tvou přímluvou se dobře vyvíjí podle
VODY

vůle milovaného Syna tvého, Pána našeho Ježíše Kris

ta. Abys mi byla, o Paní mánejsvětější, pomocnicí a

těšitelkou proti nástrahám a léčkám starého odpůrce

a všech mých nepřátel. Rač mi vyprositi milost od

milovaného Syna tvého, Pána našeho Ježíše Krista,

s níž bych mohl mocně odpírati pokušením světa, těla

a ďábla, a vždy měl pevné rozhodnutí více nehřešiti

a též setrvati ve službě tvé a tvého milého Syna. Paní

má nejsvětější, také tě prosím, abys mi vyprosila pra

vou poslušnost a pravou pokoru srdce, abych prav

divě věděl, že jsem ubohý a křehký hříšník, a bez
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milosti a pomoci Stvořitelemého a tvých svatých pří

mluv neschopný nejen vykonati kterýkoli dobrý sku

tek, nýbrž též odporovati stálým útokům. O, Panímá

nejsladší, také mi vypros stálou čistotu mysli a těla,

abych čistým srdcem a neporušeným tělem mohl ve

tvém řáděsloužiti milému Synu tvémua tobě. Vypros

mi u něho dobrovolnou chudobus trpělivostí a klid

nou myslí, abych mohl konati díla svého řádu a mohl

pracovati pro spásu svou a bližních. Vypros mi také,

o nejsladší Paní, pravou lásku, abych celým srdcem

miloval nejsvětějšího Syna tvého, Pána našeho Ježíše

Krista, a po něm tebe nade vše, a bližního k Bohu a

pro Boha. A tak abych se radoval z jeho blaha, měl

bolest z jeho neštěstí, abych ho opovážlivě neposu

zoval, ani ve svém srdci abych se nad nikoho nevy

pínal. O, Královno nebe, učiň také, abych měl ve svém

srdci vždycky zároveň milování a bázeň tvého nej

sladšího Syna,a vždy díky vzdával za taková dobrodi

ní, prokazovaná mi nikoli za mé zásluhy, nýbrž zjeho

dobrotivosti; abych se nepokrytě a upřímněvyznával

ze svých hříchů a činil pravé pokání, abych mohl do

sáhnouti jeho milosrdenství amilosti. Modlímse také
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k tobě, bráno nebeská a obhájce hříšníků,abys na kon

ci mého života nedopustila, aby se tvůj nehodný sluha

odchýlil od svaté katolické víry, ale abys mi přispěla

svou velikou láskou a milosrdenstvím, a bránila mne

proti zlým duchům. Doufám ve slavné a požehnané

utrpení Syna tvého, a také ve tvou vlastní přímluvu,

že mi u něho dosáhneš odpuštěníhříchů, a mne, umí

rajícího v lásce k němu a k tobě, uvedeš do života

záchrany a spásy. Amen.



HYMNUS „ADOROTE“

Pro srovnání slovního obsabu s veršovanými

překlady

K zemi se ti klaním, božství ukryté,

v způsobách tu vpravdě jež se ukrýváš.

Tobě srdce mé se celé poddává,

neboť pohled na Tě celé uchvátil.

Oči, chuť i dotek by se omýlil,

takže pouze sluchu pravda víry zní.

Věřím každé slovo Syna Božího,

není slova pravdy pravdivějšího.

Na kříži se pouze božství ukrylo,

než zde člověčenství skryto zároveň.

Avšak obé věřím, obé vyznávám,

s prosbou, kterou řekl lotr kající.

I když, jako Tomáš, rány nevidím,

přece, že jsi Bůh můj, stejně vyznávám.

Dej mi víru v tebe stále hojnější,

v Tebe naděj skládat, Tebe milovat.



Smrti mého Pána stálá památko,

chlebe živý, dárce žití člověku,

z Tebe žíti dopřej celé mysli mé,

její chuti budiž vždycky sladkostí.

Svatý Pelikáne, Pane Ježíši,

skvrny duše vlastní krví očistiž,

jejíž jedna krůpěj spásu může dát

všemu světu ze všech jeho neřestí.

Ježíši, když na tvůj závoj pohlížím,

staň se, prosím, co je vroucí touhou mou:

abych viděl Tvoji odhalenou tvář,

pohled na Tvou slávu by byl štěstím mým.

Amen.
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