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NOVÉNA KE CTI
BLAHOSL. ANEŽKY ČESKÉ.

Přípravná modlitba každodenní.

Blahoslavená Anežko Přemyslov
no, patronko národa našeho a mocná
ochránkyně českévlasti, my, lid tvůj,
hlásíme se k “tobě, kněžně krve sve',
jež požíváš slávy věčné. Tys zde na
zemi milovala Boha nade všecko, tys
milovala bližní pro Boha, takže svět
lo příkladu tvého zazářilo světu. Ví
me, že láska světců neumírá, že láska
ta, odlesk to lásky Boží, může se uta
jit, ne však vychladnout. Hle, děti
národa tvého, na jehož blahu ti vždy
tak záleželo, pro nějž stala ses dobro—
volnou obětí, buší prosbami na brá—
nu srdce tvého:



Ukaž nám lásku svou ! Rozpomeň
se na lid svůj a buď nám pomocnicí
Vdobách zlých a nebezpečných, kdy
nevěra se šíří,mravnost klesá, rodiny
jsou rozvráceny, děti opouštěny asvá
děny, modlářství mamonu zachva
cuje lid a láska k Vlasti a národu
V srdcích utuchá. A ke Všemu tomu
zlo nejhorší ohrožuje národ tvůj :ne—
dostatek dobrého, horlivého, apoštol
ského kněžstva.

Těšitelko naše, oroduj u Hospodi—
na národů za lid svůj ! Slyš jeho žalo
by a Stesky, ozvi se a potěš Věrné své !

Kdysi sv. Otec o pomoc tě žádal,
když Církev VČechách byla V tísni;
domácí knížata Vrozbrojích se dovo
lávala tvé moudrosti, trpící a chudý
lid vyhledával tvou dobrotu. I my
dnes Vúzkostech svých se k tobě utí
káme. Odprošujeme tě za Všechenne
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vděk, za všechnu nevěmost k tobě
a svatým patronům našim, neboť na
cestě této nevěmosti i Bohu i sobě
jsme se ztratili, nebo aspoň odcizili.
Usmiřuj Pána Boha, jehož jsme roz
hněvali svou nevěrou, bludařstvím
a rouháním. Připomeň Ježíši, Ženi
chu svému, vlastní věrnost svou, při
pomeň mu lásku svou k tomu lidu
ubohému.

Příbuzná sv. Václava, hvězdo cti
hodného rodu svého, neoslyš volání
svých dětí, jež se znovu k svatému
knížeti svému hlásí a po tvém větším
oslavení ze srdce touží. Zabraň hro
zící záhubě národa sve'ho, přiveď jej
zpět do náručí Otce, u něhož v nebi
blažena dlíš. A on dá znovu zazářiti
slávě tvé, aby lid po září této obrátil
oči sve' k věcem nebeským, jako za
časů tvých se jimi obíral.
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Promluv, dobrotivá Matko, k lidu
svému, vystup z úkrytu svého, vztáh—
ni ruku svou ochrannou a žehnající
k nám a vzdal od nás nebezpečí zá—
huby časné ivěčné. Vyslyšnaše pros
by, které ti zvláště po dobu této no
ve'ny s důvěrou přednášíme. —— —

Zvláště pak nedopust', aby Pán
Bůh, spravedlivě rozhněvaný, trestal
národ náš nedostatkem nejhorším:
nedostatkem kněží, řeholníků a ře—
holnic, smímých to obětí za hříchy
lidu. BlahoslavenáAnežko, chraň nás
zlého! Amen.



PRVNÍ DEN.
V. Pro pravdu a tichost a spravedlnost:

a povede tě podivně pravice tvá.
R. Sličností svou a krásou svou počni,

šťastně pokračuj a kraluj! (Žalm 44, 5.)

Úvaha:

Blahoslavená Anežka, dcera krále
českého Přemysla Otakara I., naro
zená dne 21. ledna 1208, byla po
křtěna biskupem Danielem. Tříletá
byla dána na výchovu k tetě své,
sv. Hedvice, kněžně slezské, jejímuž
synu ji rodiče zasnoubili. S tetou
—světici —navštěvovala pilně chrám
Páně, sloužila chudým a nemocným.
Příklad svaté tety ji provždy nadchl
ke skutkům tělesného milosrdenství.

Modlitba.

Ježíši —Dítě —jenž jsi blah. Anež
ku křtem svatým do Církve své uvés—
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ti ráčil, prosíme Tě pro její svatédět
ství, dej našim kněžím mnoho čis
tých radostí Vjejich povolání, aby se
nermoutili nad počtem dětí nekřtě
ných, ale aby všecky české děti do
Církve Tvé křtem sv. přijímali, aby
chrámy Boží viděli naplněny lidem
zbožným a byli svědky toho, jak lás—
ka křesťanskáa všecky ostatní ctnosti
v duších jim svěřených rozkvétají.
Bože, dej radost kněžstvu našemu,
aby dobrotou Tvou povzbuzeno, ko
nalo svůj úřad s ochotnou radostí.

Blahoslavená Anežko, jež jsi oku
sila krásy a moci velikého příkladu
svatosti, když tě Bůh uvedl v náruč
svaté Hedviky, vypros nám na Bohu,
aby všechny české děti vedl rukama
zbožných kněží, kteří by je slovem
i příkladem s neúnavnou horlivostí
učili víře živé. Jako tobě bylo ra
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dosti modliti se V choru s řeholni
cemi třebnickými a od dětství milo
vati život řeholní, tak vypros i čes
kým dětem milost, aby od světských
zábav se odvracely a radost svou ve
službě Boží hledajíce, pro stav kněž—
ský a život řeholní hojně se rozho
dovaly. Amen. (Litam'e,píseň.)

D R U HÝ D E N.

Úvodní modlitbajako první den.
V.Rozlita jest milost ve rtech tvých.
R. Proto požehnal tebe Bůh na věky.(Žalm

44, 3-) _
Uvaha:

Když snoubenec Anežčin, mla
distvý kníže Boleslav, zemřel, vrátila
se Anežka ke královským rodičům do
Prahy. Osmiletá byla dána k Pre
monstrátkám do Doksan, aby tam
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nabyla vzděláni i aby byla dokon
čena její křesťanskávýchova. Anežka
tam vynikala pilností i zbožnosti a
utvrzovala se V lásce k životu řehol

Modlitba.
mmu.

O Bože, jenž jsi snoubence své
Anežce neodepřel dobrodiní křes
ťanské školy, smiluj se nad dušemi
dětí ve vlasti naši !Posiluj kněží, učící
na školách, aby útokům nevěreckého
vyučováni úspěšně čelili naukou sv.
náboženství a duše děti školních
k ]ežiši-Učiteli navždy láskou při
poutávali.

Blahoslavená Anežko naše, ovečko
na zelených pastvách Páně, pijici
z jasného pramene svaté pravdy, vy
pros českým dětem křesťanskéškoly,
kde by slovo kněze bylo podporová
no slovem věřícího učitelstva, aby se
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tak stavba křesťanského charakteru
dítek dařila ke cti a chvále Boží.

Zvláště stůj pomocí svou při kně
žích v nevěreckých sborech učitel
ských, aby neumdle'vali v boji a
v práci, ale duchovnímu blahu svá
děných českých dětí se cele oběto
vali. Blahoslavená Anežko, pro bla
žený pobyt svůj v Doksanech vypros
nám náboženské školy! Amen. (Li
litam'e,píseň.)

TŘ ETÍ DEN.

Úvodní modlitbajako první den.
V. Poslyš, dcero, 3 Viza nakloň ucha svého,

azapomeň na lid svůj ana dfun otce svého .
R. A požádá Král krásy tvé, nebo On jest

Pán Bůh tvůj. (Zalm 44, 12—13.)

Úvaha :

Duše Anežčina toužila po tichu
klášterním, ale otec její měl s ní zá
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měry světské. Zasnoubil ji po druhé
v panenském věku Jindřichovi, synu
německého císaře. Aby se naučila
německým mravům, dána do Vídně
ke dvoru Leopolda Babenberského,
kde měla za společníci jeho dceru
Marketu. AleJindřichopustil Anežku
a zasnoubil se s Marketou. Snouben
ka Ježíšova byla po druhé osvobo
zena.

Když pak sám otec Jindřichův
o ruku ji požádal, obrátila se k sv.
Otci s prosbou za ochranu svého pa
nenství.

Modlitba.

Bože dobrotivý, jenž nade všemi
bdíš, křivdy mstíš, prozřetelností
svou budoucnost předvídáš a vše k cí—
li svému řídíš, račiž se na přímluvu
blah. Anežky ujmouti všech Čechů
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V cizině a poslati' jim duchovní rád
ce, kteří by nad jejich dušemi bděli,
V moři cizoty jim připomínali víru
svatováclavskou i českou národnost,
učili je ctíti a vzývati svaté patrony
vzdálené vlasti a ve stopách jejich
žíti i umírati na čest rodu svému.

Blahoslavená Anežko, přimlouvej
se u Pána Boha našeho, aby stádce
maličké v cizině nenechával bez pas
týřů bdělých, kteří by slovo Boží
rodným jazykem hlásali a svatými
svátostmi jeho mysl i mravy posilo
vali. Uč nás vážiti si vlasti, kam nás
Bůh postavil, i rodného jazyka, jímž
jsme se po prvé k Bohu modlili.
Patronko naše, rozněť znovu pravou
lásku k Vlasti v českých srdcích!
Amen. (Litanie, píseň.)
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ČTVRTÝ D E N .

Úvodní modlitbajako první den.
V. Stála královna tobě po pravici,
R. V oděvu pozlaceném, ozdobena rozlič

ností. (Žalm 44, ro.)

Úvaha :

Po smrti otce Anežčina, královna
—Vdova —Konstancie konala veliké
skutky kajícnosti. Založila klášter
Cisterciánek v Tišnově, dala Anežce
pozemek pro špitál na Poříčí. Také
bratr Anežčin, král Václav I., povo
lal do Prahy Minority a vystavělpro
ně kostel sv. Jakuba. Blahoslavená
Anežka svěřila špitál řádu Křižovní
ků, jimž přidala do znaku červenou
hvězdu. Za rok potom začala stavěti
české Assisi v Praze Na Františku:
chrám Spasitelův a dva františkán
ské kláštery.

16



Královna —matka —a obě její děti,
Václav a Anežka, závodili ve zbož
nosti a velkomyslnělásce k bližnímu.

Modlitba.

Vznešený Bože, jenž lidské srdce
povznášíš k velikým věcem, dej ná
rodu našemu smysl pro statky věčné,
znechut' mu vše časné, pomíjející,
malicherné. Ukaž mu, jako Anežce,
pravé hodnoty, aby byl ochoten slou
žiti velikým myšlenkám lásky a jed
noty v Církvi Boží.

Blahoslavená Anežko, uč své Ce
chy odpoutávati srdce od mamonu a
dávati se ve službu slávy Boží v Ce
chách. Kéž vznikají nové chrámy,
kde by noví kněží sloužili oběť nei
světější za spásu lidu tvého. Amen.
(Litanie, píseň.)
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PÁTÝ D E N.

Úvodní modlitbajako první den.
V. Přivedeny budou králi panny za ní, při

buzné její přivedeny budou tobě.
R. Přivedeny budou s radostí a plesáním,

pr'ivedeny budou do chrámu králova.
(Zalm 44, 16.)

Úvaha :

Poučena od kněží — Minoritů —
o řeholi sv. Františka, zatoužila
Anežka, jež dávno milovalachudobu
po vzoru sv. Václava, po chudobě na—
prosté, Vjaké žil sv. František 2 As
sisi. Zřekla se tedy světské nádhery &
se sedmi pannami z předních rodů
českých vstoupila do kláštera Na
Františku. Přijaly řeholi sv. Kláry.
V klášteře, jehož byla první abatyší,
žila pokorným, odříkavým životem
modlitby, chudoby, čistoty a posluš
nosti, sloužíc ze všech sil chudým a
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nemocným a dobře činíc všem trpí
cím, které pověst o její svatosti při
vedla k vlídné fortně klášterní.

Modlitba.

Bože, jenž hříchem rozhněván, a
pokáním ukojen býváš, vzbuď náro—
du našemu po vzoru Anežčině a' na
její přímluvu hojnost obětí smírných
Vosobách řeholnic a řeholníků, kteří
by svatým životem podle rad evan
geliCkých za hříchy své a celého ná
roda pokání činili, hněv Tvůj mír
nili a metly trestů Tvých odvraceli.

Blahoslavená Anežko, které Duch
svatý vštípil vznešenou touhu po
přísné kajícnosti a za níž přivedl
mnoho duší k životu řeholnímu, pros
téhož Ducha, aby synům a dcerám
našeho národa vznešený život řehol
ní učinil žádoucím, aby jako za tvého



života slynuli svatosti před tváří Bo
ží, a lidu českému byli světlem na
svícnu. Amen. (Litanie, píseň.)

ŠESTÝ DEN.

Úvodní modlitbajako první den.
V. Jako když matka dítěti lahodí, tak já

potěším vás.
R. A V]erusalemě budete potěšeni. (Is. 66,

13-) ,
Úvaha :

Láska k chudobě a k chudině
vnukla Anežce velikomyslný plán
založiti špitál pro chudé. Chudobi
nec ten odevzdala řádu Křižovníků.
Jako sama chudým a nemocným
sloužila Na Františku, tak její věrní
Křižovníci pečovali o chudé nejen
v Praze, ale i v jiných chudobincích
v Čechách, na Moravě i jinde, kde
Přemyslovci po příkladu Anežčině
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k chudině laskavi byli. Ta měla úto
čiště u Anežky, neboť tato dcera krá
lovská řešilasociální otázky své doby
co nejopravdověji, sestoupivšikchu
dým s trůnu a stavši se jednou znich.

Modlitba.

Bože Synu, jenž jsi chudobu zvo—
lil za svůj pozemský úděl &proto za
líbení měl Vdobrovolné chudobě na—
ší kněžny, dej kněžstvu našemu sílu,
aby samo mamonem pohrdajíc, jiné
od této modloslužby odvracelo. Dej,
at' mocně působí na lid, znesvěcující
den Tvůj, den Páně, aby zanechav
služby mamonu, sloužil Bohu srd—
cem nerozděleným.

Milovaná blah. Anežko, v době
klanění se zlatu vypros nám, lidu
svému, upřímnou lásku k chudobě a
srdečné milosrdenství k trpícím.
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Nechť naši kněží svou chudobu Sta
tečně snášejí a starajíce se s celou
duší o příchod království Božího do
vlasti naší, na přímluvu tvou nalézají
to, čeho potřebují, přidáno. Amen.
(Litam'e, píseň.)

S B D MÝ D E N.

Úvodní modlitbajako první den.

V. Totot' jest panna moudrá, kterou nalezl
Pán, ana bdí; která vzavši lampu, vzala
s sebou i oleje. A když přišel Pán, vešla
s ním na svatbu.

R. O půlnoci pak nastal křik: „Aj, Ženich
přichází, vyjděte mu naproti !“ A když
přišelPán, vešla s ním na svatbu. (Podle
Mat. 25.)

Úvaha:

Blahoslavená Anežka následovala
vzoru sv. Františka z Assisi a svaté
Kláry, jejíž řeholí se řídila se všemi
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sestrami kláštemími. Pečliva o du
chovní prospěch svůj i svěřených ře
holních sester, obracela se často pí
semně k sv. Kláře, žádajíc ji o radu
a o modlitbu. Svatá Klára pak jí od
povídala s mateřskou láskou a ně
hou. Povzbuzuje ji ke stoupání na
horu svatosti tak rychle a opatrně,
aby ani prach neměl času na nohy se
zachytiti. Jindy ji nazývá nejmilejší
svou dcerou, píše, že ji má ze všech
nejraději, ano, nazývá ji polovicí du
še své. Tuto dceru sv. Kláry bylo
třeba napomínati jen k mírnění se
v postech a v sebezáporu.

Modlitba.

Ježíši,P rtíeli duší, jenž jsi sv. Jana
vyznamenával zvláštní láskou a dům
Lazarův v Betanii zvolil za místo své
ho odpočinku, prosíme Tě pro bohu
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milé přátelství sv. Kláry k naší bl.
Anežce, abys naše kněze obklopoval
šlechetnými dušemi a vzdaloval od
nich lidská pokušení, aby žádná ne
dobrá vášeň svatý cíl jejich zraku
nezastírala, ale aby, podpíráni mod
litbami a obětmi duší sobě svěřených,
neumdle'vali v boji proti tělu, světu
a ďáblu.

Blahoslavená Anežko, jež jsi oku—
sila slasti pozemského obcování sva—
tých, vypros nám, abychom vyhle
dávali společnost bohumilou, usta
vičně vroucně rozjímali o vzorech
světců, zvláště patronů země české,
ajimi seřídili.Amen. (Litaníe, píseň.)
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O S MÝ D E N.

Úvodnímodlitbajako první den.

V. Ruka Páně posilnjla tebe.

R. I bšldeš požehnána na věky. (]udit 15,II.

Úvaha :

V době Velikých bojů proti auto
ritě papežské blah. Anežka vynikala
naprostou oddaností ke stolci Petro
vu a dětinnou poslušnosti. Ve svých
vznešených podnicích vyhledávala
souhlasu sv. Otce, dala své dílo pod
jeho ochranu a činila ho pánem nad
ním. Sve'hobratra povzbuzovala k to
mu, aby papežskou autoritu pode
přel spolkem křesťanských knížat.
Svatý Otec vzdal jí za to velikou
poctu a chválu a žádal ji za pomoc
Vrůzných záležitostech.

25



Modlitba.

O, Ježíši, jenž jsi Církvi své sva
tého Petra a jeho nástupce usta
novil za hlavu a uděliPs mu nejvyšší
moc rozhodovati ve věcech víry: pro
věrnost Anežčinu ke stolci Petrovu
dej národu, tolika odbojníky svádě
nému, kněží Římu věrné, autoritu
sv. Otce ochotně uznávající, aby lid
sobě svěřený vedli bezpečně a jistě
k věčné spáse.

Ty pak, kteří se zpronevěřili a
strhli za sebou i lehkověmé stádce
k odboji proti sv.Otci, osvět'Duchem
svatým, aby blud svůj poznali, od
pusť jirn a dej sílu, aby se vrátit chtěli
a dovedli.

Blahosl. Anežko, poslušná dcero
Církve svaté, ukončí příklademsvým
a pomocí svou odboj českého národa

26



proti představiteli Církve svaté, zá
stupci Ježíše Krista! Vštěpuj tomu
lidu city dětinné oddanosti ksv.Otci,
hlavě Církve svaté, vyžádej oné míry
odpuštění a trpělivosti, shovívavosti
a pochopení, jaké je třeba, aby se
česká duše rozletěla do otcovského
náručí a patřila pak mezi nejodda
nější děti církve svaté. Vypros našim
kněžímvelikou ctnost oddané posluš
nosti, aby dovedli zahájiti mohutný
a radostný návrat k Římu ve vlasti
naší. Amen. (Litam'e,píseň.)
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D E VÁTÝ D E N.

Úvodní modlitbajako první den.

V. Milovala jsi spravedlnost a nenávidělas
nepravosti:

R. Proto pomazal tě Bůh tvůj olejem ra
dosti nad spoluúčastníky tvé. (Žalm 44,
8.

Úvaha:

Když se synovec blah. Anežky,
Přemysl Otakar II. , znesvářil s ot
cem svým Václavem pro jeho nadr—
žování cizincům, takže otec a syn vo
jensky stáli proti sobě před Prahou,
Anežka jako dobrý duch rodu svého
zažehnala roztržku a smířila rozva
děné. A když Přemysl Otakar padl
v nešťastné bitvě na Moravském po
li, její duše, vroucně spjatá s osudy
rodu a celé země, měla vidění ne
šťastné bitvy té, kterou byl celý ná
rod na léta uvržen do bídy a neštěstí.
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Když hlad a mor zuřily V Čechách,
blah. Anežka mímila tyto rány ze
všech sil modlitbou a účinnou po
mocí. Tehdy byl klášter jeji Na
Františku tvrzí naděje a útěchy celé
mu národu až do její blažené smrti
roku 1282.Ani potom nepřestala být
ochránkyní rodu svého, ani těšitel—
kou lidu českého V jeho utrpeních a
potřebách. Projevila lásku svou mno
hými zázraky, pro něž, jakož i pro
svatý život svůj již zaživa a po všecka
století až do našich dob zvána byla
světící a tak také uctívána.

Modlitba.

Bože pokoje a míru, jenž jsi rodu
Přemyslovců a celé Vlasti naší dal
V blah. Anežce anděla smířlivosti a
ochránkyní zemského míru, prosíme
Tě pro zásluhy její, dej těm, kdož
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v čele lidu stojí, zvláště kněžstvu na
šemu, ducha družnosti, aby mohli
vpravdě zpívati se žalmistou: Jak
dobre' a utěšené jest, když bratří pře
bývají V jednotě. Kéž duše jejich,
k nebeským věcem jako na perutích
se vznášejíce, v družném doteku kří
del pociťují posilu &povzbuzení a tak
dostihnou vrcholu dokonalosti.

Blah. Anežko naše, jež jsi v srdci
svém zachovávala výstrahu krve, da
nou nám krví sv. Václava, příbuzné
sve' od rozbrojů a nesvomostí chrá
nila &zemi před následky války za—
chovala, prosíme tě o přímluvu uBo—
ha, aby kněží naši svátostnému man
želství nerozlučitelnému žehnati mo—
hli a rodinám českým vzor sv. Rodi
ny ukazujíce, jednoty a lásky dosaho
vali. Amen. (Litanie, píseň.)
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Závěrečná modlitba.

Velký Bože, jejž sbor andělů a sva
tých věčně chválí, V milosrdenství
svém dal jsi národu našemu blah.
Anežku mezi sv. patrony zemskými
za jasný vzor a mocnou ochranu.
Protože se s tak neobyčejnou a vyni
kající horliVostí a s opravdovým zá
palem starala o chrámy a o kněžstvo,
aby Tobě sloužili a oběťmše sv.vno
vých a nových chrámech Ti přiná
šeli, prosíme, abys na její přímluvu
kněžstvu našemu přispěl, počet jeho
rozmnožil, horlivost jeho roznítil,
aby naše slavné chrámy nezůstávaly
opuštěny, ale aby na všech oltářích

. obět' nejsvětější se Ti podávala, aby
nové chrámy Ti byly budovány a no
ví, zbožní kněží v nich Tobě ke cti
a lidu ke spáse pracovali. A poněvadž

31



sláva světců o Tvé slávě vypravuje,
prosíme Tě pokorně, oslav naši pa
tronku, blah. Anežku tak, aby vzešla
Tobě větší čest a sláva. Amen.

Blah. Anežko, hvězdičko naše ve
tmách strasti, pozdravujemtebe !Rů
žičko bílá z české zahrádky, pozdra
vujem tebe !Vzácný drahokame v ko
runě vlasti české,pozdravujem tebe!

Matko naše milovaná, vyslyš naše
prosby !—Dovoláváme se tvé úcty ke
knězím, tvé péče o ně. Vypros nám,
sladká ochrano naše, abychom pro
vlažnost a lhostejnost náboženskou
nebyli trestáni zbavením nejdražší
oběti mše svaté. Pro tvou blaženou
smrt přimluv se u Boha, aby i nám
—jako tobě —jednou kněz mohl po
skytnout svátosti umírajících jako zá
ruku šťastné věčnosti.

Vyžádej nám orodováním svým u
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Boha a přímluvami u Matky Boží
dostatek kněží, a hojnost pravých
povolání ke stavu kněžskému. Pros
za ochranu kněží dobrých, za dlou
hý jejich věk, za vrácení zdraví těm,
kteří ho ve službě Boží pozbyli, za
posilu umdlévajícím, za dar moud
rosti a rady bezradným, za hojnost
darů Ducha svatého všem, aby zvlášt—
ní pomoc a ochranu tvou jasně pocí—
tivše, mohli tvé svatosti &přízni u Bo
ha svědectvívzdávati a brzy těna oltá
říchjako světici,Církvi uznanou, uctí
vatz', aby to vše pak sloužilo k pro
spěchu duší vevlasti a k slávěBoží po
celé Církvi. Amen.
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LITANIE K BLAH. ANEŽCE.

(Pro soukromoupobožnost.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad

námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj

se nad námi!
Duše svatý, Bože, smiluj se nad ná—

mi! . _

Svatá Trojice, jeden Bože, smilui se
nad námi!

Svatá Maria, \ .?
Svatá Boží Rodičko, &
Svatá Panno panen, >&
Blahoslavená Anežko, Š
Ušlechtilá ratolesti rodu krá- :::_

lovského, J Ž
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V klášteře třebnickém a doksan—*"
ském vychovaná,

Nebeskému Ženichu Ježíši Kris- *
túzasnOubená,

Štědrá dobroditelko chudého li—
du,

Zbožná řeholnice,
Vzofrepokory,
Bohumilá-abatyše,
Láskou k Spasiteli svému pla
. nóucí,

DůVěrou sv. Kláry poctěná,
Zakladatelko klášterů,
Vzore řeholní kázně,
Přík-ladepobožnosti,
MilOVnicesvaté chudoby,
Zrcadlo panenské čistoty,
Moudrá rádkyněčeskýchvládců,
Ch10ubo rodu Přemyslova,
Ochránkyně české země,
Jež jsi chudé šatila,
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Jež jsi hladové nasycovala,
Jež jsi nemocné ošetřovala,
Jež jsi zarmouceně těšila,
Jež jsi z lásky ke Kristu koru—

nou královskoupohrdla,
Jež jsi život svůj Ježíši Kristu

zasvětila,
Abychom tě V andělské nevin

nbsti následovali,
Abychom Spasitele sve'hovrou

_Cně milovali,
Abychom čistým srdcem Bohu

sloužili,
Abychom podle tvého příkladu

slávou světskou pohrdali,
Abychom v dokonalosti křes—

ťanskévždy více prospívali,
Abychom hříšné žádosti těla

sve'ho přemáhali,
Abychom víru svou vždy neo

hroženě vyznávali,
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Abychom veškerá utrpení s ode- '
vzdaností do vůle Boží snášeli,

Abychom v poníženosti a poko
řetebe následovali,

Abychom na vlast nebeskou
vždy pamatovali,

Abychom stále k odchodu na
věčnost připraveni byli,

Abychom s milostí Boží k slávě
neskonalé došli,

Abychom před smrtí sv. svá—
tostmi zaopatření byli,

Abychom na přímluvu tvou
šťastně skonali,

;sguez[npoxo

J

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, uslyš nás, Pane!

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyšnás!
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Pane, smilui se nad námi!
KriSte, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj.se nad námi!
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Modleme se.

Bože, jenž jsi blahoslavenou pan
nu Anežku pro její odmítnutí krá—
lovských rozkoší a pro následování
Tvého kříže povýšil na nebesa, pro—
síme, dej nám ji následovati a na její
přímluvy Věčnéspásy dojíti, jenž ži
ješ &kraluješ v jednotě Ducha svaté
ho Bůh po všeckyvěkyvěkův. Amen.

Pojď, choti Kristova, přijmi ko
runu, kterou tobě Pán připravil na
věky.
K. Oroduj za nás, blahoslavená A

nežko!
L. Abychom hodni učinění byli za—

slíbení Kristových.

Modleme se.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi
veliký ve slávě své a nevystihlý ve
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svém smilování, shlédni očima mi—
losrdenství svého na lid svůj věr
ný, k Tobě volající, a pro zásluhy
a orodování blahoslavené Anežky
uděl církvi své svatý pokoj, kněž
stvu a osobám řeholním věrnost
v povolání, světským vladařům svor
nost; potěš smutné, uzdrav nemoc
né, posilni mdlé,ostříhei pocestné od
zlého, chudým a potřebným ze štěd—
rosti své uděl pomoci, ode všeho zlé
ho nás vysvobod', šťastné skonání
nám popřei a všecky, kdož pro záslu
hy její v potřebách svých k Tobě
volají, milosrdně vyslyš pro Ježíše
Krista Pána našeho. Amen.
K. Orodujte za nás, všichni svatí

čeští patronové !
L. Abychom hodni učinění byli za

slíbení Kristových.
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Modleme se..

O Bože, buď nám, služebníkům
svým, milostiv pro slavne' zásluhy
svých svatých mučedníků a našich
patronů: Cyrila, Metoda, Víta, Vác
lava, Vojtěcha, Zikmunda, Jana Ne
pomuckého, Prokopa, Kosmy a Da
miána, Benedikta s bratřími, Nor—
berta, Josefa, Ludmily a Anežky,
abychom zbožným a stálým orodo—
Váním jejich ode Všeho zlého ochrá
nění byli. Pro Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.
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BLAHOSLAVENÁ ANEŽKO!
V Čechách se stmívá, víra tu mizí,
modlitba hyne i mravy ryzí.
Berlu svou vztáhni, znamení kříže
at' všechny Čechy k Bohu zas víže.
Anežko naše, blažená, milá,
Ty's české země růžička bílá,
vykvetší jednou za řadu věků.
Zavaž si srdce Čechů svých k vděku.
Nachový plášt' Tvůj noha Tvá deptá.
Zašlápni pýchu, kde v duši šeptá.
Z bohatství dáváš plničkou dlaní,
mamonu kletbu změň v požehnání.
Chudobu volíš, chudým jsi matkou;
zhrdat uč rozkoší světskou, vratkou,
v trpícím bratru vidět uč Krista,
jenž v nebi ctnosti odměnu chystá.
Smířila's hněvy, vyplela sváry,
zhoj české duše ten neduh starý,
jímž český národ nebe dal v sázku;
u Boha vypros věrnost a lásku!
Modlitbou znala*svznášet se k Pánu,
nauč nás obléhat nebes bránu;
modlitba vroucí v nebi vše zmůže. .
Kdo kromě Boha kdy nám pomůže!
Čistotou srdce Tvoje se skvělo,
pro vášně lidské dost vytrpělo.
Zachovej, vzácná Ochrano země,
čisté a svaté své české plémě!
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ŠKOLSKÉ SESTRY O. S. F.

V PRAZE—VINOHRADECH,KORUNNÍ 4
VYDALY:

Dějiny duše sv. Terezie ježíškovy,francouzské
karmelitky. Je to vlastní, velmi zajímavý
a poučný životopis, psaný na rozkaz před
stavených. Překlad nejnovějšího vydání Vbo
haté úpravě s ilustracemi. Cena „Kč 26-—.

Květ ze zahrad XIX. věku. Sv. Terezie Ježíš
kova. Stručný životopis této světice s 12ilu
stracem1.' Cena Kč 4-—.

Neúhledne'ctnosti. Cesta sv. Terezie z Lisieux.
Sepsal P. Roberti. Cenné dílko asketické lí
teratury pro každého. Cena Kč 10-—.

Následujte mne! Vážná naučení o světici z Li
sieux. Napsal P. Matouš Crawley—Boewey
SS. C. C. Vhodné doplnění „Dě1in duše“.
Cena Kč 3-—.

Poslední slova sv. Terezičky. Krátká naučení,
sebraná rodnými jejími sestrami z rozmluv
před smrtí.

,,Dešťrůží“ , časopisvěnovaný úctě sv. Terezie
]ežíškovy a blah. Anežky České, bohatě vy
pravený. Vychází čtvrtletně; předplatné
ročně Kč 15-—.

Mešmfmodlitby ke cti sv. Terezie z Lisieux, cír
kevně schválené s novénou k této světici a 1.
Cena Kč 2-—.



""
Devitideňní pobožhoSt 'kl's'u. Terezii ]ezzskově.

Cena 20 hal.
Litanie k sv. Terezii ježíškově. Cena 20 hal.

Serie 12 uměleckých pohlednic sv. Terezie ]e—- žís'kooy. Cena Kč IO—.
Obrázky, medailky, špendlíky a obrazy sv.

Terezieježíškovy Vrůzné velikosti.
Život sv. Markety Alacoque,podle nejnovějších

pramenů zpracovaný, s ilustracemi. Cena
Kč IO—.

Pohlednice Božského Srdce Páně se sv. Mar
_kerou. 2 druhy po 40 hal.

Život sv. Markety Kartonske', veliké kaiícnice
III. ř. sv.-Františka s 5 ilustr. Cena Kč 3——.

Život sv. Gabriela Possenti, studenta z řádu
Passiomstů_, divotvůree a světce nemověiší
doby, se 7 1lustracem1. Cena Kč Io-—.

Devítidenm' pobožnosti k sv. Gabrielovi Pos-.
semi se stručným )eho ž1votopisem. Cena
Kč 1-20. .

Obrázky sv. Gabriela Possenti, Cena 40 hal_._
Život služebnice Boží Gemmy Galgam', dílo u
' chvacuiíci mystikou, s ro ilustracemi; Cena

Kč 16-—
Svaza' hodina Gemmy Galgani. Dojemná po

božnost k utrpení Páně, jak ji sám této-slu—
žebníci své nařídil. Cena Kč 2-—.



Žwot ctzh. služebmce Boží BenzígnyKonsolaty
Ferrerove' z řádu Salesiánek, zvláštní důvěr
nice Božského Srdce Ježíšova z doby nei

. novější. Cena Kč 7 —.
Průvodce ( Vademecum) duší Bohu zasvěcených.

Výňatky z rozmluv Spasitelových se ctih
Benignou Konsolatou a případné modlitby.
Cena Kč 6 —.

Žwot sestry M. M. 'Chambanove', Salesiánky
(1844—1907), kterou vyznamenal Božský
Spasitel doiemnými sděleními o svých sva—
tých ranách. Cena Kč 5-—.

Růženec k 31).ranám Páně či růženec slz'tovný;
dojemná, hojnými odpustky obdařená po
božnost k sv. ranám Páně. Cena 40 hal.

Pobožnost k Matce Boží Bolestné.

Život šv.jana Křtitele Víanneye,faráře arsské
ho. Překlad čtrnáctého vydání francouz
ského, které napsal příbuzný světcův ]ose'f

Vianey. Cena Kč 15-—.

její boj a vitezstvi. Poutavý životopis Heleny
Mostové, konvertitky 20. st.ol Cena Kč 5 —

Lisbetka. Rozkošná povídka anglické katolické
Spi30vatelkyMary T. Waggamanové ze ži
vota amerických dětí. Hodí se zvl. pro dít
ky, připravující se k prvnímu sv. přijímání.
Pobaví i poučí jejich rodiče, učitele a vy
chovatele. Výborný příspěvek pro katolické.
školní a spolkové knihovny. Cena Kč 5—'.—.



Zázračný kříž z: Limpias. Popis podivuhod—
ných zievů, pozorovaných na tamním kříži.
Cena Kč 5-—.

Umělecké pohlednice Ukřižovaného 'v Limpias
po I Kč. _

Vkusné barevné obrázky hlavy Ukřižovaného
v Limpias. Cena 40 hal.

Život sv. judy Tadeáše, velikého pomocníka
v těžkých záležitostech. Cena Kč 1-—.

MilostnéPražské ]ezula'tko, dílko dlouho u nás
postrádané, s ilustracemi. Cena Kč 6-—.

Vkusně nálepky milostného Pražského jezu
la'tka. Barevné 100 kusů Kč 5-—.

Zlaté 100 kusů Kč Io-—.
Alžběta Canori Mora, vzor křesťanské man—

želky a matky od Msgra Ant. Puganiho.
Velmi cenné dílko pro naše katolické ženy
a matky, vkusně vázané. Cena Kč 36-—.

Božské Srdce Páně. Umělecký obraz českého
mistra prof. Em. Dítěte. (60X4o). Cena
Kč 30——.

V'V'

Cena 20 hal.

Modlitllaak Panně Marii, dobré Matce. Cena8 ha .

Odpustkova' modlitba za duše v očistci. Cena
8 haléřů.

Serie 12 uměleckých pohlednic ze života sv.
Františka Serafinského a jiné. Cena Kč 6--—.


