
 
Svatý Melichar Grodecký, mučedník 

* 1582, Těšín     † 7. 9. 1619, Košice 

400. výročí jeho mučednické smrti  
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Novéna ke svatému 
Melicharu Grodeckému 

 

Vstupní modlitba pro každý den novény: 

Svatý mučedníku Melichare,   
který jsi položil život, obstál jsi v katolické víře a 
nezapřel ji, svěřujeme se ti na naší pozemské pouti. 
  
Vypros nám dar věrnosti pokladu víry našich otců 
čerpané z evangelia, dar lásky ke katolické církvi, 
naší Tradici a dar věrnosti v plnění Boží vůle.  
Kéž tvá láska ke Kristu a hrdinství, s nímž jsi vydal 
svědectví o katolické víře, jsou pro nás příkladem 
v našich každodenních starostech.   
 
Všemohoucí Bože,  
na přímluvu svatého Melichara dej, abychom  
ve světě, který Tě odmítá, moudře a vytrvale 
směřovali k Pravdě a svým životem o ní svědčili. 
   
Skrze Krista, našeho Pána.  
Amen. 
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První den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus ustanovil svatého Petra 
viditelnou hlavou své církve.   
Prosíme tě, svatý Melichare, abys nám vyprosil 
lásku a poslušnost vůči nástupci svatého Petra. 
Kéž papežovo učení a víra, že jeho slovo 
pochází od Pána, budou pro nás základem 
důvěry v církev, její učení a v přítomnost 
Ducha Svatého. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Druhý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus ustanovil svátost 
kněžství. A když jí obdaroval apoštoly, dal jim 
Ducha svatého. Dej jim moc slavit eucharistii  
a odpouštět hříchy.   
Prosíme tě, svatý Melichare, abys vyprosil 
kněžím lásku u Boha a důvěru v jejich poslání, 
jež pochází od Krista, Nejvyššího Kněze. 
Probuď v nás potřebu modlitby za kněze a také 
spolupráce v jejich denních starostech. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Třetí den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus při poslední večeři 
ustanovil Nejsvětější svátost oltářní, ve které se 
nám odevzdává v podobě chleba a vína.   
Prosíme tě, svatý Melichare, abys nám vyprosil 
u Boha lásku a úctu k Nejsvětější svátosti 
oltářní. Kéž svaté přijímání, které je pramenem 
pro růst ve víře a lásce, se stává hloubkou 
našeho života. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Čtvrtý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus dal apoštolům moc 
odpouštět hříchy.   
Prosíme tě, svatý Melichare, abys nám vyprosil 
u Boha milost časté svaté zpovědi, abychom 
upřímně vyznávali své hříchy, litovali a 
v pramenech Božího milosrdenství získávali 
odpuštění a očištění srdce, ponaučení, posilnění 
ve slabostech a povzbuzení v utrpeních. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Pátý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus manželství povýšil na 
svátost a manžele zavazuje věrností jako on je 
věrný své církvi.   
Prosíme tě, svatý Melichare, přimlouvej se za 
odstranění všeho, čím dnešní svět ohrožuje 
manželství a rodiny. Vypros manželům dar 
života ve věrnosti, čisté lásce a ochraně 
Nejsvětější Matky, Panny Marie. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Šestý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Pane Ježíši Kriste, když jsi umíral na kříži, dal 
jsi nám svou matku, aby se stala naší matkou. 
  
Svatý Melichare, který ses v mučení a 
v okamžiku smrti obracel ke jménu Marie, 
vypros nám u Pána lásku a úctu 
k Neposkvrněné Panně Marii a milost odevzdat 
se pod její ochranu. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Sedmý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus nám zanechal přikázání 
lásky k Bohu a bližním. Svatý Melichare, který 
jsi dosvědčil svou lásku k Pánu přijetím 
mučednické smrti, prosíme tě o dar odpoutat se 
od pozemských starostí a odevzdat celý svůj 
život Bohu v lásce a důvěře. Uč nás empatii 
k lidem, které nám Bůh posílá na naší cestě, 
abychom jim pomáhali duchovně a hmotně. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Osmý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus předpověděl apoštolům, 
že jeho učedníci budou pronásledováni.  
Svatý mučedníku Melichare, svěřujeme tvé 
ochraně všechny pronásledované pro víru. 
Ochraňuj z nebe všechny křesťany, jež jsou 
obětmi násilí a žijí v ohrožení života. Vypros  
u Pána sílu a statečnost zejména pro ty, kteří 
položí život pro věrnost Kristu. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Devátý den 

Vstupní modlitba 
Prosby a díky na přímluvu svatého Melichara 
 
Náš Pán Ježíš Kristus chtěl, aby láska mezi jeho 
učedníky byla znamením pro svět.   
Svatý Melichare, jenž jsi pro lásku odevzdal 
svůj život Pánu, uč nás, děti církve, takové 
lásce, abychom si zasloužili nazývat se 
učedníky Krista. 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 
Litanie 
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Litanie ke svatému Melicharu Grodeckému 
 
Kyrie eleison.     - Kyrie eleison. 
Christe eleison.    - Christe eleison. 
Kyrie eleison.     - Kyrie eleison. 
 
Bože, náš nebeský Otče,  smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa,  
        smiluj se nad námi.  
Bože Duchu Svatý,   smiluj se nad námi.  
Bože v Trojici jediný,  smiluj se nad námi. 
 
Svatá Maria, Královno mučedníků,  
        oroduj za nás. 

Svatý Melichare, který jsi prolil krev  
  pro Krista –    oroduj za nás. 
Svatý Melichare, věrný svědku katolické víry, 
Svatý Melichare, slávo kněžského stavu, 
Svatý Melichare, vynikající synu svatého 
  Ignáce, 
Svatý Melichare, chloubo jezuitského řádu, 
Svatý Melichare, statečný a neochvějný  
  vyznavači pravé víry, 
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Svatý Melichare, rozhodnutý pro mučení a  
  smrt místo souhlasu s bludy, 
Svatý Melichare, neustrašený ve víře navzdory  
  krutosti mučitelů, 
Svatý Melichare, chránící naši církev  
  před neřestí, 
Svatý Melichare, věrný ctiteli  
  nejsvětější Kristovy Matky, 
Svatý Melichare, dokonalý pastýři  
  a ochránce věřících, 
Svatý Melichare, trpělivý a velkorysý  
  vychovateli mládeže, 
Svatý Melichare, milosrdný ochránce chudých, 
Svatý Melichare, průvodci na cestách  
  statečného vyznávání víry, 
 
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,  
        smiluj se nad námi. 
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Oroduj za nás, svatý Melichare,  
aby nám Kristus  
dal účast na svých zaslíbeních. 

 

 

Modleme se:  
Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli a Vykupiteli,  
ty povoláváš své věřící ke svědectví víry.  
Prosíme tě,   
na přímluvu svatého Melichara Grodeckého, 
abychom byli věrnými svědky   
tvého evangelia, víry a katolické tradice.   
Kéž modlitba a ochrana svatých mučedníků 
nám dává moudrost a statečnost   
svědčit o Tobě lidem tohoto světa.  

Amen. 
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Životopis sv. Melichara Grodeckého  

 
   Svatý Melichar Grodecký se narodil okolo 
roku 1582 v Těšíně. Podle podání tradice byl 
synem Jindřicha Grodeckého (Henryka 
Grodziekiego) z rodu Radwan, majitele 
pannství Hradec (Grodziec). Podle jiného 
podání byl synem Jiřího Grodeckého, 
těšínského měšťana.  
   V roce 1603 Melichar vstoupil v Brně do 
jezuitského noviciátu. Po složení řeholních 
slibů pracoval v Brně a v Kladsku (Kłodzko), 
později pokračoval ve studiích v Praze.  
   Roku 1614 přijal kněžské svěcení. Vedl kolej 
pro chudé studenty v Praze a zároveň působil 
jako duchovní pastýř v malé vesnici Kopaniny 
poblíž Prahy.  
   Když začala třicetiletá válka, byl poslán do 
Košic, kde spolu s maďarským jezuitou 
Stefanem Pongraczem působil jako vojenský 
kaplan.  
   V září roku 1619 bylo město obsazeno 
kalvínskou maďarskou armádou pod vedením 
Jiřího Rákoczy. Na popud kalvínských 
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městských radních a pastora byli uvězněni 
spolu s třetím knězem, košickým farářem a 
ostřihomským kanovníkem Markem Kriźem, 
který byl chorvatské národnosti. Všichni tři byli 
podrobeni mučení, při němž od nich bylo 
žádáno, aby se zřekli katolické víry.  
   Po několika dnech krutého mučení byli 
zavražděni 7. září 1619. Jejich těla byla 
vhozena do odpadní jámy.  
   Z popudu věřících byla jejich těla odvezena a 
pohřbena v klášteře sester voršilek v Trnavě. 
Pro tyto mučedníky se ujalo společné 
pojmenování „Košičtí mučedníci”.  
   Byli blahoslaveni v roce 1905 a v roce 1995  
papežem Jan Pavel II. svatořečeni. 
 

 

 

Novéna byla přeložena z polské předlohy. 

 
S církevním schválením 

biskupa ostravsko-opavského 
Františka Václava Lobkowicze 

č.j. 2019/9442 ze dne 28. 6. 2019 


