
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Modlitba ke sv. Anežce České: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlí se každý den 



 

 

 

 

1. den - I. mariánská sobota 2. 11. 2019 

Blahoslavená Anežka Česká, přestože žila v době 

nám tak vzdálené, zůstává i dnes zářným vzorem 

křesťanské víry a lásky, inspirujícím k zamyšlení a 

následování. Způsob jejího života a její spiritualitu lze 

vystihnout slovy prvního listu svatého Petra: „Žijte 

rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví 

k modlitbám.“ Tak psal první z apoštolů křesťanům 

své doby. A dodal: „Především mějte vytrvalou lásku 

jedni druhým … Buďte jedni k druhým pohostinní a 

nestěžujte si na to“ (1 Petr 4,7-9). 
 

 2. den - neděle 3. 11. 2019 

Především stojí před vašimi zraky jako vzor dokonalé 

ženy (srov. Př 31,10), která umí uskutečňovat své 

poslání ve velkorysé a nezištné službě otevřené všem, 

jež u ní zahrnovala celý národ od královské rodiny až 

po ty nejpotřebnější a nejodstrčenější. Anežka 

dokázala, že panenství zasvěcené Bohu dokáže 

osvobozovat srdce, a tím je zaněcovat k lásce vůči 

Bohu i všem lidem (srov. Perfectae caritastis 12), a 

vydala svědectví, že „Boží království a jeho 

spravedlnost jsou drahocennou perlou, která stojí za 

to, aby se jí dala přednost před jakýmkoliv jiným, byť 

sebecennějším pokladem, protože je jedinou 

nepomíjející hodnotou“ (Familiaris cocsortio 16). 



 

 

 

 

3. den - pondělí 4. 11. 2019 

Založením řádu křížovníků s červenou hvězdou, který 

dodnes trvá, a prvního kláštera klarisek v českých 

zemích Anežka také ukazuje, jak důležité jsou řehole 

a kláštery, v nichž bratři a sestry „podle příkladu 

prvotní církve, v níž obec věřících měla jedno srdce a 

jednu duši (srov. Sk 4,32), vedou společný život 

setrvávajíce v modlitbách a společenství stejného 

ducha“ (srov. Sk 2,42; Perfectae caritatis 14). Jako 

pravá dcera svatého Františka uměla Anežka „užívat 

věci stvořené tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, 

co je věčné“ (Vstupní modlitba 17.  neděle v mezidobí). 

Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o staré, 

povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj 

a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději. 
 

4. den - úterý 5. 11. 2019 

Ctihodný bratře, není snad třeba i dnes takové 

ochotné a nezištné služby? I tam, kde by už nebyli ti, 

kdo hladovějí po chlebu hmotném, žije přece ještě 

tolik lidí, kteří se cítí osamoceni a opuštěni, kteří jsou 

zarmoucení a zoufalí, kterým chybí teplo upřímné 

lásky a světlo ideálu, jenž neklame. Nepotřebují snad 

ti všichni také ve svém životě potkat Anežku, která by 

přinesla pokoj a radost, která by jim svým soucitným 

úsměvem vlila i novou naději? 



 

 

 

 

5. den - středa 6. 11. 2019 

Tajemství Anežčina života tkvělo v jejím spojení 

s božským Snoubencem, v její modlitbě. V modlitbě, 

které ji naučila ještě jako dívenku svatá Hedvika, 

modlitbě, kterou dýchala její duše a která se stala 

nevyčerpatelným zdrojem té úžasné síly, již osvědčila 

v tolika zkouškách svého života. Jaký je to příklad 

pro kněze a řeholníky, pro vychovatele a rodiny! Není 

přece možné být křesťanem bez Krista, ale Krista 

nelze najít bez stálé a vytrvalé modlitby. „Kdo 

zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, 

zatímco odděleni ode mne nemůžete dělat nic“  

(Jan 15,5). 
 

6. den - čtvrtek 7. 11. 2019 

Blahoslavená Anežka si volila život podle evangelia, 

a tím i jeho blahoslavenství. Blahoslavenství chu-

dých, plačících a tichých, blahoslavenství těch, kdo 

hladovějí a žízní po spravedlnosti, blahoslavení milo-

srdných, šiřitelů pokoje a pronásledovaných (srov. Mt 

5,3-10). Její život, zvláště její poslední léta, nebyl 

snadný. Ale ona, právě, že byla čistého srdce, uměla 

za každým lidským dílem vidět Boha, a proto byla 

silná a plná důvěry ve vědomí, že „těm, kteří milují 

Boha, všecko napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). 



 

 

 

 

7. den - pátek 8. 11. 2019 

Anežčin život nepatří k bezvýznamným kapitolám 

Vašich dějin. Anežka je přece jedním z posledních a 

nejkrásnějších květů prastarého vládnoucího rodu 

Přemyslovců. Ti vstoupili do dějin se svatým 

Václavem a jeho babičkou svatou Ludmilou, která 

přijala křest od svatého Metoděje. Tam jsou kořeny 

vaší národní kultury. To je vaše duchovní totožnost. 

Střezte si žárlivě toto dědictví, předávejte je 

neztenčené svým dětem. Kéž vám při tom pomáhá 

z nebe blahoslavená Anežka, tak jako svou přímluvou 

přispívala už tolika generacím před vámi během 

pohnuté milosti vaší vlasti. 

 

8. den - sobota 9. 11. 2019 

Poněvadž blahoslavená Anežka šířila františkánské 

hnutí ve vašich zemích, zdá se mi vhodné, milovaný a 

ctihodný bratře, použít slov assiského Prosťáčka: 

„Kéž vám Pán žehná a kéž vás ochraňuje! Kéž vám 

ukáže svou tvář a kéž je vám milosrdný! Kéž na Vás 

milostivě pohlédne a dá vám svůj pokoj!“ Ze srdce 

uděluji své zvláštní apoštolské požehnání Tobě a 

Tvým ctihodným spolubratřím v biskupském úřadě, 

kněžím a bohoslovcům, řeholníkům a řeholním 

sestrám a všem věřícím celého Československa. 



 

 

 

 

9. den - neděle 10. 11. 2019 

Nepřestává platit modlitba, kterou napsal na kus 

papírku Václav Havel krátce před svou smrtí: „Milá 

Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi 

nad námi držela. Prosím, měj ruku i nadále 

připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat.“ 

Národní pouť do Říma v listopadu 2019 znamená 

poděkování za svobodu nabytou před 30 lety a 

zároveň úpěnlivou prosbu za to, abychom si uchovali 

svobodu a živou víru. Obojího je nám nesmírně 

potřeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Litanie: 

Pane, smiluj se.      Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se.     Kriste, smiluj se. 

Pane, 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. 

Svatá Boží Rodičko, 

Svatá Panno panen, 

Svatá Anežko, 

Ušlechtilá ratolesti rodu královského, 

Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, 

Dobroditelko chudého lidu, 

Zbožná řeholnice, 

Vzore pokory, 

Bohumilá abatyše, 

Láskou k svému Spasiteli planoucí, 

Důvěrou svaté Kláry poctěná, 

Zakladatelko klášterů, 

Vzore řeholní kázně, 

Příklade zbožnosti, 

Milovnice svaté chudoby, 

Zrcadlo panenské čistoty, 

Moudrá rádkyně českých vládců, 

Chloubo rodu Přemyslovců, 

Ochránkyně České země, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jež jsi šatila chudé, 

Jež jsi nasycovala hladové, 

Jež jsi ošetřovala nemocné, 

Jež jsi těšila zarmoucené, 

Jež jsi z lásky ke Kristu pohrdla královskou korunou, 

Jež jsi život svůj zasvětila Ježíši Kristu, 

Abychom tě následovali v andělské nevinnosti, 

Abychom vroucně milovali svého Spasitele, 

Abychom Bohu sloužili čistým srdcem, 

Abychom podle tvého příkladu pohrdali světskou slávou, 

Abychom stále více prospívali v dokonalosti křesťanské, 

Abychom přemáhali hříšné žádosti svého těla, 

Abychom neohroženě vyznávali víru, 

Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle  

Boží, 

Abychom tě následovali v poníženosti a pokoře, 

Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast, 

Abychom byli stále připraveni k odchodu na věčnost, 

Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy, 

Abychom před smrtí byli zaopatřeni svatými svátostmi, 

Abychom na tvou přímluvu došli šťastné smrti, 
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. 

Modlitba ke svaté Anežce: 

Veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými 

dary a milostmi, které nám vyprošuješ před trůnem našeho 

Pána a Boha, Ježíše Krista. 

Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme, 

vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary 

Ducha svatého a vítězstvím dobra nad zlem! Ať svobodně a 

celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen. 

 


