
Novéna ke sv. Zdislavě 
1. den   Tajemství svaté Zdislavy

Víra svaté Zdislavy
Svatá Zdislava z Lemberka žila necelých 32 let, ale žila dokonale. Její životní cesta byla ozářena vírou, 
kterou zdědila po svých zbožných rodičích. Jako denně vycházející slunce jí dávalo možnost žít a působit 
na tomto světě, tak nehasnoucí světlo svaté víry ji uschopňovalo přičiňovat se o život věčný. Nekráčela 
ve tmách, nýbrž ve Světle, v Bohu, v Jeho přítomnosti a směřovala ustavičně k Němu - k Pánu a Králi 
času a věčnosti. Jedinečnost postupu svaté Zdislavy ke svatosti spočívá v jejím manželství. Svatá 
Zdislava vstoupila do manželství se svým snoubencem, rytířem Havlem z Lemberka. Vstupem do 
manželství přijala jeho řád jako bezpečnou a jistou životní řeholi.

Modlitby za mladé lidi
Dobrý úmysl na začátku dne: Věčný Bože, chci dnes přebývat v duchu před oltářem a obrazem svaté 
Zdislavy a toužím se spojit se všemi bohoslužbami, které jsou dnes kdekoli slouženy k poctě sv. Zdislavy, 
a obětovat Ti je k její oslavě, za posvěcení mladých lidí a za vyslyšení mé prosby:
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, svěřuji ti všechny mladé lidi, abys jim vyprosila šťastnou 
volbu životního stavu: kněžského, řeholního či manželského. Všechny snoubence doprovázej k 
náležitému přijetí svátostí. Vypros jim dobré duchovní vůdce a zpovědníky. 

Hymnus:
Zdravíme tě, paní jasná
Zdislavo, ty růže krásná,
již vydala česká zem.
Sibyla tě s Přibyslavem
vypěstila, že je právem
každý tebou okouzlen.

Matko chudých, strádajících,
těšitelko smutných srdcí,
obrať nám zrak do nebe.
Vyslyš naše vroucí přání,
aby smuten člověk žádný
neodešel od tebe.

O rodiny našich zemí
s láskou dbej, jíž rovno není,
a nenech je rozvrátit.
Zmirňuj našich srdcí strasti,
vzdal co nejdál od své vlasti,
co podrývá její klid.

Věrná služebnice Boží,
šťasten, kdo svou naděj složí
ve tvou ruku šlechetnou.
Dopřej nám, jež viny souží,
ať se náš duch s tebou hrouží
v lásku Boží bezednou.

Ježíši náš, Boží Synu,
na přímluvu Zdislavinu
dej nám odpuštění své.
Údolím slz ať nás vede



tvoje světlo v jasné nebe,
do otčiny zářivé. Amen.

Chvalme se sv. Zdislavou našeho Spasitele a vzývejme Ho: BUĎ S NÁMI, PANE JEŽÍŠI!

Pane Ježíši, svatá Zdislava Ti sloužila v chudých a nemocných,
- dej, ať i my v trpících poznáváme tebe.
Pane Ježíši, Tvá služebnice se nevzdalovala od Tebe při svých každodenních pracích,
- nauč nás spojovat práci s modlitbou.
Pane Ježíši, Tys nazval bratrem, sestrou i matkou všechny, kdo plní Tvou vůli,
- učiň, ať se Ti ustavičně líbíme slovy i skutky.
Pane Ježíši, tys chtěl, aby naše svatá Zdislava stála u kolébky české dominikánské provincie jako 
terciářka a její duchovní matka,
- dej, ať pod její ochranou vzkvétá dominikánský život v naší vlasti.

Otče náš…
Modlitba: Modleme se! Bože, Ty jsi naučil sv. Zdislavu jít po cestě svatosti prožíváním manželské 
věrnosti a činorodé lásky. Dopřej nám, aby se na její přímluvu všechny rodiny ustavičně 
obnovovaly a rozkvétaly svědectvím křesťanských ctností. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Duchovní program
Duchu svatý, jasné světlo duší, pokorně prosíme, dej nám poznat Zdislaviny dobré skutky ve stavu 
manželském. Udělils jí stavovské milosti, když se svým snoubencem Havlem přijali svátost stavu 
manželského. Pro zásluhy, které si svatá Zdislava získala bohulibým jednáním v mládí, jako snoubenka a 
v manželství, uděl nám na její přímluvu dar rozumu, aby Duch svatý osvěcoval naši mysl, takže bychom 
správně poznávali nadpřirozenou Pravdu, k níž má vůle správně směřovat. Dej nám dar rozumu, aby v 
nás přivodil svou činností blahoslavenství čistého srdce, neboť budeme vidět Boha, a zplodí to v nás jako 
ovoce: lásku. Uděl dar rozumu zejména mladým lidem, chlapcům a dívkám, kteří se mají rozhodovat pro 
budoucí povolání, zda mají vydat cestou života zasvěceného celým srdcem Bohu, anebo vykročit životní 
cestou ve stavu manželském, aby především správně poznali a pak i zvolili jak stav, tak i osobu.

Božský Spasiteli, Vzdáváme Ti díky se svatou Zdislavou, že jsi povýšil manželský stav na svátost, a tak 
jsi otevřel živý pramen milostí těm, kdo zakládají rodinu. Ty ses hned na začátku své požehnané činnosti 
zúčastnil svatebního veselí v Káni Galilejské se svou přesvatou Matkou a svými učedníky. Šťastní oni 
novomanželé, kteří měli na svatbě tak vznešeného hosta. Byli Ti, náš Pane, zajisté milí, poněvadž jsi s 
ohledu na prosbu P. Marie učinil u nich první zázrak - proměnil vodu ve víno. tys byl svou božskou 
tajemnou přítomností a milostí i na svatbě Zdislavině zde v kostele sv. Michala v Brně. Prosíme Tě, 
zaklepej na srdce mladých lidí a přiměj je, aby tě vždycky pozvali k přípravě a k uzavření sňatku, abys 
byl u nich všude přítomen, v srdcích, v myslích, ve slovech, příslibech, věrnosti - po celý jejich život!
Svatá Zdislavo, která jsi z Božího úradku opustila otce a matku, a byla před Bohem spojena svatou 
úmluvou se svým vyvoleným Havlem z Lemberka až do smrti, slyš naše prosby, které k Tobě vysíláme za 
všechny snoubenky a snoubence, a voláme:

Ať si nade vše váží Božích zákonů Vypros jim k tomu světlo a sílu, aby jednali podle tvého svatého vzoru 
a zákonů Církve svaté, týkajících se uzavírání sňatků. Ať dobře uváží a prožijí Kristův příkaz: "Co Bůh 
spojil, člověk nerozlučuj!
Ať je varuje před neposvěceným sňatkem jejich svědomí, příslušnost k Církvi sv. a jejich rodiče a dobří 
přátelé,
Ať se na přijetí svátosti manželství připraví duchovními cvičeními
Ať se neberou jen pro krásu, ani jen pro bohatství nebo jiné nízké úmysly, nýbrž z lásky a upřímnosti
Ať si před svatbou vykonají upřímnou životní zpověď a přistoupí ke stolu Páně
Ať se důkladně poučí o všech právech a povinnostech, vyplývajících z manželství



Ať si uvědomí, že si sami - skrze Krista - udělí svátost manželství slibem věrnosti před knězem a svědky 
z Božího lidu
Ať na ně sestoupí před oltářem mnohonásobné požehnání Boží, Církve svaté a rodičů, aby se stali 
spolupracovníky na díle stvořitelském
Ať se zasvětí Nejsv. Srdci Páně, Panně Marii a Tobě, aby je po celý život doprovázela zvláštní Boží 
milost.
Svatý růženec za čistotu a duchovní vítězství mladých lidí.

Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté 
Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ…
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž 
záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys 
nám zázračně pomohla v našich potřebách…
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá 
víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám, kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA…
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti 
nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli, ochraňuj nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského, svrhni satana a jiné duchy zlé božskou mocí do propasti pekelné!

SALVE REGINA - český překlad:
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, bud zdráva! K tobě voláme, 
vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, 
obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, - ó 
milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
R. Dej nám sílu, proti tvým nepřátelům

Litanie ke svaté Zdislavě
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, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Svatá Matko matek, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Zdislavo, matko svatého života, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, plná Ducha svatého,
Svatá Zdislavo, příklade dětské poslušnosti,
Svatá Zdislavo, vzore mladých lidí,
Svatá Zdislavo, přímluvkyně snoubenců,
Svatá Zdislavo, věrná a milující manželko,
Svatá Zdislavo, obětavá a laskavá matko,
Svatá Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí,
Svatá Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu,



Svatá Zdislavo, pomocnice chudých a opuštěných,
Svatá Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných,
Svatá Zdislavo, zastánkyně utlačovaných
a ponižovaných,
Svatá Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů,
Svatá Zdislavo, pomocnice pronásledovaných,
Svatá Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců,
Svatá Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží,
Svatá Zdislavo, budovatelko chrámu Božího,
Svatá Zdislavo, budovatelko útulků pro nemocné,
Svatá Zdislavo, pokorného smýšlení
a radostné sebekázně,
Svatá Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu,
Svatá Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení Páně,
Svatá Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje,
Svatá Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti,
Svatá Zdislavo, věrná dcero Církve,
Svatá Zdislavo, duchovní dcero svatého Dominika,
Svatá Zdislavo, chloubo rodné Moravy,
Svatá Zdislavo, ochránkyně severních Čech,
Svatá Zdislavo, perlo české šlechty,
Svatá Zdislavo, slávo a ozdobo řádu kazatelského,
Svatá Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného,
Svatá Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa českého,
Svatá Zdislavo, ochránkyně rodin, jejíž hrob je
vyznamenáván milostmi a zázraky,

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.

Oroduj za nás, svatá Zdislavo, a za naše rodiny.

2. den Radost svaté Zdislavy

Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí Bože, Králi králů, vím, že Ti nemohu nabídnout a obětovat nic 
dražšího, než je oběť Tvého Syna Ježíše Krista na kříži, znovu nekrvavě přinášená na oltáři. Proto se chci 
duchovně účastnit každé mše svaté na světě, a zvláště prožít její nejposvátnější chvíli - tajemné 
proměňování a pozdvihování. Obětuji je na přímluvu svaté Zdislavy za vlití Tvé radosti do lidských srdcí 
a za vyslyšení mé prosby: …
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, vypros lidem poznání, že hříšné potěšení v televize, videa 
nebo u hracích automatů rychle pomíjí a ubíjí duši, kdežto čisté a ušlechtilé zábavy povznášejí duši a 
trvale ji těší, a dále vypros lidem pevnou vůli jednat podle poznané pravdy.
Předsevzetí: Nikdy neporuším posvátnou dobu adventní a postní nevázanou zábavou a odčiním hříchy 
spáchané takovými zábavami. Budu se modlit za ostatní, aby plnili církevní zákony. - Budu se varovat 
neslušných pořadů televize, kin, divadel, zábav a četby, ale naopak budu podporovat takové pořady a 
zábavy, při kterých se lidé čistým způsobem potěší a vzdělají. - Budu se snažit krásným křesťanským 
způsobem a s čistou radostí prožívat den Páně - neděli a zasvěcené svátky. - Zařídím podle možnosti, aby 
se v mém okolí - rodinném a pracovním šířily pravdivé knihy o svaté Zdislavě.  Opatřím pro svůj byt a 
podle možnosti i pro příbuzné a známé umělecky hodnotný obraz, zpodobující sv. Zdislavu a její rodinu.
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a 
prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její 
přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.



Láska v srdci svaté Zdislavy

Bůh zahrnul svatou Zdislavu milostí a proto světice nic neodepřela Bohu, dokonale plnila Jeho vůli a tak 
nejlépe dokazovala svou lásku. Vedena darem moudrosti, kterým ji obdařil Tvůj Duch, měla srdce 
naplněno pokojem, který působil mír v ní samé a z ní vyzařoval do okolí. Milovala Boha celým srdcem, 
naplnila největší přikázání a stala se svatou. Srdce této české světice hořelo uprostřed světa čistou, ryzí 
láskou, kterou v ní zapaloval a udržoval Duch svatý. Ovocem, které přinášelo spojení božské ctnosti láska 
s darem moudrosti, byla úžasná radost, povznesenost srdce.
Pane Ježíši, obdivujeme Zdislavinu lásku, radujeme se z ní a chceme ji následovat. Sešli nám Ducha 
svatého, aby změnil naše srdce i smýšlení. OTČE NÁŠ…
Světice naše, chceme své srdce zasvětit Bohu, aby milovalo jen Jeho. Kéž se vyvarujeme každého hříchu, 
který lásku ubíjí a ničí. Pomoz nám milovat Boha, abychom denně rostli v lásce. Pak bude náš život 
opravdu šťastný a bohatý. Budeme vyslyšeni v naší záležitosti, když ty nás budeš láskyplně podporovat 
svou přímluvou u Boha, s nímž jsi spojena v nejsladší lásce na celou věčnost. ZDRÁVAS MARIA…
Nejsvětější Bože, chceme Ti dokazovat velkou lásku radostným zachováváním Tvých přikázání. Tvá 
milost a příklad svaté Zdislavy, ať nás stále posiluje ve snaze po dokonalé lásce.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…

Modlitby za křesťanskou radost
Duchu svatý, sladký příteli duší, který jsi naplnil duši svaté Zdislavy při jejím prvním svatém přijímání 
nevýslovnou radostí z Tvé přítomnosti, uděl nám dar moudrosti, abychom podle jejího zamilovali 
především Tebe a nacházeli pravou radost a potěšení jen u Tebe. Dej nám dar moudrosti, který by v nás 
svou činností způsobil blahoslavenství pokojných, totiž těch, kdo působí pokoj v sobě a v druhých, a 
přinesl pravou radost jako plody. Pro Zdislaviny zásluhy chraň nás otrávených pramenů radosti, které 
zkažený svět nabízí k hříšnému potěšení, jež působí v duši hořkost, smutek a smrt.
Pane Ježíši, Ty jsi přinesl na svět pravou radost a štěstí pro lidské srdce. Sám ses radoval a k radosti vedl 
lidstvo. Každý od Tebe odešel potěšen a naplněn radostí. Když Tě Panna Maria, Tvá Matka, nosila pod 
srdcem, zpívala radostné MAGNIFICAT. Z Tvé přítomnosti se radovali všichni, kdo Ti věrně sloužili a 
žili bez hříchu. Tvoje oddaná služebnice, svatá Zdislava, o níž zaznamenal kronikář, že "žila bez 
poskvrny", zakoušela vnitřní štěstí a blaho, kdykoli vyslovovala Tvé přesvaté jméno, když setrvávala na 
usebraných modlitbách, a hlavně, když Ti děkovala po svatém přijímání. Dej Pane, ať ji následujeme a ať 
se nám omrzí každá radost bez Tebe a znásobí každá radost z Tebe a v Tobě!
 Raduješ se, svatá Zdislavo, že je tvoje jméno zapsáno na nebesích (Lk 10,20). My k tobě vzhlížíme k 
nebi a s vírou je čteme a s láskou rozjímáme. Slyš nás, když je nyní vzýváme s velkou důvěrou a voláme:
Svatá Zdislavo, vypros nám, oč tě prosíme!
Kéž naši umělci, vedeni Duchem svatým, tvoří a dávají ostatním jen díla nejkrásnější
Kéž křesťanský duch a smýšlení proniknou do televize, rozhlasu, divadel, kin a všech zábav
Kéž nás Bůh uchrání zábavy, při níž je urážen Bůh a Církev sv., a trpí duše i mravy
Kéž v našem sportu vítězí duše nad tělem a čistota a mravní síla se stane cílem všech
Kéž andělé strážní uchrání naši mládež před každou špatnou společností a hazardními hrami
Kéž andělé strážní uchrání naši mládež před umělým štěstím z alkoholu a drog 
Kéž jeden druhému přejeme štěstí a vyvarujeme se závisti
Kéž se dovedeme modlit, kdykoli na nás doléhá malomyslnost a smutek
Kéž naše farnosti a kláštery mají dost horlivých kněží a řeholníků, aby nám stále otvírali prameny 
duchovní radosti ve svatých svátostech
Kéž ustavičně toužíme po svatém přijímání, nebeském chlebě, majícím v sobě všechno potěšení.

3. den Svatá Zdislava v rodině

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a 
prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu.
Dobrý úmysl na začátku dne: Bože, obětuji Ti dnes ke cti a oslavě svaté Zdislavy za posvěcení rodinného 



života a vyslyšení mé prosby:… všechny mše sv., obětované na celém světě, všechny modlitby Církve sv. 
a všechny dobré skutky věřících, kteří jsou v posvěcující milosti a své nepatrné skutky.
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, posiluj všechny matky v jejich těžkém, ale vznešeném 
poslání, a vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí, které budu snažit podle možností uskutečnit: napravím hříchy a chyby, kterých jsem se 
dopustil rodičům, sourozencům, dětem, příbuzným a známým. - Budu se hodně modlit za požehnaný a 
bohumilý život v rodinách. - Navštívím nešťastné členy rodin, povzbudím je a případně připravím k 
přijetí svatých svátostí. Budu šířit v rodinách úctu sv. Zdislavy tak, aby rodiny měly její obraz, znaly její 
život a blahodárné působení, aby znaly modlitby ke svaté Zdislavě a modlily se je. - Zúčastním se poutí 
rodin z mého kraje do rodiště sv. Zdislavy v Křižanově nebo do místa svatby sv. Zdislavy v kostele sv. 
Michala v Brně nebo k hrobu sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Svatá Zdislavo, kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: 
Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám, kteří tě ctíme.
OTČE NÁŠ, ZDRÁVAS MARIA…
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti 
nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Modlitby za rodiny:
Duchu svatý, dárce přemnohých darů, který jsi naplnil duši sv. Zdislavy při jejím sv. křtu, a 
prostřednictvím duchovního vůdce bl. Česlava jsi ji vedl na cestě svatosti až do smrti, dej nám poznat 
krásu jejích ctností, které jsi vlil do její duše, a ona je horlivě pěstovala ve svém životě a zářila jimi 
zvláště ve své rodině. Uděl pravé poznání všem, kdo o ní čtou a mluví, a především těm, kdo ji vzývají a 
následují. Pro její zásluhy posvěť naše rodiny!

Svatá Zdislavo, dostalo se ti od Boha veliké milosti, že ses narodila a vyrostla v příkladné rodině na 
Moravě. O tvém otci, panu Přibyslavovi svědčí žďárský kronikář, že "byl světu rytířem, ale v duchu byl 
mnichem", a o tvé matce Sibyle dokládá, že byla "věrná manželka a požehnaná navždycky". A tak jsi 
mohla spolu s váženým rytířem Havlem založit vzornou rodinu a bohabojně vychovávat děti. Šťastné 
bylo tvoje dětství, požehnané bylo tvoje manželství, protože jsi oboje prožívala s Bohem. Prosíme tě, 
svatá matko Zdislavo, za naše rodiny. Udržuj nám dobré rodiny, rozhárané rodiny uveď do pořádku, 
protože sama víš, jaké je to štěstí pro děti a ustarané rodiče, vyrůstat a žít v pokojném a Kristem 
posvěceném rodinném prostředí. Prosíme tě, svatá Zdislavo, vypros příchod Kristova království do našim 
rodin, aby příbytky našich rodin byly požehnané domovy!
Litanie

4. den Učenlivost svaté Zdislavy

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a 
prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její 
přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku každého dne: Pane Ježíši, spojuji se dnes s kněžími celého světa a s celým 
Božím lidem, který Tě dnes přijímá, a obětuji s nimi mše svaté za posvěcení výchovy dětí v rodině, za 
posvěcení škol a hromadných sdělovacích prostředků národní výchovy!
Střelná modlitba během dne: Svatá Zdislavo, vypros našemu národu rozkvět katolického školství a 
požehnaný rozvoj sdělovacích prostředků národní výchovy.
Předsevzetí: Budu vždy vděčný svým rodičům a učitelům, zvláště těm, kteří mě učili pravdivě poznávat 
Boha a Církev sv. - Budu se často modlit k Duchu svatému, zvláště ráno, kdy začíná vyučování, aby 
osvěcoval a vedl svým světlem vychovatele, učitele, profesory, ale i žáky. - Budu se stále vzdělávat v 
náboženských záležitostech, číst a studovat duchovní knihy a šířit katolický tisk. - Budu zodpovědně 
přistupovat ke sledování televize a jiných sdělovacích prostředků tak, aby byly přínosem k mému 
duchovnímu a mravnímu rozvoji. 



Duchu svatý, světlo a vůdce apoštolů, evangelistů a učitelů, ty jsi vstoupil do duše sv. Zdislavy při svatém 
biřmování a vybavil ji svými dary do života, aby Tě veřejně a rozhodně vyznávala a byla šiřitelkou svaté 
víry. Tvůj dar moudrosti ji naučil poznávat a ve všem objevovat příčinu všeho - Tebe - všemohoucího 
Boha. Dej nám poznat, pokorně prosíme, její učenlivost v Tobě, a projasni svou božskou září naše školy 
a hromadné sdělovací prostředky výchovy, protože si tolik přejeme, abys Ty byl učitelem a vzdělavatelem 
všech - jak těch, kdo učí a šíří osvětu, tak těch, kdo se učí a vzdělávají!

Modleme se: Bože, který jsi osvítil sv. Zdislavu svým světlem a pravdou, aby Tě stále dokonaleji 
poznávala a milovala, prosíme tě, všechny bloudící a nevědomé zbav pro Zdislaviny zásluhy duchovní 
zaslepenosti, abychom Tě všichni zde na zemi v pokoře poznávali a na věčnosti se radovali spolu se 
svatou Zdislavou z patření na Tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Sláva Otci i synu i Duchu svatému…
Litanie

5. den Práce svaté Zdislavy

Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí a milosrdný Bože, chci být dnes v duchu přítomen mši svaté 
Svatého Otce v Římě a jeho modlitbám a chci přijmout jeho velekněžské požehnání na dálku, a všech 
chci obětovat za posvěcení práce všech lidí dobré vůle na světě a za vyslyšení mé prosby.
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, dělnice Boží, zavítej do všech továren, dílen, úřadů a na 
všechna pracoviště a připomeň všem pracujícím Boha a vyprošuj jim Boží pomoc při práci i spravedlivou 
odměnu pro ně a pro jejich rodiny! A vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí: ve svých modlitbách budu často pamatovat na dělnictvo, aby zůstalo věrné svaté víře, a 
nevěřící, aby se navrátili k Bohu a do Církve svaté.  Budu svědčit o neustálé Boží přítomnosti mezi 
pracujícími dobrým příkladem, slovem i tiskem. - Budu se zajímat o důstojné pracovní podmínky pro 
pracující, muže či ženy, o jejich spravedlivou rodinnou odměnu za práci, a budu také u druhých lidí 
posilovat zájem o sociální otázky a jejich řešení v duchu sociálního učení Církve. – 
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a oběťmi  Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici 
svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější 
vůle. Amen.
Zbožná světice Zdislava projevovala celým životem hlubokou úctu k Bohu modlitbou a ostatními úkony 
své živé víry. Chápala život jako radostnou službu Nejvyššímu i jeho obrazu - člověku. Ve svých rodičích 
viděla zástupce Boží, ve svém muži autoritu Boží, ve svých dětech nebeský dar, ve svých bližních údy 
Církve. Kráčela ve spravedlnosti před Hospodinem a světem. Stálo ji mnoho přemáhání vlastní vůle, aby 
dávala každému, co mu patří, ale ona - hrdinka - to dokázala. Dokázala to však jen díky daru zbožnosti, 
který zušlechtil její ctnost spravedlnosti tak, aby se stala ochotnou služebnicí nebeského Otce, Původce, 
majitele a správce nás všech i našich statků. 
Pane Ježíši, spravedlivý soudce všech a koruno spravedlivých, učiň pro zásluhy sv. Zdislavy, aby se svět 
řídil Tvou spravedlností a láskou, neboť pak v něm nebude bezpráví, křivd a utrpení. OTČE NÁŠ…
Sv. Zdislavo, která jsi vzpomínkou na Ukřižovaného odplácela zlé dobrým, zapomínala snadno na zlobu 
a nevděk a toužila konat jen dobro, přimluv se za nás u Boha, aby nám odpustil naše hříchy a tresty za ně. 
Kéž jsme ospravedlněni s tvou pomocí před Pánem a kéž jsme pak spravedliví k bližním i k sobě. OTČE 
NÁŠ, ZDRÁVAS MARIA…
Panno Maria, Bohorodičko, chceme vždy horlit po vzoru svaté Zdislavy, aby byla Bohu vzdávána ode 
všech lidí - a zvláště v našem národě - povinná božská pocta, poslušnost a svatá bázeň.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…

Modlitby:
Bože, Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus, nazývaný syn tesařův, posvětil práci svou námahou a potem; 
dej na přímluvu svaté Zdislavy, Kristovy věrné služebnice, abychom prací odčiňovali svoje hříchy, 
pracovali vždy s Tebou a pro Tebe a tak si získali v nebi se svatou Zdislavou odměnu věrných služebníků. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.



Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté 
Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ…
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž 
záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys 
nám zázračně pomohla v našich potřebách…
LITANIE

6. den   Pomoc svaté Zdislavy trpícím

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a 
prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její 
přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Božský Lékaři duše i těla, přivádím dnes ve víře a lásce všechny nemocné, 
uvězněné, sklíčené, trpící a opuštěné ke svaté Zdislavě, dovolávám se modliteb Církve svaté, a prosím za 
jejich uzdravení tělesné a duševní a posvěcení na duchu!
Střelná modlitba během dne: Svatá Zdislavo, projev nyní s nebe zvláštní lásku ke všemu trpícímu 
tvorstvu naší vlasti a celého světa, a učiň, aby se na něm zjevila moc a sláva Boží. Vyslyš mou prosbu.
Předsevzetí: Budu pečovat o své zdraví, a když onemocním, trpělivě se odevzdám do Boží vůle.  Častěji 
si budu připomínat nemocné, zraněné, postižené a uvězněné ve své modlitbě a v duchu za doprovodu sv. 
Zdislavy je navštívím a potěším. - Zajdu k nemocným do nemocnice nebo do bytu, zvláště k těm, kdo 
nikoho nemají. - Navštívím své opuštěné staré příbuzné nebo i cizí v domově důchodů či v soukromí, 
zejména o svátcích a přinesu kytičku nebo drobnou pozornost a povzbudím je. - Budu pozorný k tomu, 
zda někde v okolí nedochází k týrání lidí, zvláště dětí, ale i všech živých tvorů, a upozorním zodpovědné 
činitele na porušování přirozených práv. - Vynasnažím se, aby v mé rodině, sousedství a příbuzenstvu 
nezemřel nikdo bez zaopatření svátostmi. - Nemocné a zraněné povzbudím ke konání devítidenní 
pobožnosti ke svaté Zdislavě za uzdravení.

Pokora svaté Zdislavy
Sv. Zdislava ustavičně odstraňovala ve své duše největší překážku milosti a svatosti - sebelásku a pýchu. 
Věděla, že Bůh dává svou milost pokorným, kdežto pyšným se vzdaluje. Proto ve svém životě kladla 
Boha na první místo, jemu se podřizovala, jej uznávala za původce a dárce všeho, co měla v duši, v těle, 
v rodině, v apoštolátě a v životě vůbec. V pokoře Ho velebila a Jemu sloužila. Tak položila pevný základ 
svému duchovnímu životu, který odolal všem pokušením a přinesl bohaté ovoce všech ostatních ctností.
Pane Ježíši, tichý a pokorný srdcem, nauč nás pro zásluhy tvé služebnice sv. Zdislavy pravé pokoře. 
OTČE NÁŠ…
Svatá Zdislavo, vyvýšená do nebeské slávy, shlédni na nás! Chceme jít životem za tebou jako kajícní 
hříšníci, nehodní služebníci Boží, prach a bláto; přitom však chceme mít stále před očima Boha a klanět 
se jeho vznešenosti a odpovídat na jeho nekonečnou dobrotu. Dostane-li se nám ústrků a ponížení od lidí, 
tím víc se budeme se radovat, že nás miluje Bůh. A jestliže nás uzdravíš od našich neduhů a nemocí, pak 
budeme pokorně vděčně hlásat ostatní Boží všemohoucnost a Tvoji dobrotu a tím usilovněji pracovat na 
Tvém zvelebení a povýšení před očima světa. ZDRÁVAS …
Panno Maria, velebíme tebe a svatou Zdislavu, která se tebou v nebi věčně zpívá: Shlédl na svou 
pokornou služebnici. Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení…
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…

Modlitby za trpící
 Duchu svatý, Utěšiteli v každém soužení, dej nám poznat, velebit a následovat svatou Zdislavu, 
pomáhající nemocným, zraněným a trpícím, a útrpně se sklánějící ke všem potřebným. Byly to Tvé dary, 
Duchu svatý, totiž dar moudrosti, rozumu, rady, zbožnosti, vědy, síly a bázně Boží, které naplnily 
nevýslovně pokornou svatou Zdislavu, a které ji vedly na místa utrpení, zranění, nákazy a bolestných 
vzdechů, aby tam přinášela Boží uzdravení a úlevu. Prosíme tě, z celé duše, aby byl pro její zásluhy a na 
její přímluvu útěchou a posilou všem nemocným, zraněným, uvězněným, sklíčeným a opuštěným a všem 



trpícím.
Splň naše prosby a volání.
Přistup s Kristem Pánem k lůžku všech nemocných, potěš je, posilni, sv. Zdislavo, plná lásky
vypros úlevu a uzdravení; a pokory, když v tebe  tolik důvěřujeme!
Navštiv s Kristem Pánem všechna vězení a povzbuď trpící k trpělivosti, vytrvalosti a k živé víře ve
spravedlnost Boží;
Nauč je odpouštět nepřátelům, modlit se za ně a vyprošovat jim obrácení k Bohu;
Povzbuď je ke křesťanskému, tichému, láskyplnému a hrdému snášení utrpení a křížů ve spojení s
Kristem ukřižovaným;
Učiň, aby se místa utrpení, vězení, nemocnice a všechny křížové cestya Kalvárie staly pro naši zemi
požehnanou studnicí milostí;
Veď nás a povzbuzuj nás, abychom více udělali pro nemocné, zraněné, postižené, uvězněné a trpící,
neboť i my budeme potřebovat pomoc a útěchu v nemoci a opuštěnosti;
Vypros, aby se nikdo nebát utrpení, neproklínal je, nýbrž je posvětil a mnoho z něho vytěžil;
Pomoz nám, aby nikde zbytečně netrpěl žádný tvor nebo nalomený květ aby neúpěl;
Sestup k umírajícím a přiveď k nim kněze, aby nezemřeli v hříchu a zatvrzelosti;
Připomeň všem soudcům a vyšetřovatelům, lékařům a ošetřovatelům, aby jednali podle zásad svaté víry, 
se spravedlností a láskou;
Pomoc, aby dočasné pozemské utrpení nám získalo věčnou blaženost;
Litanie

7. den Vlastenectví svaté Zdislavy

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici 
svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější 
vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Ježíši Králi, ve spojení se sv. Zdislavou, zasvěcuji dnes český národ Tvému 
Nejsvětějšímu Srdci s vroucím přáním a touhou, aby všichni podle příkladu sv. Zdislavy uznávali ve všem 
a všude Tvoji přesvatou vůli a sloužili Ti radostně v duchu evangelia.
Střelná modlitba mezi dnem: Sv. Zdislavo, buď mocnou a slavnou záštitou proti útokům nevěry a 
přívalům všeho zlého, jež by chtěli ničit naši vlast a ohrožovat náš národ.
Předsevzetí: Poděkuji Pánu Bohu, že jsem se narodil v české zemi či na Moravě, abych zde splnil životní 
úkol, který mi určil a získal zde spásu své duše. - Budu často modlit za český národ v Čechách, na 
Moravě i v cizině a přinášet za něj různé oběti, aby si zasloužil Boží lásku a dobrotu. - Budu se snažit 
důkladně poznávat dějiny svého národa, jak jej podávají věřící historikové. - Hroby českých světců a 
světic pro mne musí být velkým pokladem; (navštívím hrob sv. Zdislavy) 
Modlitby za národ

Duchu svatý, dárce svatého nadšení, který jsi shromáždil v jednotě víry národy rozličných jazyků, a který 
jsi díky svatým Cyrilu a Metodějovi připojil k jedné svaté Církvi také náš národ, a dal jsi mu svatou 
Zdislavu, obdařenou darem bázně Boží, takže jsi ji pozval k účasti na blahoslavenství chudých duchem, 
neboť jejich je Boží království, dej milostivě, ať tuto svou sestru našeho rodu ještě lépe poznáváme a 
následujeme její vzorný život k blahu a posvěcení celého národa. Dej, aby se i v nás tento dar bázně Boží 
projevil blahoslavenstvím chudých duchem a zplodil v nás ovoce mírnosti či zdrženlivosti.
Božský Spasiteli, když jsi žil na tomto světě, Tys měl svou vlast a svůj domov, kde jsi žil svou Matkou, 
kde jsi mluvil rodnou řečí a snažil se prospět ve svrchované míře svému národu - přivést ho totiž ke svaté 
víře v Tebe a ke spáse. Dokonale jsi plnil všechny občanské povinnosti a vedl k tomu ostatní. Když jsi 
viděl budoucí smutné osudy hlavního města Jeruzaléma, plakal jsi nad ním a vyzýval k pokání. I když Tě 
vlastní národ ukřižoval, Tys mu odpustil a stále mu nabízíš odpuštění a milost. Od Tebe se všichni svatí a 
světice učili pravé lásce k vlasti a k svému národu, ale i mírnosti vůči ostatním národům. Toto vznešené 
vlastenectví jsi vložil do srdce svaté Zdislavy, dcery českého národa, za což Ti vzdáváme díky z celého 
srdce.



(Modlitba: Svatý růženec za český národ.)
Modleme se: Bože, Ty chceš, aby bylo všude velebeno Tvé jméno a přinášena Ti nejsvětější oběť v 
každém národě celého světa, popřej, prosíme, aby si náš národ, který jsi až doposud vždy chránil, více 
vážil, následoval a oslavoval své světce a světice, zvláště sv. Zdislavu, dlouho opomíjenou, neboť jsi je 
ustanovil za naše nebeské strážce a ochránce, kteří nepřestávají velebit Tvé jméno dnem i nocí a ve 
spojení s obětí Tvého Syna se obětovali za spásu našich duší. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté 
Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ…
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž 
záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým 
zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž 
řekne nám, kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA…
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti 
nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…

8. den  Oddanost sv. Zdislavy Církvi svaté, prozíravost svaté Zdislavy

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a 
prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její 
přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Svatá Zdislavo, chci prožít duchovně celý den v pokorném rozjímání a 
modlitbě před tvým obrazem a tvými ostatky a prosit tě, abys doprovázela svou mocnou přímluvou 
misijní úsilí Svatého Otce, abys podporovala všechny biskupy, kněze, řeholníky a sestry, působící v 
misiích a šířící Boží království v zaostalých zemích. 
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, ozdobo a slávo Církve svaté, pomáhej svou modlitbou, 
aby se všechny slovanské národy sjednotili s Církví svatou a vyslyš mou prosbu!
Předsevzetí: Budu častěji děkovat Pánu Bohu za sv. křest, kterým jsem se stal dítkem Církve svaté a 
budu obnovovat svůj křestní slib v den svého křtu. - Budu číst dějiny Církve svaté a tak ještě lépe 
poznávat, jak je slavná a nezničitelná. Budu se vždy hrdě hlásit k Církvi římskokatolické. - Budu se 
modlit za Sv. Otce, za našeho biskupa, za svého duchovního pastýře; ve svém bytě budu mít znamení 
kříže a obraz Svatého Otce. - Chci být pod ochranou svaté Zdislavy Kristovým světlem pro své okolí.

Sv. Zdislava znala Kristova slova: Lidé tohoto světa jsou prozíravější než lidé světla (Lk 10,8). Byla 
dítkem milosti, dcerou světla: svaté víry, naděje a lásky; a proto musí být moudrá, opatrná a prozíravá víc, 
než žena oddaná světu - to bylo její rozhodnutí. Jako prozíravá panna měla vždy zásobu oleje dobrých 
skutků, aby jím svítila a hřála nejen ve svém srdci, ale také druhým. Jako dívka a později jako matka 
rodiny si nepočínala lehkovážně a překotně jako mnohé jiné ženy, nýbrž vše uvážila rozumem ve světle 
víry a pak uskutečňovala. Denně se cvičila v této základní mravní ctnosti a Duch svatý její ctnost 
doplňoval a korunoval. Proto vždy věděla, co má dělat a čeho se má vyvarovat.
Pane Ježíši, odpusť nám pro Zdislaviny hrdinské ctnosti všechny hříchy, které zatemňují náš rozum. dej, 
aby naše jednání bylo vždy správné a důstojné Božích dětí. OTČE NÁŠ…
Naše nebeská přímluvkyně, sv. Zdislavo, ty víš, jak je život spletitý a my si často nevíme rady. A přece 
bychom rádi jednali rozumně a opatrně, abychom si život nedělali těžší, než je. Obdivujeme tvoje moudré 
jednání křesťanské matky, manželky, vychovatelky dětí, učitelky celého kraje, matky chudých a 
nemocných, české šlechtičny a prosté služebnice, ochotné pomoci všem. Tys dovedla řídit svůj dům, ale
především hrad svého srdce. ZDRÁVAS MARIA…
Panno Maria, Matko dobré rady, chceme jednat prozíravě jako pět panen z evangelia, jako moudrý 
služebník, ustanovený nad rodinou, abychom jednou se sv. Zdislavou vešli na věčnou svatbu Beránkovu 



a obdrželi věčnou odměnu. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SV.

Svatá Zdislavo, která nyní kraluješ v nebi, v Církvi vítězné spolu se sv. Václavem a ostatními sv. patrony 
a s mnoha jinými oslavenými mučedníky, vyznavači a ženami našeho národa, - shlédni na nás milostivě: 
přicházíme k tobě s četnými prosbami v důvěře ve tvou mocnou přímluvu a voláme:

Prosíme za Církev sv., aby měla v naší zemi velký počet obětavých kněží a apoštolů z řad věřících ve 
světě;
Prosíme za náš národ, aby odčinil a napravil četné urážky a křivdy vůči Církvi sv.;
Prosíme za všechny řeholní řády mužů a žen, aby kvetly, mohutněly a vydávaly plody svatosti;
Prosíme za kazatelský řád bratří a sester, jehož jsi byla terciářkou, aby rostl počtem i zásluhami;
Prosíme za všechny nešťastné kněze a věřící, zradili svou víru a živoří ve tmách a stínu smrti;
Prosíme za mládež, bloudící v sektách, i za marnotratné syny, aby se brzy vrátili do otcovského domu 
Božího;
Prosíme za ty, které od Kristovy Církve sv. oddělily mylné názory a rozkol, aby Kristus přivedl k jednotě 
víry
Prosíme, aby byli u nás pokořeny a znemožněny bludy při zachování lásky k bližnímu a důstojnosti 
každého člověka;
Prosíme za naše rodiny jako malé Církve, aby v nich měla Církev sv. pevnou oporu;
Prosíme za všechny naše katolíky, aby si vážili Církve svaté, důsledně podle ní žili a byli ochotni za ni 
dát i život;
Prosíme, aby Církev sv. v naší vlasti stále ochotněji sloužila a tak oslavovala vítězství svaté víry;

Modlitba: Svatý růženec za naše biskupy.

9. den  Touha sv. Zdislavy po věčném životě

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a oběťmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a 
prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její 
přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí Bože, obětuji Ti dnes ve spojení se sv. Zdislavou všechny 
bolesti Bohorodičky Panny Marie, které pronikly a zranily její neposkvrněné srdce, zvláště při hořkém 
utrpení a smrti Tvého Jednorozeného Syna, a PROSÍM, abys je přijal a pro ně očistil a posvětil naše duše
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, vypros nám, kteří tě ctíme, milost horlivosti a vytrvalosti 
ve službě Boží! Umírajícím svým ctitelům vypros vítězství ve smrtelném boji v poslední hodině života! 
A duším v očistci, které tě uctívaly, vypros brzké přijetí do nebeské slávy, kde - jak doufáme - budou se 
pak přimlouvat za nás, Boží lid putující v tomto světě.
Předsevzetí: Budu usilovat o horlivý duchovní život pomocí modlitby, svatých svátostí, duchovní četby 
a duchovních cvičení a zejména pomocí úcty ke sv. Zdislavě. - Budu často zpytovat svědomí, zda jsem 
opravdovým ctitelem P. Marie a šiřitelem mariánské úcty v duchu svaté Zdislavy. - V nesnázích a 
těžkostech života budu uklidňovat vnitřní pobouření vzpomínkou na to, jak opouštěla tento svět sv. 
Zdislava i duchovní přípravou na poslední věci vlastního života. Ode dneška budu ke svým každodenním 
modlitbám přidávat aspoň krátké vzývání sv. Zdislavy: Oroduj za nás sv. Zdislavo! 
Svatá Zdislavo, plná Ducha svatého, pohleď na nás! Jsme tak často bázliví, malomyslní, úzkoprsí a 
nestálí. Vypros nám milost, abychom se snažili vykonat mnoho pro Církev svatou a zájmy Boží, a 
abychom dovedli obětovat nedostatky, neduhy a utrpení, a vše, co nás tíží a bolí - a třeba i vlastní život - 
za nepomíjivé hodnoty. Nauč nás milovat svatý kříž, oběť mše svaté a svaté svátosti, v nichž je síla proti 
našim nepřátelům. Učiň nás skálopevnými v důvěře ve tvou mateřskou přímluvu, vytrvalými a 
houževnatými v prosbách k tobě, až nás jednou vyslyšíš a splníš na Boží pokyn, oč tě prosíme. OTČE 
NÁŠ, ZDRÁVAS MARIA, SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU…

Svatá Zdislavo, jsi nyní v nebi blízko Božího trůnu a trůnu nebeské Královny, zatímco my ještě kráčíme 
tímto slzavým údolím, daleko od nebeské vlasti, obklopeni mnohým nebezpečím. Ale Pán nám dává tebe 



za pomocnici a průvodkyni na úzké a strmé cestě k nebi. Proto se k tobě s velkou důvěrou obracíme a 
prosíme:

Sv. Zdislavo, vyprošuj našich rodinám a celému národu příznivý názor prostřednictvím a postoj ohledně 
života; Matky krásné lásky
Sv. Zdislavo, pros za nás, hříšné, aby se u Božského Srdce Páně nikdo u nás neuchyloval k záměrnému 
ukončování života nechtěných, nemocných, trpících, přestárlých či opuštěných;
Sv. Zdislavo, pros za nás, hříšné, aby se nikdo u nás neuchyloval k násilnému oddělování lásky
od sdělování života;
Sv. Zdislavo, která jsi hladověla a žíznila po spravedlnosti, vypros nám dar síly, abychom vytrvali
v podobném jednání a byli jako ty nasyceni;
Sv. Zdislavo, která jsi lkala, chceme podle tvého vzoru činit pokání, abychom s pomocí daru vědy
byli s tebou potěšeni;
Sv. Zdislavo, která jsi byla tichá a vlídná, chceme vzpomínkou na tebe ovládat netrpělivosti svého srdce 
a s pomocí daru zbožnosti se s tebou účastnit vlády nad zemí;
Sv. Zdislavo, plná milosrdenství, kéž máme dobré srdce, abychom vedení darem rady dosáhli 
milosrdenství;
Sv. Zdislavo čistého srdce, vypros nám dar rozumu, abychom poznali Boha a uchránili své srdce od každé 
poskvrny;
Sv. Zdislavo pokojná, chceme tě pod vedením daru moudrosti následovat, abychom byli hodni jména 
Boží děti a působili mír v sobě i v druhých;
Sv. Zdislavo, chudá kvůli duchu, chceme tě pod vedením daru bázně Boží následovat, abychom byli 
hodni účasti na Božím království;
Sv. Zdislavo, trpící mnoho zlého kvůli Spasiteli, chceme jednat jako ty, abychom jednou dosáhli odměny 
v nebesích;
Sv. Zdislavo, blahoslavena jsi Ježíšem Kristem a svatořečena jsi Církví sv., velebíme tě, abychom také 
my jednou slyšeli z úst Spasitelových slova blahoslavenství;
Sv. Zdislavo, prosíme tě o vyprošení těchto milostí, abychom spolu s tebou dosáhli ovoce Ducha svatého:
lásky, radosti, pokoje, shovívavosti, vlídnosti, dobroty, věrnosti, tichosti, a zdrženlivosti;

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Ó Duchu svatý. Děkujeme Ti za milost, že jsi nám vnukl myšlenku a dal rozhodnutí pro tuto novenu - za 
nápad vykonat ji, za ochotu začít i za sílu k jejímu dokončení. Věříme, že jsi nás slyšel a vyslyšel, neboť 
se za nás po devět dní přimlouvala po devět dní prostřednictvím Panny Marie svatá Zdislava, k níž jsme 
se v důvěře obraceli ve svých potřebách. Přenecháváme, Pane na Tvé Nejsvětější vůli, kdy nám dáš, co 
nám dáš a jak nám dáš to, oč jsme Tě prosili pro Zdislaviny zásluhy. Ty chceš pouze naše dobro a blaho a 
nejlépe víš, co nám prospívá a co nám škodí. Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.
Promiň a odpusť nám všechny nedostatky při této pobožnosti - naši slabou víru a důvěru, naši roztržitost 
a ledabylost - a vše doplň z bohatství svého milosrdenství a z pokladu zásluh sv. Zdislavy. Chceme sv. 
Zdislavu uctívat a následovat nejen po devět dní, nýbrž po celý život, dokud se s ní neshledáme u Tebe ve 
věčném království. Dnes, při zakončení novény, Ti zpíváme ústy i srdcem s celým nebem: Tebe, Boha 
chválíme. A zakončujeme tuto pobožnost s pocity vnitřní radosti a naprostého přesvědčení: V Tebe, 
Hospodine, jsem doufal, nebudu zahanben na věky. Amen.




