
                             MODLITBA ZA RODINU 

 

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, 

Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská 

rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista 

zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého 

pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a 

lásky pro generace, které se neustále obnovují. 

Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k 

dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 

Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu 

pro své lidství a růst v pravdě a lásce. 

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla 

silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše 

rodiny procházejí. 

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby 

církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně 

naplnit své poslání uprostřed všech národů země. Skrze 

Krista, našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky 

věků. 

Amen. 

(Papež Jan Pavel II.) 

 

Pouť ke sv. Antonínu z Padovy 

 

 

 

 

 

 

26. 5. 2018 

Svatý Antonínek 

celebruje Mons. Josef Nuzík 
pomocný biskup olomoucký 

 

 

 

 



 

 

„Člověka bloudícího nesuď a nekárej tvrdě, ale 

laskavě. Kdybys chtěl zachránit člověka 

zabořeného do bahna, pak bys ho jistě nepotápěl 

hlouběji, ale pozvedl.“ (Sv. Antonín z Padovy) 

  

 

Program:     9.30   modlitba růžence 
                       10.00  mše svatá 
                       11.30  svědectví 
                       11.45  informace o poutním místě 
                       12.00  polední přestávka 
                       13.00  1. prezentace MSA o 
                                     P. Ant. Šuránkovi 
                       13.30 2. prezentace 
                       14.00  křížová cesta 
                       15.00  informace Společenství SVaV 
                                     zakončení modlitbou 
                                     P. Ant. Šuránka 
 
 

 

Modlitba P. Antonína Šuránka 

Buď můj život čest a chvála Boží, 
jiným růže, sobě trní, hloží. 

Být jako zrno, skryté v Boží zemi, 
hrstka kvasu, o níž lidé neví. 

Šířit radost, bolest nechat sobě, 
hledat slabé, sílit, těšit v mdlobě. 
Nehledat práv, plnit povinnosti, 

chudý ve všem, bohatý jen v ctnosti, 
opravdový až do morku kostí. 
Sebe zapřít, stavět na milosti, 

obejmout kříž, drtit změkčilosti. 
Jiným sloužit, sám si sloužit nedat, 
v oběť lásky sebe na kříž zvedat, 

pobloudilé v náruč Boží volat, 
zlobu láskou přemáhat a zdolat. 

Nic nechtít a všechno dát, 
Boha v bližních milovat! 

S Matkou Boží pevně stát, 
v dobrém růst a vytrvat!  

 


