NOVÉNA
K SV. VINCENCI PALLOTTIMU
Program novény:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní modlitba
Představení tématu
Tři myšlenky Vincence Pallottiho (po každé je krátká chvíle ticha)
Litanie k sv. Vincenci Pallottimu
Závěrečná modlitba
Zvolaní: Královno apoštolů, oroduj za nás!


Úvodní modlitba
Bože, Ty si v tajemství kříže zjevil svatému Vincenci Pallottimu svou nekonečnou
lásku a milosrdenství. Na jeho přímluvu dej, abychom tak jako on následovali
našeho Pána, ukřižovaného Ježíše Krista, a spolu s našimi bratry a sestrami
usilovali o dokonalou lásku. Amen.
Závěrečná modlitba k sv. Vincenci Pallottimu
Sv. Vincenci Pallotti, shlédni na nás ze svého nebeského příbytku plného slávy.
Hledíme na tebe, neúnavného apoštola, a děkujeme Nejsvětější Trojici za to, že si
tě vyvolila. Neochvějně důvěřujme tvé starostlivosti a prosíme, abys žehnal
svému Dílu a naplnil svým duchem všechny věřící, zvláště ty, kteří přijali
apoštolskou práci. Bdi nad námi, abychom se osvědčili jako opravdoví synové a
dcery naší Matky Marie, Královny apoštolů. Oroduj za nás u Boha, abychom se
mohli stát hodnými spolupracovníky Krista, Apoštola věčného Otce. Amen.



První den – Téma: BŮH
Motto: Chci hledat Boha vždy a ve všem
Svatý Vincenci Pallotti, průvodce hledajících Boha – oroduj za nás!
Představení tématu
Sv. Vincenc Pallotti zakusil Boha jako nekonečnou lásku a milosrdenství, které se
nám zjevily ve stvořitelském a vykupitelském díle. Touha, aby byl Bůh poznán a
milován každým člověkem jako Nekonečná láska, bylo obsahem jeho života
a apoštolského snažení.
Myšlenky
 Ó, můj Bože! Je pravdou, že Tě nepoznávám tak, jak bych Tě poznat měl. Neboť
kdybych Tě tak poznal, velmi bych Tě miloval, byl bych úplně odtržený od světa,
byl bych celý Tvůj. Určitě kdybych Tě dobře poznal, žil bych jen pro Tebe. Zabýval
bych se tím vším, co by Ti přineslo větší chválu a větší posvěcení duším.
 Víra – svatá víra je tím nejlepším lékem na všechno. Ale jde o pravdivou víru
pobízenou láskou. Proto žij vírou, ale živou vírou a ničeho se neboj. Neboť kdo je s
Bohem, vždy se má dobře!
 Neboj se, protože Bůh nám ve všem pomůže, když my uděláme vše s hlubokým
přesvědčením, že bez Něho nemůžeme nic.



Druhý den – Téma: NEMOCNÝ
Motto: Chci se stát lékem přinášejícím zdraví
Svatý Vincenci Pallotti, těšiteli nemocných – oroduj za nás!
Představení tématu
Na žádost papeže Řehoře XVI. založili maltézští rytíři v roce 1841 vojenskou
nemocnici v hospici Centro Preti nad řekou Tiberou. Sv. Vincenc ji často
navštěvoval a od roku 1843 se v ní staral o nemocné. Pastorace nemocných
vojáků se stala jednou z mnoha oblastí apoštolské služby mezi nemocnými,
kterou sv. Vincenc vzal na sebe.

Myšlenky
 Pamatuj si, že v nemocné osobě je ti dána možnost sloužit Ježíši Kristu. Proto
povzbuzen nejupřímnější láskou, pokorou, trpělivostí a bdělostí služ ubohým
nemocným ve všem, co potřebují.
 K navštěvování nemocných přistupuj s duchem hluboké víry, abys tak vyprosil
uzdravení, pokud to má přinést Bohu chválu, a také s úmyslem následování
našeho Pána Ježíše Krista, který srdcem plným soucitu hleděl na všechny zničené
nemocí. K duchu víry připoj ducha aktivní lásky, abys přinesl nemocným alespoň
nějakou úlevu nebo pomoc v nemoci, abys připravil věci potřebné při opatrování,
abys povzbudil místní pobožné osoby k péči o nemocné a k poskytování
pomíjivých prostředků, které potřebují.
 Můj anděli strážný, ty mi připomínáš, že když se nacházím v těžkostech, tak se
Kristus stává v Nejsvětější svátosti oltářní mým potěšením; když jsem nemocný,
On je lékařem a lékem mé duše; když jsem slepý, hluchý a němý, On je mým
světlem, sluchem a mou řečí; když jsem mrtvý – On je mým životem; když jsem
nevzdělaný – On je mým mistrem a věčnou pravdou, v které je vidět všechno;
když jsem odbočil z cesty do nebe – On je mou cestou; když jsem hladový a
žíznivý – On je mým pokrmem a nápojem; když jsem chudý – On je mým pravým
bohatstvím.



Třetí den – Téma: SLOVO
Motto: Chci žít v neustálé adoraci vtěleného slova
Svatý Vincenci Pallotti, správce Božího slova a Eucharistie – oroduj za nás!
Představení tématu
Dne 6. 5. 1818 začal 23-letý Vincenc Pallotti duchovní cvičení před přijetím
svátosti kněžství. Díky jeho zápiskům můžeme dnes nahlédnout do světa jeho
citů, tužeb a myšlenek v oněch dnech: „Prosím Boha, aby mě učinil svým
neúnavným pracovníkem... Žádám Boha, aby na mě vylil svatost… Žádám Boha,
aby mě naplnil opravdovým kněžským duchem… Žádám Boha, aby mně a všem
udělil milost výhradního a jediného sloužení Jemu pro větší chválu a pro spásu
duší…

Myšlenky
 Bože můj, Ty jsi chtěl promluvit a promluvil jsi s nekonečnou láskou a
vypověděl jsi všemohoucí slova, všechna nekonečně milosrdná, a spolu s Ježíšem
jsi mi dal všechno. Ó, bezmezná lásko! Ó, nekonečné milosrdenství! Ó, propasti
zázraků nevýslovného milosrdenství!
 Aby každý mohl jít cestou Pánova zákona a také na ní vytrvat, je nezbytné
zejména zkoumání Pánových slov. Jejich zkoumání nebo rozjímání nejenže v nás
budí lepší chápání, spojené s averzí vůči bludným cestám, ale rodí také lásku, jako
to o sobě říká král David: „Díky tvým přikázáním jsem rozumný a nenávidím
každou cestu lži.“ „Rozhořelo se mé srdce, když jsem rozjímal, zahořel v něm
oheň.“ Tato láska rozpaluje naše srdce tak, jako oheň lásky Boží spaluje všechno,
co je pozemské; nenarušuje lidskou svobodu, ale silně a zároveň jemně unáší naše
srdce k Bohu, který je samou láskou. A oheň, který hoří během meditace, tak
rozpaluje naše lidské srdce, že nás vede nejen k milování samého Boha, ale také
k zvláštní oblibě Jeho přikázání, jako o sobě samém svědčí král David: „Jak velmi
miluji Tvůj zákon, celý den o něm rozjímám“.
 Čti každý den jednu kapitolu nebo alespoň část kapitoly o životě našeho Pána
Ježíše Krista, abys v sobě prohloubil stále dokonalejší zbožnost a úctu vůči Němu.
Písmo svaté měj ve velké úctě, polib jej zbožně jako Boží knihu pokaždé, když ji
bereš do rukou nebo odkládáš.



Čtvrtý den – Téma: MILOSRDENSTVÍ
Motto: Chci se stát novým zázrakem milosrdenství pro všechna stvoření
Svatý Vincenci Pallotti, nový zázraku milosrdenství – oroduj za nás!
Představení tématu
Vincenc Pallotti, když sám zakusil tajemství Božího milosrdenství, toužil je
uskutečňovat v konkrétních vztazích vůči bližním. Už jako bohoslovec (v roce
1815) patřil do společenství kněží při Útulku Santa Galla, který se věnoval péči o
bezdomovce. Vincenc se aktivně zapojoval do konání skutků milosrdenství, učil
katechizmus a připravoval k přijetí svátostí. Když v Římě vypukla v roce 1837
morová epidemie, ulice se hemžily bezdomovci, osiřelými, žebrajícími dětmi.
Vincenc Pallotti spolu s kněžími Společnosti založil Dům Milosrdenství pro osiřelá
děvčata.

Myšlenky
 Jsem si v každé chvíli jistý, že Bůh ve mně všechno promění v celého, věčného,
nekonečného, nezměrného, nepochopitelného – sebe samého? Milosrdenství,
zázrak milosrdenství! Milostivé výmysly Božího milosrdenství! Bože, který jsi celý
milosrdenstvím! Bezmezná láska ve všech svých vlastnostech milosrdná bez
hranic.
 Můj Bože, dej mi buď život, nebo smrt, a Tvoje nekonečné milosrdenství se ve
mně naplní. Bože, přikaž mi buď žít, nebo zemřít, a triumf Tvého milosrdenství se
bude ve mně vždy obnovovat. Ať je můj život jedinou chvílí, nebo trvá na věky,
Tvé nekonečné milosrdenství na svých nesčetných cestách vzbuzuje a
uskutečňuje ve mně své nekonečné skutky.
 Můj Bože, dej celému světu poznat, že k zázrakům Tvého nevýslovného
milosrdenství je potřeba počítat také mě, kterého jsi stvořil z ničeho, a všechny
momenty mého bytí, všechny nesčetné milosti, všechny svátosti, živé příklady
svatých, všechna osvícení, vnuknutí a milosti, že zázrakem zázraků je to, že mě
stále plněji přetváříš v sebe samého.



Pátý den – Téma: MARIA
Motto: Chci vždy a stále více milovat Marii – dceru věčného Otce, matku
vtěleného Slova a nevěstu Ducha Svatého
Svatý Vincenci Pallotti, zamilovaný do Marie – oroduj za nás!
Představení tématu
Vincenc dal Marii různé tituly. Pojmenoval ji Matkou milosrdenství, Matkou Boží
lásky, ale vždy nejdůležitějším pojmenováním pro něho bylo – Maria, Královna
apoštolů. Pod tímto jménem Ji uctíval, pod její ochranu odevzdal nejdůležitější
dílo svého života – Unii katolického apoštolátu. A od tohoto času, od 9. ledna
1835, se toto pojmenování začalo objevovat v jeho zápiscích. Maria pro něj byla
Královnou apoštolů především proto, protože spolupracovala při vykupitelském
díle světa a při šíření víry převyšovala samotné apoštoly.
Myšlenky
 Opravdový ctitel Panny Marie nejenže bude spasen, ale díky Její přímluvě se
stane velkým svatým a jeho svatost se bude zvětšovat den ze dne. Můj Bože, chci
od celé věčnosti a po celou věčnost v každém nepatrném okamžiku milovat, ctít a

velebit svou nejmilovanější Matku Marii a přičinit se o to, aby ji všichni milovali,
ctili a velebili s takovou láskou, úctou a velebností, s jakou jsi ji Ty, věčný Otče,
miloval, ctil a velebil jako svou dceru a nám jsi Ji přikázal milovat, ctít a velebit;
s takovou láskou, úctou a velebností, s jakou jsi Ji Ty, Boží Synu, miloval, ctil
a velebil jako svou matku a přikázal jsi nám Ji milovat, ctít a velebit; s takovou
láskou, úctou a velebností, s jakou jsi ji Ty, Duchu Svatý, Bože, miloval, ctil
a velebil jako svou nejčistší nevěstu a přikázal jsi nám Ji milovat, ctít a velebit.
 Kdybych měl napsat nějaké dílo, chtěl bych se v něm věnovat neposkvrněnému
početí Panny Marie, mé více jak nejmilovanější Matce. Nezávisle na tom bych
chtěl, abych já i všechna stvoření, všechny mé činnosti, práce a také nejdrobnější
zápisky se věnovali neposkvrněnému početí Panny Marie, mé více jak
nejmilovanější Matce a Obhájkyni. Chci je však věnovat zároveň úctě jejího
Božského mateřství, nesrovnatelného panenství, její bolesti a také k chvále
jediného a zároveň trojitého Boha, Ježíše, více než nejdražšího ženicha mé duše,
andělů a svatých.



Šestý den – Téma: JEDNOTA
Motto: Chci vždy a stále více, aby byl jeden ovčín a jeden Pastýř
Svatý Vincenci Pallotti, neúnavný apoštole jednoty – oroduj za nás!
Představení tématu
Vincenc Pallotti s bolestí prožíval rozkol v křesťanství, který ztěžuje správné
hlásání Evangelia. Od roku 1836 začal organizovat v římských chrámech
slavnostní slavení Epifanie, které mělo být znamením jednoty a všeobecnosti –
univerzálnosti církve. Cíl epifanijních slavností Vincenc určil: „pro růst, obhajobu
a šíření zbožnosti a také katolické víry“. Dne 13. prosince 1835 vyzval kardinál
Odescalchi obyvatele Věčného města, aby se zúčastnili slavností Epifanie.
Myšlenky
 Naléhavě si připomínej, abys nejenže dodržoval, ale také horlivě, různými
možnými způsoby podporoval jednotu lásky se všemi duchovními a řeholními
duchovními a také se všemi věřícími každého stavu a stupně a také abys
projevoval poslušnost vůči ordinářům každého města.
 Ježíš Kristus předpověděl, že přijde čas, kdy na celém světě bude jeden ovčín
podřízený jednomu Nejvyššímu Pastýři. Najde se tedy nějaký mocný tohoto světa,

kdo by nechtěl použít celou svou sílu; někdo urozený, kkdo by nechtěl využít svou
velikost, urozenost; někdo učený, kdo by nechtěl využít své znalosti; někdo
urozený, kdo by nechtěl využít svou velikost, urozenost; někdo vzdělaný, kdo by
nechtěl využít své vědomosti; nějaký boháč, který by nechtěl využít své bohatství;
nějaký obyvatel, který by nechtěl využít své vztahy; nějaký řemeslník, který by
nechtěl využít svou zručnost; a jestlipak se najde někdo mezi všemi katolíky, kteří
i kdyby nemohli pomáhat jiným způsobem, nechtěli by se modlit, postit a množit
četné skutky – aby rychle, aby co nejrychleji nadešla chvíle, ve které „nastane
jeden ovčín a jeden Pastýř“.
 Rozum a zkušenost ukazují, že obyčejné dobro, které konáme sami, je
ohraničené, nejisté a krátkodobé. Nejšlechetnější námahy jednotlivce nemohou
přinést velké plody, jak v oblasti duchovní, tak fyzické, mohou toho dosáhnout
jedině tehdy, když jsou spojené a nasměrované ke společnému cíli. Proto se, po
obdržení potřebného potvrzení od církevní hierarchie, mnoho katolíků horlivých
pro Boží chválu a spásu duše bližního sdružilo a tímto způsobem vznikla Unie
katolického apoštolátu.



Sedmý den – Téma: CHUDÍ
Motto: Chci vždy a stále více pomáhat chudým v jejich bídě
Svatý Vincenci Pallotti, otče chudých – oroduj za nás!
Představení tématu
Jednou z apoštolských výzev pro Vincence byla, vedle bídy materiální, které si
všímal v ulicích Říma, bída duchovní a morální. Projevem jeho péče o lidi morálně
zničené a duchovně zanedbané bylo přijetí pastorace vězňů. Každý týden
pravidelně navštěvoval římská vězení, jako např. Carceri Nuove u Via Giulia
(nedaleko svého domu), vězení u lázní Diokleciána, v Andělském zámku, vězení
svaté kongregace ve Vatikánu. Poučoval vězně, zpovídal, hovořil s nimi, vedl
duchovní cvičení a pobožnosti. Zvláštní péčí zahrnoval odsouzené na smrt, chtěl
je přivést ke smíření s Bohem. Na úmysl odsouzených na smrt organizoval
v římských kostelech adorace k Nejsvětější svátosti. Několikrát osobně zpovídal
odsouzené na místě popravy, při čemž se pro ně neustále modlil o milost
zkroušeného srdce a milosrdenství.

Myšlenky
 Bůh věděl, že většinu svých věřících najde mezi chudými tohoto světa. Proto,
jelikož chtěl všechny naklonit k milování chudoby, sám se ve své nekonečné lásce
stal chudým. Narodil se v chudobě, v chudobě žil a v chudobě také zemřel. Maria,
jeho matka, byla chudá. Josef, jeho pěstoun, byl chudý. Apoštolové byli chudí. Ty,
které nejvíc miloval, žili v chudobě. Proto si velmi přeji, abys ve své chudobě
neztratil poklady chudoby Ježíše Krista. Když si Kristus ve jménu nekonečné lásky
vybral život v krajní chudobě, udělal to nejen proto, aby nám dal příklad, ale také
proto, aby vykoupené duše dostaly milost, která by jim pomohla nést tíhu
chudoby, a k dosažení zásluh.
 Dej nějakou almužnu pro chudé. Ale když nemůžeš dát žádnou almužnu, udělej
nějaký dobrý skutek. Ale když ani to nejsi schopen udělat – stačí upřímná touha a
modlitba nebo jiný způsob ukázání soucitu.
 Chtěl bych být vždy v nemocnicích a ve vězeních, chtěl bych se vždy nacházet
na všech místech světa, abych pomáhal chudým v bídě, nemocným v nemoci,
abych učil neschopné moudrosti svatých; chtěl bych způsobit, aby knížata,
vládcové a králové, aby malí i velcí, šlechta i chudí, aby všechna stvoření poznala
a milovala Boha a aby sloužila Jemu, který je mým Otcem, mým Dobrem, mým
Vším.


Osmý den – Téma: NOVÁ EVANGELIZACE
Motto: Chci vždy a stále více oživovat víru a rozpalovat lásku
Svatý Vincenci Pallotti, zvěstovateli nové evangelizace – oroduj za nás!
Představení tématu
9. 1. 1835 je jedním z nejdůležitějších dnů v životě sv. Vincence Pallottiho,
protože v ten den dostal od Boha světlo – inspiraci k založení instituce
všeobecného apoštolátu v církvi, jejímž cílem je: šíření víry mezi nevěřícími
a nekatolíky, oživování víry mezi katolíky a také zapalování lásky skutky
milosrdenství uskutečňovanými všemi možnými způsoby. Sdružení katolického
apoštolátu, které založil a které potvrdila a požehnala církevní hierarchie,
odevzdal pod ochranu Panny Marie, Královny apoštolů. Dědictvím sv. Vincence
Pallottiho a neoddělitelnou součástí apoštolské spirituality, kterou žijí jeho
duchovní synové a dcery, je velká vnímavost pro potřeby současnosti a schopnost
číst znamení času.

Myšlenky
 Každý, kdo pozorně sleduje aktuální stav světa a jeho vztah k náboženství, si
dobře všimne, že chybí potřebný počet evangelijních pracovníků, aby se
náboženství udrželo tam, kde už je, a tím více chybí dostačující počet
apoštolských mužů, kteří by nesli náboženství tam, kde ho ještě neznají.
 Všichni tedy, velcí i malí, šlechta i lid, kněží a laici, řeholníci a diecézní kněží,
lidé žijící v komunitě anebo v samotě, kupci i úředníci, lidé pracující veřejně
i soukromě, lidé odevzdaní jakékoliv práci, starší i mladí, zdraví i nemocní, vězni
i svobodní – všichni mohou podle svého postavení, podmínek a stavu vykonávat
apoštolát Ježíše Krista. Všichni jak doma, tak mimo dům, na studiích nebo při
práci mohou najít způsob, jak se postarat o věčnou spásu bližních. Všichni mohou
využívat Boží dary k šíření svaté víry.
 Pamatujte, že vás Boží Syn odmění v království chvály za každou myšlenku,
každé slovo, každý skutek, každou nejdrobnější věc, které obětujete pro šíření
svaté víry, a nadto, když kvůli tomu uděláte všechno, co bude ve vašich silách,
ozdobí vás na celou věcnost korunou chvály svého apoštolátu.



Devátý den – Téma: SVATOST JE BUDOUCNOSTÍ
APOŠTOLÁTU
Motto: Vidím vás v Bohu, jsem s vámi v Bohu, objímám vás a pozdravuji
v Bohu, miluji vás v Bohu a v Bohu se nacházím sjednocený s vámi ve všech
vašich pracích; abychom se sjednotili v Bohu v nebeském království, kde
budeme navěky opěvovat Boží smilovaní.
Svatý Vincenci Pallotti, vzore svatosti a apoštolátu – oroduj za nás!
Představení tématu
20. ledna 1963, během II. vatikánského koncilu, Svatý otec, dnes už sv. Jan XXIII.,
vykonal v Bazilice sv. Petra slavnostní svatořečení Vincence Pallottiho. Tehdy
řekl: „S dojetím hledím na tohoto pokorného kněze, kterého jsme dnes započetli
mezi všechny svaté pod milosrdným a laskavým pohledem Ježíšovým a naší
Matky. On nám zanechal překrásný příklad. Naší povinností je dnes a vždy spolu
s ním směrovat naše srdce k Bohu. (…) S důvěrnou prosbou se obracíme k tobě,
náš svatý Vincenci Pallotti, chválo římského duchovenstva. (…) Zapal novou
horlivostí všechny Pánovy služebníky a také drahé spolupracovníky katolického
apoštolátu. Dej, aby byli připraveni a otevřeni na každou výzvu svých bratrů, aby

byli vždy a všude solí země a světlem světa, oddaní šíření Kristovy dobré vůle. Aby
byli apoštoly pravdy, lásky a milosrdenství. Aby byli vychovávateli křesťanských
vzorů, těšiteli zarmoucených a bídných a kráčeli ve světle, které pochází od Ježíše,
dobrého pastýře, Spasitele duší a národů. Amen. Amen.“
Myšlenky
 Bůh je ze své podstaty Svatostí: nesmírnou, nekonečnou, věčnou
a nepochopitelnou. V Nejsvětější eucharistii mě milosrdně sytí svou nekonečnou
svatostí a ničí přitom celou mou nehodnost; a po zničení mě celého zůstává ve
mně Bůh, nesmírná, nekonečná, věčná a nepochopitelná Svatost. A proto ne já
jsem svatý, ale ve mně je svatý Bůh; svatost mě ze své podstaty celého vstřebává,
celého mě ničí a přichází ke mně. Ó Dobro! Ó milosrdný vynáleze nekonečné
Lásky! Můj Bože, moje Milosrdenství.
 Snažme se dělat velké věci ke chvále našeho Stvořitele a připomínejme si, že to
Boží milost nás posvěcuje a že sám Bůh nám může udělit milost, která je schopná
učinit nás víc svatými, než byl jakýkoliv svatý v Kristově církvi; a silněji věřme, že
Bůh nám tuto milost uděluje. Tak tedy důvěřujme, že nebeský Otec nás naplní
touto milostí, samozřejmě, co se tohoto týká, mám tak velkou jistotu, že bych volil
raději umřít, než toto přesvědčení zradit.
 Nezapomeňte, že nyní, když jste ještě v životě a v Boží milosti, můžete udělat
mnohem více, než udělali všichni svatí. Proto si představte, že vám Pán půjčil
a půjčuje každou milost nezbytnou k tomu, abyste došli k dokonalosti nejvyššího
stupně. V takovéto dispozici (podpořeni Boží milostí) se snažte důkladně s těmito
milostmi spolupracovat s použitím všech sil duše a tělesných orgánů.

LITANIE
K SV. VINCENCI PALLOTTIMU
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi, Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás!
Matko Boží Lásky,
Královno apoštolů,
Sv. Vincenci Pallotti, oroduj za nás!
Sv. Vincenci, zakladateli Unie katolického apoštolátu,
Sv. Vincenci, apoštole Říma,
Sv. Vincenci, mystiku ponořený v lásce Boží,
Sv. Vincenci, patrone misionářů,
Sv. Vincenci, průkopníku katolických aktivit,
Sv. Vincenci, zpovědníku papežů,
Sv. Vincenci, vzore kněží,
Sv. Vincenci, zastánci jednoty církve,
Sv. Vincenci, těšiteli nemocných,
Sv. Vincenci, příteli mládeže,
Sv. Vincenci, naděje chudých,
Sv. Vincenci, hlasateli všeobecného povolání k apoštolátu,
Sv. Vincenci, každodenně žijící evangeliem,
Sv. Vincenci, neúnavný zpovědníku,
Sv. Vincenci, svědku nekonečné lásky Boží,
Sv. Vincenci, průkopníku angažování laiků v církvi,
Sv. Vincenci,
Ty jsi dával jídlo hladovým, přimlouvej se za nás!
Ty jsi dával nápoj žíznivým,
Ty jsi hledal oblečení pro nahé,
Ty jsi byl posilou pro slabé,
Ty jsi sbíral léky pro nemocné,

Ty jsi ochraňoval ty, které nikdo nebránil,
Ty jsi těšil vězně,
Ty jsi shromažďoval lidi pro Boží záležitosti,
Skrze jeho svatý život, dej nám sílu, Pane!
Skrze jeho péči o chudé,
Skrze jeho pomoc potřebným,
Skrze jeho neúnavnou angažovanost v Božích a lidských záležitostech,
Skrze jeho slabosti a životní zkoušky,
Skrze jeho lásku k modlitbě,
Skrze jeho obětování života pro Boží záležitosti,
Skrze jeho touhu po nekonečné chvále Boží,
Skrze jeho touhu po sjednocení všech v práci pro spásu duší,
Jako Boží lid, prosíme tě, vyslyš nás, Pane!
Pošli dělníky na svou žeň,
Sjednoť všechny věřící v Tobě v jedné rodině,
Vyslyš hlas těch, kdo jsou pronásledováni,
Uděl nám dary, které nám poslouží k budování jednoty mezi všemi lidmi,
Pomoz nám žít povoláním, které jsi nám udělil při křtu,

Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Oroduj za nás sv. Vincenci Pallotti,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních!
Modleme se.
Bože, ty jsi povolal ve své církvi sv. Vincence Pallottiho, kněze, aby šířil víru
a oživoval lásku, laskavě dej, abychom ho následovali, a tak zapalovali srdcem
i činem světlo pravdy a bratskou lásku. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

