
Novéna ke sv. archandělu Michaelovi za 
očištění církve 

PŘED SVÁTKEM ZESNUTÍ BOHORODIČKY (NANEBEVZETÍ PM) 
6. - 15. srpna 2021 

 

Ef 6,11-12  

„Oblečte se do plné výzbroje Boží, 
abyste mohli čelit ďáblovým 
nástrahám. Vedeme přece zápas ne 
proti nějaké obyčejné lidské moci, ale 
proti knížatům a mocnostem, proti 
těm, kteří mají svou říši tmy v tomto 
světě, proti zlým duchům v ovzduší.“ 
 
 
 

 
Žijeme v době, kdy přestává být srozumitelné, jaký boj se ve 
skutečnosti kolem nás odehrává. Je proto třeba se modlit za 
očištění církve i nás samých a vysvobození z temného područí 
působení Zlého. Naše modlitba může mít v takovéto situaci větší 
význam než leckteré činy. 
 
Pokud máte chuť se připojit k tomuto úmyslu, nabízím Vám zapojení 
do novény jejíž modlitbou každý den zasvětíme církev i sebe 
sv. archandělu Michaelovi. Na závěr, v den svátku, pak završíme naše 
zasvěcení Matce Boží Panně Marii.  

 
o. Petr Prinz, řeckokatolická farnost Olomouc 

 
otec.petr.prinz@gmail.com; 736 511 934; www.grekokat.eu; 

https://www.facebook.com/grekokat.eu  



PRAVIDLA: 

- Modlíme se soukromě, je-li více lidí, třeba i v malém 
společenství. 

- Krátce se zamyslete nad textem evangelia.1  
- Vyberte si ze dvou navržených modliteb. 
- Můžete-li, vložte do novény také svůj půst, či sebezápor. 
- Pokud se Vám některý den nepodaří pomodlit, nahraďte to 

další den dvojnásobnou modlitbou. 
- Novéna může být náročná, budu rád, když se podělíte o svá 

svědectví. 
Novéna trvá 6. 8. 2021 – 14. 8. 2021. 
Pobožnost pak zakončíme v neděli 15. 8. 2021 zasvěcením 
Panně Marii. 
 

PRŮBĚH NOVÉNY: 

1. Ztišení a zamyšlení nad textem evangelia (pro jednotlivé 
dny) 

2. Modlitba: 
 Akathist ke sv. archandělovi Michaelovi (přiložený 

dokument). 
 Nebo - Desátek růžence „který byl pro nás trním 

korunován“ a modlitba ke sv. Archandělovi Michaelovi – 
viz níže. 

 
Na tento úmysl můžete přidat další libovolné modlitby. 

                                      
1 Texty jsou použity z evangelií předepsaných řeckokatolickým kalendářem. 



MODLITBA 
Svatý archanděli Michaeli a všechny beztělesné mocnosti nebeské, 
sloužíte jedinému Bohu v Trojici a jeho svaté vůli, která touží spasit 
celý svět. Byli jste svědky pádu Adamova, ale i zaslíbení Božského 
Vykupitele. Vaším prostřednictvím Bůh zadržel ruku Abrahámovu, 
aby z jeho rodu mohl vzejít vyvolený lid Boží. Tento lid jste chránili 
a skrze vaši službu mu sděloval Bůh napomenutí zákona. A když 
Nebeský Otec seslal svého Jednorozeného Syna, opěvovali jste jeho 
tajemné vtělení, provázeli jeho kroky a pomáhali ohlašovat 
evangelium jeho vzkříšení. A až přijde ve slávě soudit živé i mrtvé, 
budete sloužit jeho spravedlnosti a lásce. 
A proto prosíme, pomozte nám, abychom tento den i celý náš život 
prožili dokonale, svatě, pokojně a bez pokušení zlých myšlenek a 
útoků ďábelských. 
Ochraňujte naše kroky, aby vždy kráčely po stezkách Božího zákona 
a v bezpečí a bez úhony došly do vytčených cílů časných a až skončí 
naše pozemské putování, směly vstoupit i do království věčnosti. 
Žehnejte naše dobré úmysly a provázejte svou přímluvou všechny 
naše činy, abychom je konali v souladu s Boží vůli a ve prospěch 
našich bližních. 
Chraňte naši zemi a naše město od nepřízně počasí, přírodních 
pohrom, smrtelné nákazy, vpádu nepřítele a uchovejte náš lid v 
bázni Boží, svornosti a jednotě víry. 
Kéž nás na vaši přímluvu vždycky chrání a zachrání nepřemožitelná 
a spasitelná moc Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na 
věky věků. Amen. 



6. 8. 2021 – PÁTEK – 1. DEN 

Text na den „Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho 
bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před 
nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel 
jako světlo. A hle ‒ ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním 
rozmlouvají.“ Mt 17,1-3 

7. 8. 2021 – SOBOTA – 2. DEN 

Text na den „On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel 
na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: 'Proto opustí 
muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden 
člověk?' Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj!“ Mt 19, 4-6 

8. 8. 2021 – NEDĚLE – 3. DEN 

Text na den „…Tu si ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku ničemný! 
Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty 
smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' 
A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil 
celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý 
svému bratru ze srdce neodpustíte.“ Mt 18, 32-35 

9. 8. 2021 – PONDĚLÍ – 4. DEN 

Text na den „Ježíš řekl učedníkům: „Nic si neberte na cestu, ani hůl, 
ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do 
některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. 
A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste 
prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na 
cesty a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a 
uzdravovali.“ Lk 9, 3-6 



10. 8. 2021 – ÚTERÝ – 5. DEN 

Text na den „Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho 
bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: 
„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a 
následovali ho.“ Mk 1, 16-18 

11. 8. 2021 – STŘEDA – 6. DEN 

Text na den „V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým 
duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi 
nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: 
„Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým 
křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je 
to? Nové učení ‒ a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a 
poslouchají ho!“ Mk 1, 23-27 

12. 8. 2021 – ČTVRTEK – 7. DEN 

Text na den „I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami 
a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům 
mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel 
ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými 
druhy se pustili za ním.“ Mk 1, 34-36 

13. 8. 2021 – PÁTEK – 8. DEN 

Text na den „Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) 
přišli k Ježíšovi s otázkou: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů 
postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou se 
postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha 
mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženicha 
vezmou, a potom, v ten den, se budou postit.“ Mk 2, 18-20 



14. 8. 2021 – SOBOTA – 9. DEN 

Text na den „Když vycházeli z Jericha, šel za ním velký zástup. A hle, 
u cesty seděli dva slepí. Když slyšeli, že tamtudy jde Ježíš, začali 
křičet: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!“ Lidé je však 
okřikovali, aby mlčeli. Ale oni křičeli ještě víc: „Pane, smiluj se nad 
námi, synu Davidův!“ Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: „Co 
chcete, abych pro vás udělal?“ Odpověděli mu: „Pane, ať se nám 
otevřou oči!“ Ježíše pojal soucit. Dotkl se jejich očí, a ihned začali 
vidět a šli za ním.“ Mt 20, 29-34 
 

15. 8. 2021 – NEDĚLE – 10. DEN – ZESNUTÍ BOHORODIČKY – ZASVĚCENÍ 

Text na den „Když byli na cestě, přišel Ježíš do jedné vesnice, kde ho 
přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se 
jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho 
řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: 
„Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat 
samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, 
Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen 
jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ 
Lk 10, 38-42 
 
Při účasti na sv. liturgii tento den proste na úmysl novény a 
zasvěťte sebe, své blízké a vaše církevní společenství a celou 
církev do ochrany Bohorodičky. 
 
V tiché modlitbě tak učiňte vlastními slovy a následně 
modlitbou následujících modliteb. 
 
Tropár, hl. 1. Při porodu jsi panenství uchovala a při zesnutí jsi svět 
neopustila. Bohorodičko, tys odešla do života a matkou jsi Života. 
Svými modlitbami zbavuješ smrti naše duše. 



Sláva Otci,: kondak, hl. 2. Ani hrob ani smrt nemohly zabránit 
Bohorodičce, aby se za nás ustavičně přimlouvala a byla naší jistou 
nadějí. Ona jako matka Života přešla do života, k tomu, který 
vstoupil do jejího panenského lůna. 
Bohorodičen 8 hl. - My, tví služebníci, zbavení válečných hrůz, jsme 
vděční za vítězství tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a 
Ochránkyně, a vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: Osvoboď nás 
od všech nebezpečí, abychom k tobě mohli volat: Buď pozdravena, 
Nevěsto nesnoubená! 
I nyní: Bohorodičník: Nezahanbitelná zastánkyně křesťanů a 
neustálá orodovnice u Tvůrce, nepohrdej hlasy modliteb hříšníků. 
Pospěš dobrotivě na pomoc nám, kteří vroucně k tobě voláme: 
„Urychli modlitbu a upros Vládce. Oroduj vždy, Bohorodičko, za 
ty, kteří tě uctívají.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zesnutí Přesvaté Bohorodičky 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji; 

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. 
Přikážiž jemu Bůh, pokorně prosíme, 

a ty, kníže vojska nebeského, 
uvrhni satana a jiné duchy zlé, 

kteří ke zkáze duší světem obcházejí, 
božskou mocí do propasti pekelné. 

Amen. 
 
 

Sancte Michael Archangele, 
defende nos in proelio; 

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. 
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: 

tuque, Princeps militiae Caelestis, 
satanam aliosque spiritus malignos, 

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, 
divina virtute in infernum detrude. 

Amen. 
 


