
V sobotu 13. října 2012  
při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 10.00 

  

bude blahořečeno 

Čtrnáct pražských mučedníků 
 

Blahořečení (beatifikace) je významnou duchovní událostí, kdy je v osobách 
blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti 
víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí 
utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství svatých, které 
hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.  

Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny 
Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských národů  - Itálie, 
Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili však již nějaký čas na našem území – přišli 
do Prahy z Brna a Olomouce – a ovládali téměř všichni češtinu. 

Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým 
vojskem, na masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry 
bez milosti pobila. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na svých místech, až v sobotu byli 
pohřbeni v křížové chodbě kláštera a později v kapli sv. Michala.  

Již krátce po jejich smrti začala být jejich památka slavena pravidelně nějakou formou 
pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení 
byl znovu zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem 
a obnoven byl až po roce 1989.  

Jak se na tuto událost připravíme? 

Na slavnost blahořečení, tj. rozšíření našich přímluvců u našeho Spasitele hned o 
čtrnáct blahoslavených, se lze připravit různými způsoby, známými z jiných období 
církevního roku (půst, almužna a modlitba), svátostí smíření, bližším seznámením 
s těmito mučedníky nebo novénou1 k blahořečení 14-ti pražských mučedníků, kterou při 
této příležitosti vydali bratři české františkánské provincie.  

Novéna začne ve čtvrtek 4. října a potrvá do 12. října, tj. do dne před slavnostní 
beatifikací. Ve farnosti při kostele Panny Marie Sněžné bude mít novéna slavnostní ráz,  

na kterou jsou všichni věřící srdečně zváni (vždy po mši svaté, která začíná v 18.00).  
V naší farnosti je možné se ji modlit společně s Malými sestrami Ježíšovými  

vždy od 20.00 v jejich kapli na adrese Vlčkova 10, Praha 14, anebo v našich rodinách.   
Brožurka je k dostání v knihkupectví Paulínky (www.paulinky.cz ).  

 

                                                           
1
 Novéna je „forma devítidenní modlitby, která se skládá minimálně z těchto částí: četba (buď úryvek z Bible nebo jiný text, 

který např. přiblíží život určitého světce), úvaha a prosby (kde je možnost přimlouvat se konkrétně za nějaký úmysl). Novén je 

mnoho, např.: k Duchu sv., k různým svatým.  Viz http://otazky.vira.cz/otazka/Novena-co-je-to.html .  

  


