
SVATÝ EVŽEN DE MAZENOD: 

PŘÍMLUVCE ROZVRÁCENÝCH RODIN A RODIN V OBTÍŽÍCH 
 

Evžen je světec, který zažil jak rodinné štěstí, tak vážné rodinné potíže. 

Zakusil ve své rodině bohatství, stejně jako období chudoby. 

Pociťoval lásku svých rodičů, stejně jako smutek a strádání z jejich odloučení. 

Zažil výraznou proměnu společenského postavení své rodiny. 

Skrze vlastní zkušenost si uvědomil pomíjivost lidského štěstí. 

Uprostřed potíží a zkoušek rozpoznal Boží plán pro svůj život.   

Změnil svůj život podle rozpoznané Boží vůle.  

Hluboká zkušenost ze setkání s Kristem ho dovedla k dospělosti.  

Zasvětil svůj život hlásání lásky ukřižovaného Krista ke každému člověku. 

 

LITANIE 
 

Odpověď: Svatý Evžene, Veď nás i skrze zkoušky k Ježíši! 

 

- Narodil ses do bohaté a spokojené rodiny, ale záhy tě postihla chudoba a strádání.  / 

Odp. 
 

- Zažil jsi útěk do exilu před hrůzou a krutostí francouzské revoluce.  / Odp. 
 

- Ve vyhnanství jsi o všechno přišel, ale Boží prozřetelnost tě zázračným způsobem 

vedla životem dál. / Odp.  
 

- V exilu se ti nedostávalo vzdělání, ale Bůh ti v Benátkách poslal za průvodce života 

otce Bartola Zinelliho.  / Odp. 
 

- Když se tví rodiče rozešli, přišel jsi v mládí o blízkost a lásku své matky, ale byls 

provázen milující láskou naší Nebeské Matky. / Odp. 
 

- Žádný z  tvých pokusů o usmíření rodičů nevyšel, což jsi prožíval s naprostou 

bezmocí. / Odp. 
 

- V mládí jsi byl osamělý a neměl jsi před sebou žádnou naději na světlou 

budoucnost. Zakoušel jsi sklíčenost z promarněného života. / Odp. 
 

- Když ses vrátil ve svých dvaceti letech do rodné země, byls zahrnut všemi lákadly 

světského života, ale rychle jsi rozpoznal jejich pomíjivost. / Odp. 
 

- Na Velký pátek ses setkal s ukřižovaným Kristem a uvědomil sis Spasitelovu 

nezměrnou lásku. / Odp. 
 

- Na onen Velký pátek sis pod křížem uvědomil nádherný Boží plán, který Bůh s  tebou 

má. / Odp. 
 

- Vydals sám sebe do služeb církve a zasvětil jsi svůj kněžský život službě mladým a 

nejvíce opuštěným. / Odp. 
 



- Tvá vášnivá láska k chudým tě dovedla k založení Kongregace misionářů oblátů 

Panny Marie Neposkvrněné. / Odp. 
 

- Měls štědré srdce objímající celý svět a vyslal jsi své misionáře do všech končin 

světa. / Odp. 
 

- Ve své službě marseillského biskupa ses dotýkal srdcí Božího lidu. / Odp. 
 

- Před svou smrtí jsi vybízel členy své kongregace k vzájemnému prokazování lásky a 

k  horlivosti o spásu duší. / Odp. 
 

- Byls církví prohlášen za svatého přímluvce všech, kdo se nacházejí v těžkostech. / 

Odp. 
 

- Ty se přimlouváš u našeho nebeského Otce za všechny rodiny, které procházejí 

zkouškami a obtížemi. / Odp.  

 

 

Modleme se: 

Všemohoucí a milující Bože, tys přivedl svatého Evžena de Mazenod skrze utrpení a problémy 

rozvrácené rodiny až k životu ve svatosti. Na jeho stálou přímluvu žehnej, prosíme, dětem a 

mladým z rozpadlých rodin. Posiluj manžele v zápasu o jednotu a usmíření. Dej jim dar 

porozumění, trpělivosti, lásky a odvahy k překonávání všech těžkostí. O to prosíme skrze 

Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen. 


