MODLITBA
BLAHOSLAVENÉHO JORDÁNA SASKÉHO
K NAŠEMU SVATÉMU OTCI DOMINIKOVI
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knězi Boží, milý vyznavači, slovutný kazateli,
přeblažený Otče, svatý Dominiku, panici Pánem
vyvolený a nad všechny lidi své doby Bohu zvláště milý! Tys
slavný životem, učením i zázraky. Plesáme, že tebe máme
svým laskavým zastáncem u Boha. K tobě, jejž ze svatých a
vyvolených Božích zvlášť zbožně ctím, volám z hlubin toho
slzavého údolí: Přispěj, prosím tě, milostný Otče, mé hříšné
duši, potřebující ctnosti a milosti, poskvrněné mnohými
poklesky a hříchy! Pomoz mé bídné a nešťastné duši, ó
požehnaná a blažená duše Božího muže, již Bůh tak štědře
obdaroval svou milostí, která povznesla nejen tebe do
blaženého pokoje, do klidného domova a do nebeské slávy,
nýbrž ona přivábila do téže blaženosti i nesčíslný počet jiných
duší příkladem tvého chvályhodného života. Ona je pobádala
tvým sladkým napomínáním, ona je lahodně poučovala a
probouzela tvým horlivým kázáním. Přispěj mi tedy, blažený
Otče Dominiku, ku pomoci a slyš milostivě mou hlasitou
prosbu! K tobě se utíká má ubohá a žebronící duše, před tebou
co nejpokorněji padá a představuje se ti ve své zemdlenosti, a
protože už už hyne, ze všech sil tě prosí, snažně tě žádá a
dovolává se tvých mocných zásluh a zbožných proseb, abys ji
ráčil oživiti, vyléčiti a hojně naplniti darem svého požehnání.
Neboť vím, jsem si toho vědom a jsem si tím jist, že to můžeš
učiniti. Důvěřuji, že pro svou velikou lásku to také učiniti
chceš. Doufám, že pro nesmírné milosrdenství našeho Spasitele
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od Něho dosáhneš vše, začkoli Jej požádáš. Rovněž doufám, že
pro tvůj velmi důvěrný styk s tvým Nejmilejším a z tisíců
vyvoleným Ježíšem Kristem ti nebude nic odepřeno, nýbrž že
od něho (ačkoliv je to Pán Bůh, přece však i tvůj přítel)
obdržíš, začkoli ho poprosíš. Vždyť co by mohl takový miláček
odepřít svému milému? Co nedá tomu, jenž se všeho zřekl a
neváhal sebe a své všechno dáti Jemu? Tak o tobě totiž
tvrdíme, tak tě chválíme, tak tě ctíme. Tys zasvětil ještě v květu
svých let skvělému Ženichu panen své panictví. Tvá duše se
v nejčistší lásce zasnoubila Králi králů, byvši očištěna
pramenem svaté vody a okrášlena Duchem Svatým. Ty jsi stále
více prospíval v dobrém, ježto jsi se záhy řádně vyzbrojil
k boji. Tvé ctnosti víc a více vzrůstaly, takže jsi se stále
zlepšoval. Své tělo učinils živou obětí, obětí svatou a Bohu
příjemnou. Zcela jsi se zasvětil službě Boží, samým Bohem jsa
omilostněn a k tomu veden. Když ses pak vydal na cestu
dokonalosti, všechno jsi opustil a chudý chudého Krista jsi
následoval, vyvoliv si shromažďovat poklady spíše v nebi než
na zemi. Snažil ses jíti ve stopách našeho Vykupitele, přísně se
zapíraje a nesa mužně svůj kříž. Poněvadž jsi hořel horlivostí
pro Boha, ježto tvé nitro plálo nebeským ohněm a poněvadž tě
k tomu pobádala tvoje převeliká láska a dokonalé zachovávání
slibu svaté chudoby, věnoval ses s mocným žárem ducha
apoštolskému úřadu a k tomuto apoštolskému dílu jsi pak
založil Řád Bratří Kazatelů, jejž jsi svým vznešeným
důmyslem již dávno předvídal. Tys osvítil po celém okrsku
zemském Církev svatou svými zásluhami a příkladným
životem. Když jsi konečně opustil žalář svého těla, byl jsi přijat
do nebeského sboru a slavně jsi vešel do nebe. Hned jak jsi byl

ozdoben řízou prvotní nevinnosti, přistoupils k Bohu jako náš
zastánce. Prosím tě tedy, přispívej mně i mým drahým svou
pomocí, ano i veškerému kněžstvu a lidu, a neméně i
zbožnému ženskému pohlaví. Vždyť tys tak horlivě toužil po
spáse lidského rodu! Tys po Královně, blahoslavené Panně
Marii přede všemi svatými má naděje, tys mé sladké potěšení.
Tys mé zvláštní útočiště. Přispěj mi tedy milostivě ku pomoci!
K tobě jedinému se utíkám. Pouze k tobě se osměluji
přistoupiti; padám ti k nohám. Vzývám tě úpěnlivě jako svého
přímluvce, doprošuji se tě a oddaně se ti odporoučím. Rač se
mne, prosím, milostivě ujmouti a vzíti mě pod svou ochranu,
chrániti mě a pomáhati mi, abych si pod tvou záštitou zasloužil
dosáhnouti Boží milosti, dojíti Božího milosrdenství a obdržeti
pomoc pro tento život a konečně i abych došel života věčného.
K tomu, k tomu mně, Mistře, dopomoz. Tak, prosím, nechť se
stane, slavný dobrý Otče, blažený Dominiku! Tak mi, prosím,
pomáhej, i všem, kteří tě o to prosí. Buď nám pravým
Dominikem, tj. věrným strážcem stáda Páně. Stále nás
ochraňuj a voď nás, své svěřence. Vyprosti nás z chyb, očištěné
smiř nás s Bohem a uveď nás radostně po tomto vyhnanství
před požehnaného Pána, milého a převznešeného Syna Božího,
Pána našeho Ježíše Krista, našeho Spasitele, jehož čest, chvála
a sláva, nevýslovná radost a věčná blaženost se slavnou Pannou
Marií a s celým nebeským dvorem trvá bez konce na věky
věků. Amen.

