
DEVÍTIDENNÍ NOVÉNA KE SVATÉ FILOMÉNĚ 

podle sv. Jana Maria Vianneye 
 

 

Každý den: 

Přípravná modlitba  

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky! 

Pane, prosíme Tě, předcházej všechno naše jednání svými vnuknutími a doprovázej je svou pomocí, aby 

všechny naše modlitby a skutky Tebou vždycky počínaly a tak byly skrze Tebe i dokonány. Amen. 

… 

Závěrečná modlitba  

Svatá Filoméno! Tvé srdce bylo plné dobroty a lásky, protože jsi je zcela zasvětila Ježíši, nejvyššímu a 

nejdokonalejšímu Dobru. Vypros mi, prosím, čisté srdce podle Srdce Ježíšova, jemuž je zcela zasvěceno a 

pro něž chce milovat všechny lidi. Svatá Filoméno, ty jsi necítila hněv ani zatrpklost vůči svým mučitelům. 

Modlila ses za ně, aby i oni uvěřili v Ježíše a byli zbaveni slepoty hříchu. Přimlouvej se také za všechny, 

které mám v srdci a paměti, i za ty, kteří mi nějakým způsobem ublížili. Amen.  

 

PRVNÍ DEN  

Blahoslavení čistého srdce, protože oni budou vidět Boha… (Mt 5,8) 

Filoména žila v pohanském světě plném nebezpečí, násilí a pokušení. Nepřizpůsobovala se však světu a žila 

ctnostným životem, zatímco my jsme v zajetí světských ohledů a nečistých návyků. Možná jsme i svázáni 

náklonnostmi, které se příčí životu podle evangelia. Svatá Filoména však žila ve světě podobném našemu a 

nehledíc na jeho nabídky zůstala pannou. Uchovala si tuto krásu a moudrost a zůstala lilií neporušené čistoty 

až do své smrti. Chci zpytovat svědomí, jak jsem se proti této andělské ctnosti provinil. 
 

Čistá panno, slavná mučednice, svatá Filoméno, Bůh tě ze své nekonečné moci zjevil světu, aby oživil víru, 

podepřel naději a rozmnožil lásku v duších věřících. Zachovej mě v pokoře u svých nohou. Vypros mi, panno 

plná dobroty a lásky, aby má přání a modlitby byly přijaty u nebeského trůnu. Získej mi svou mocnou 

přímluvou onu čistotu, pro niž jsi obětovala lákavá potěšení tohoto světa, onu sílu duše, s níž jsi odporovala 

nejhroznějším útokům, onu vroucí lásku k Ukřižovanému, kterou nedokázala žádná muka oslabit. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 
 

DRUHÝ DEN  

Ďábel obchází jako řvoucí lev … (1 Petr 5,8) 

Svatá Filoména nikdy nepřestala být pannou. Rozjímala křížovou cestu Pána Ježíše Krista a všemi svými 

smysly vnímala skromnou pokoru našeho Pána. Neustále se měla na pozoru před nebezpečnými příležitost-

mi a svody světa. Chtěl bych napodobovat svatou Filoménu v její čistotě. Kde jsou kořeny mých pokušení, 

slabostí, selhání, znovu upadnutí do hříchu? Budu se podle svých nejlepších schopností a možností snažit, 

abych se jim dokázal vyhýbat. Chci se vyhýbat všemu, co škodí mé duši a tělu, a usilovat o mravný život. 
 

Šlechetná panno a věrná učednice evangelia, neporazitelná mučednice pro Ježíše Krista, ty jsi byla obdaro-

vána tolika milostmi a velkou čistotou ve smýšlení. Uprostřed nevěřícího a zkaženého světa sis uchovala 

živou víru, neohroženou odvahu a nedotčenou čistotu pro svého nebeského Ženicha. Proto jsi svůj život obě-

tovala ve strašných mukách: prosím tě, abys mi u trůnu milosrdenství vyprosila milost vytrvalosti ve víře, 

čistotu duše a těla a milost šťastné smrti skrze Krista našeho Pána. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 
 

TŘETÍ DEN  

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít život věčný … (Jan 6,54) 

Svatá Filoména rostla v lásce k čistotě skrze modlitbu, která je nevysychajícím zdrojem duchovního života, 

a působením svátostí církve, ve kterých je duše omývána Kristovou Krví a posilována jeho Tělem, živnou 

silou křesťanské čistoty. My máme tytéž prostředky ke svému posvěcení, jako měla svatá Filoména. Využí-

vám dostatečně působení svátostí?  
 

Odvážná mučednice a nejvěrnější nevěsto Ježíše Krista, chtěla zachovat poklad čistoty a víry bez poskvrny 

pro svého Boha. Proto jsi musela snášet velká trýznění, při nichž jsi byla dokonce hozena s kotvou na krku 

do vln Tibery. Tvůj nebeský ženich tě však ochránil. Naléhavě tě prosím o přímluvu, abych i já uprostřed 

nespravedlností, obav a soužení byl vybaven silou a ochráněn před neštěstím hříchu, pokušení a věčné smrti 

mé duše. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 



 

ČTVRTÝ DEN  

Ani vlas nespadne z vaší hlavy bez vůle Otce … (Lk 21,18) 

Svatá Filoména musela před svou smrtí projít mnoha utrpeními – bičováním, topením ve vodě, byla probo-

dána šípy. Projevovala však ve svých bolestech neotřesitelnou trpělivost. Jak snáším utrpení a bolesti já? 

Trpím jen zřídka, snad málo, a v žádném případě mi nehrozí smrt. Přesto na mě při mých zkouškách přichá-

zejí slabosti. Jak se mohu naučit být statečný? Tím, že budu snášet bolesti, nepříjemnosti a příkoří, které mi 

Bůh pošle do cesty, s trpělivostí a odevzdaností. 
 

Odvážná mučednice a nejvěrnější nevěsto Ježíše Krista, chtělas zachovat poklad čistoty a víry bez poskvrny 

pro svého Boha. Proto jsi musela snášet velká trýznění, při nichž jsi byla také hozena s kotvou na krku do 

vln Tibery. Tvůj nebeský ženich tě však ochránil. Naléhavě tě prosím o přímluvu, abych i já uprostřed ne-

spravedlností, obav a soužení byl vybaven silou a ochráněn před neštěstím hříchu, pokušení a věčné smrti 

mé duše. Amen. Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 
 

PÁTÝ DEN  

„ Lépe je zalíbit se Bohu než lidem „ 

Svatá Filoména trpěla své mučednictví pro Ježíše Krista. Chtěli jí její víru vzít, chtěli ji donutit k zapření 

jejích křestních slibů. I já občas pociťuji svody těla, světa a ďábla, abych odvrátil vlastní srdce od Tebe, Pa-

ne, a dopustil se nevěrností a urážek Boha. Někdy i mne ovládá zbabělost a slabost, abych zanedbával po-

vinnosti svého stavu, svou víru. Chci opět získat odvahu k přemáhání lidských obav a strachu. 
 

Milovaná nevěsto a neohrožená mučednice Ježíše Krista, aby sis zachovala svou nevinnost, snášela jsi v 

ulicích pohanského Říma potupný způsob smrti. Vytrpělas bičování koženými řemínky, opatřenými železnými 

kroužky, a po jejich vražedných úderech bylo tvoje tělo rozbito hlubokými ranami. Stala ses podobnou Spa-

siteli, kterého jsi tak niterně milovala. Přiznávám se ke svému hříchu. Vroucně tě prosím, svatá Filoméno, 

vypros mi potřebné síly, abych se stal svobodným od špíny hříchu a abych mohl 

zemřít s pevností ve víře katolické církve. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 
 

ŠESTÝ DEN  

Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. (Mt 10,37) 

Svatá Filoména ve své smrti pro Ježíše Krista musela uskutečnit slovo Spasitele: „ Kdo miluje otce a matku 

více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“ (Mt 10,37-38) 

Bez váhání obětovala všechno, co by bývalo mluvilo ve prospěch spokojeného a pohodlného života v bez-

pečí rodiny. Jak dávám já najevo, že jsem hoden našeho Pána a Spasitele? Čemu a komu dávám přednost, 

když se musím rozhodovat ve volbě mezi Bohem a stvořením, mezi láskou Boží a lidskými ohledy? 
 

Milovaná nevěsto a neohrožená mučednice Ježíše Krista, aby sis zachovala svou nevinnost, snášela jsi v 

ulicích pohanského Říma potupný způsob smrti. Vytrpělas bičování koženými řemínky, opatřenými železnými 

kroužky, a po jejich vražedných úderech bylo tvoje tělo rozbito hlubokými ranami. Stala ses podobnou Spa-

siteli, kterého jsi tak niterně milovala. Přiznávám se ke svému hříchu. Vroucně tě prosím, svatá Filoméno, 

vypros mi potřebné síly, abych se stal svobodným od špíny hříchu a abych mohl zemřít s pevností ve víře 

katolické církve. Amen. Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 
 

SEDMÝ DEN  

…upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmí-

vali se mu: „ Buď zdráv, židovský králi! „ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě… (Mt 27,29-30) 

Svatá Filoména musela od svých pronásledovatelů snášet potupu, výsměch, urážky, nadávky a týrání při 

svém martyriu. Neztratila však svou zmužilost, radostnost a odhodlání v otevřeném vyznání své víry.  

Když mě svět uráží, popírá nebo mě pronásleduje, nemám vždy dost odvahy, abych hořkost tohoto špatného 

zacházení nesl trpělivě. Co mi však záleží na pokušeních a pronásledováních světa? Když se nebudu bát a 

půjdu svou vlastní cestou, zavede mě k věčné blaženosti. Nenechám své srdce zneklidňovat, když mi lidé 

říkají neomalená, hrubá a hanlivá slova.  
 

Svatá panno, která jsi tak bedlivě bránila své panenství: skrze nadpřirozenou radost a nepřemožitelnou sílu, 

kterou jsi prokázala, když jsi třikrát obětovala své panenské tělo, aby setrvalo v učení Ježíše Krista! Ty jsi 

dosáhla mnoha palem i korun vítězství, když jsi přijímala rány za svého nebeského Ženicha. Pros za mne, 

který tak málo dbám Božího zákona. Vypros mi potřebné milosti, které by mně pomohly dojít k věčné spáse, 

abych s pravou odevzdaností snášel bolesti a utrpení tohoto světa a odolával všem útokům pekla. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 



 

 

OSMÝ DEN  

… kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt 10,39) 

Svatá Filoména se z lásky k Ježíši Kristu zřekla všeho, než vešla do radostí života věčného. „ Ano jsem si 

jistá,„ říká ve svém srdci, „že věčný Rytíř mi propůjčí za tyto pomíjející statky, které já z lásky k němu obě-

tuji, korunu spravedlnosti a slávy, kterou mi přislíbil. „ 

Dívej se nyní na ni se svatými v nebi. Jsou to také myšlenky, kterými se rád zabývám, když stojím před vol-

bou nějaké oběti? Jaký dojem dělají na mé srdce? „ Ach „ říkají svatí, „ abychom vše obdrželi, musíme 

všechno ztratit „. Co říkám já? Kéž přinášíme ochotně a radostně všechny oběti! 
 

Svatá panno, která jsi tak bedlivě bránila své panenství: skrze nadpřirozenou radost a nepřemožitelnou sílu, 

kterou jsi prokázala, když jsi třikrát obětovala své panenské tělo pro Ježíše Krista! Dosáhla jsi mnoha palem 

i korun vítězství, když jsi přijímala rány za svého nebeského Ženicha. Pros za mne, který tak málo dbám Bo-

žího zákona. Vypros mi potřebné milosti, které by mně pomohly dojít k věčné spáse, abych s pravou ode-

vzdaností dokázal snášet bolesti a utrpení tohoto světa a odolával všem útokům pekla. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 

 

DEVÁTÝ DEN  

Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží. (Židům 10,12) 

Svatá Filoména přinesla všechny oběti pro Ježíše Krista a již v tomto světě vše stonásobně zhodnotila. Je jí 

přisuzována moc a sláva. Poutníci po celém světě vyhledávají její svatyně, k její cti byly ustanoveny svátky, 

je vzdávána úcta jejím relikviím. 

Nezakončuj tuto novénu, aniž bys vykonal díla milosrdenství ke cti svaté Filomény. Dobrá svátost smíření a 

přijetí Eucharistie jsou účinné prostředky, jak si skrze přímluvu svaté Filomény můžeme vyprosit od Boha 

vyprosit. 
 

Slavná mučednice a nevěsto Ježíše Krista, svatá Filoméno! Bůh, který ti připravil nesmrtelnou korunu cti, 

rozmnožil tvoje utrpení tolika ranami a bolestmi, aby ti tvůj život prodloužil. Tím tvoje vítězství a tvou ne-

smrtelnou slávu zvětšil a učinil tě tímto způsobem v očích nebeských mučedníků vznešenější. Podle Boží vůle 

bylas znovu spoutána řetězy a vedena před soudní stolec tyranů. Tvoje andělská čistota, tvoje svatá víra 

byly vystaveny novým zkouškám a tvoji nelidští nepřátelé pochybující o tom, že porazí hrdinskou statečnost 

tvého srdce, tě odsoudili ke stětí hlavy. Bylo to poslední utrpení, které tvým zásluhám nasadilo korunu a kte-

ré tě se slavným triumfem dovedlo do království tvého Ženicha. Prosím tě na závěr této novény, abys na mne 

shlédla pohledem lásky. Vypros mi milosti, které jsou třeba pro mou spásu a ušetření věčné smrti. Dej, aby 

všichni lidé snášeli útrapy současného života v naději, že jsme milováni tvou svatou láskou. Z celého srdce a 

v nejhlubší bázni Boží budeme velebit Nejsvětější Trojici. Tisícerý dík také blahoslavené Panně Marii, Matce 

Boží, královně mučedníků, která při tvém trýznění při tobě stála jako láskyplná Matka se svou mocnou 

ochranou. Svatá mučednice Filoméno, doufám, že mě budeš chránit: neboť já uctívám tvé zásluhy a tvé 

slavné vítězství. Amen. 

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x) 
 

Předměty zbožnosti ke sv. Filoméně 

Hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, též silně doporučovaná sv. J. M. Vianneyem. (jednu i 

sestavil). Novéna ke sv. Filoméně se neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při 

problémech v rodinách, zvláště za děti a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na 

mši svaté s přijetím Eucharistie.  Doporučuje se ji modlit zvláště od 3. – 11. srpna (přede dnem její mučednické smrti) 

Pás – šňůrka sv. Filomény: je spontánním projevem zbožnosti ctitelů této světice. Byla to zbožná praxe silně podpo-

rovaná (i zavedená) sv. J. M. Vianneyem. Nosí se buď jako pásek kolem těla pod oděvem, nebo jako náramek kolem 

zápěstí, nebo může být umístěna pod polštářem, v peněžence. Napomáhá ke zvláštní ochraně sv. Filomény proti ne-

mocem těla i duše a při zachování čistoty těla a ducha. Barvy červená a bílá symbolizují mučednictví a panenství sv. 

Filomény. Její nošení bylo schváleno Kongregací ritů 15. září 1883. 

Olej sv. Filomény: V roce 1805 v prvním oktávu po přenesení ostatků sv. Filomény do svatyně v Mugnanu ponořila 

matka nevidomého dítěte prsty do oleje, který hořel v lampě před oltářem světice. Jakmile pomazala víčka svého sle-

pého dítěte, dítě bylo okamžitě vyléčeno. Tento olej napomáhá i v dnešní době k mnohým zázrakům uzdravení a vy-

slyšení jiných záležitostí. 

Růženec sv. Filomény: Tento jednoduchý malý růženec sestavil sv. farář arský. Umožňuje krásným a prostým způso-

bem prokazovat sv. Filoméně naši úctu a lásku. Tvoří jej začátek – medailka a tři bílé perly ke cti Nejsvětější Trojice, 

pak další medailka s portrétem sv. Filomény spojuje do kruhu třináct červených perel, symbolizujících věk a krvavé 

mučednictví. 



LITANIE KE SVATÉ FILOMÉNĚ – podle sv. Jana Maria Vianneye 

 

Pane, smiluj se! … Pane, smiluj se! 

Kriste, smiluj se! …  Kriste, smiluj se! 

Pane, smiluj se! … Pane, smiluj se! 

 

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi! 

Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi! 

Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi! 

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi! 

 

Svatá Maria, královno panen, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, od narození naplněná nejbohatšími milostmi, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, věrné napodobení Panny Marie, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, vzore panen, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, chráme dokonalé pokory, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, zapálená horlivostí pro slávu Boží, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, oběti lásky Kristovy, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, příklade síly a vytrvalosti, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, nepřemožitelná bojovnice čistoty, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, zrcadlo nejstatečnějších ctností, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, pevná a neohrožená tváří v tvář trýznění, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, spoutaná řetězy a utěšovaná Matkou Boží, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, bičovaná jako tvůj Božský ženich, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, zraněná deštěm šípů, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, jež jsi dala přednost týrání a smrti před nádherou trůnu,  oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, jež jsi způsobila obrácení těch, kteří byli svědky tvého mučení,  oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, jež jsi vyčerpala zuřivost svých mučitelů, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, ochránkyně nevinných, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, patronko mladých, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, útočiště nešťastných, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, uzdravení nemocných a slabých, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, nové světlo Církve bojující, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, jež rozdmycháváš víru a odvahu věřících, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, jejíž jméno je oslaveno v nebi a obáváno v pekle, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, proslavená nejúžasnějšími zázraky, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, všemocná u Boha, oroduj za nás! 

Svatá Filoméno, jež kraluješ ve slávě, oroduj za nás! 

 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 

 

Oroduj za nás, svatá Filoméno, abychom byli hodni zaslíbení Kristových. 

 

Modleme se: 

Prosíme, ó Pane, skrze přímluvu svaté Filomény, panny a mučednice, vždy milé v Tvých očích svou vzne-

šenou čistotou a svými ctnostmi, odpusť nám naše hříchy a uděl milostivě všechny milosti nám potřebné… 

(zde vyjmenujte všechny milosti, o něž žádáte). 

Amen 


