
POBOŽNOST 13 TORKOV 

 

Opravljamo jo trinajst torkov zaporedoma s prošnjo za katerokoli milost 

 

Prvi torek 

O preslavni sveti Anton Padovanski, ki nisi nikdar prosil Gospoda za nobeno milost, ne da bi bil uslišan, oh, izprosi mi 

od Boga milost ________ (imenuj jo!) po moči velike ljubezni, ki si jo gojil do Jezusa, ki te je ovenčal v nebesih z 

nevenljivo slavo. Prav goreče te prosim za to dobroto. Potolaži moje srce, kakor si potolažil novinca iz Limoša 

(Lomoges), katerega je hudobni duh nadlegoval s hudimi skušnjavami, pa je na tvojo priprošnjo dosegel zaželeni mir. 

Litanije. 

 

Drugi torek 

Sveti Anton! Kakor si po svoji ljubezni do Boga serafin, tako si po ljubezni do bližnjega brez dvoma angel tolažbe za 

človeški rod. Zaupajoč v to ljubezen te prosim, pridobi mi od Boga milost _____________, po kateri zelo hrepenim.  

Ko si bival v Arčeli in si po Božjem razodetju spoznal, da je tvoj oče na smrt obsojen, si dosegel od Boga milost, da si 

bil od Svetih angelov prenesen iz Italije na Portugalsko v sodno dvorano, v Lizbono, k svoji materi in bratom, da si jih 

potolažil in si tam z odločnim in zmagoslavnim zagovorom nedolžnega očeta rešil. Na to tvojo sinovsko ljubezen se 

zanašam in te prosim, usliši me! 

Litanije. 

 

Tretji torek 

Sveti Anton, nedolžnosti golob, ki se v vsem svojem življenju nisi nikdar omadeževal! Zavoljo te izredne čednosti mi 

izprosi od Boga milost ____________, za katero te prav prisrčno prosim. 

Ko se je neko zelo  lepo dekle, ki ji je hudobna mati svetovala, naj z grehom podpira družinsko uboštvo, obrnilo nate, 

si jo takoj uslišal in si ganil srce bogatega trgovca, da ji je dal potreben denar za domačo družino in za pošten zakon. 

Imej sočutje tudi z menoj in usliši me! 

Litanije. 

 

Četrti torek 

O ljubeznivi sveti Anton! Tvoja krotkost, ki te visoko povzdiguje, mi daje srčnost, da se vržem pred tvoje noge in te 

prosim za milost _________, katero upam pridobiti po tvojem posredovanju. 

Prosim te zanjo tudi po tistem zasluženju, s katerim si iz nebes dosegel rešitev dveh plemenitih sester, sirot iz Lučene 

v Andaluziji. Dva brata sta ju speljala v gozd z namenom umoriti ju in si prilastiti njuno bogato dediščino; polni ran in 

že na drevo privezani sta klicali k tebi za pomoč in ti si se jima, kakor bi bil že čakal na njune prošnje, takoj prikazal v 

spremstvu sv. Frančiška, in ko si ju blagoslovil, sta bili zdravi in rešeni vezi. 

Litanije. 

 

Peti torek 

O velikodušni sveti Anton, ki si se z vajo v molitvi dvignil do najvišje stopnje svetosti in si napolnil zemljo z 

najobilnejšimi sadovi! Imej usmiljenje z mano, svojim častilcem, ki kleči pred sedežem tvoje slave, da bi po tvoji 

dobrotljivosti dosegel milost _________, v kolikor se ujema z Božjo voljo. 

Kakor si rešil turške sužnosti nekega albanskega vojaka, ki se je s trdnim zaupanjem k tebi zatekel, tako reši mene iz 

sedanje nadloge in mi dodeli milost, za katero te goreče prosim. 

Litanije. 

 

Šesti torek 

Kakor išče bolnik zdravnika in kakor hiti žejen k studencu, tako se zatečem, o čudodelni sveti Anton, k tebi, zakladu 

dobrot, da bi pridobil milost _________, ki jo silno potrebujem. 



Prosim te zanjo zavoljo izredne spokornosti, v kateri si posnemal največje puščavnike, pa tudi zavoljo velikega 

usmiljenja, s katerim si obudil v Verčelih mrtvega mladeniča in ga vrnil žalujočim staršem in sorodnikom. Ko si 

namreč tam pridigal in so prinesli mrtvega sina v cerkev ter si videl starše in prijatelje jokati, te je ganila njihova 

bolečina in si zapovedal mrliču, naj se vrne v življenje. Smrt ni imela moči ustavljati se tvojemu ukazu in si tako vrnil 

staršem, kar jim je ona vzela. Sveti Anton, usmili se tudi mene in usliši me! 

Litanije. 

 

Sedmi torek 

O milostljivi sveti Anton! Tvoja prošnja je moč in tvoj blagoslov vir novega življenja. Pridi, oh, pridi mi na pomoč v 

moji veliki potrebi. Dodeli mi milost ______________,  po zasluženju tiste tvoje dobrote, s katero si se usmilil uboge 

žene, ki je prišla poslušat tvojo pridigo, pa je po vrnitvi domov našla v zibelki svoje dete mrtvo. Potem se je k tebi 

zatekla in ti potožila svojo nesrečo. Ti pa si jo docela potolažil in si ji obudil mrtvo dete v življenje. Potolaži tudi mene 

in usliši me! 

Litanije. 

 

Osmi torek 

Sveti Anton, bogati zaklad Božjega usmiljenja in radodarni delivec Božjih darov! Ozri se name, ki te častim in četudi 

omadeževan z grehi, vendar trdno upam, da bom pridobil milost ___________, za katero te goreče prosim. Prosim te 

po zasluženju tvoje junaške pokorščine, ki te je nagnila, da si prisiljen pridigal vpričo škofa in si dal trden dokaz 

svojega znanja in so vsi, ki so te slišali, občudovali tvojo svetost. 

Litanije. 

 

Deveti torek 

O slavni sveti Anton, vzor uboštva! Priznam, da nisem vreden od Boga prejeti milost ___________. Ravno zato se 

zatečem k tvojemu zasluženju in k tvojemu posredovanju, ker vem, da jo bom na tvojo priprošnjo pridobil. Izprosi mi 

jo od Boga, kakor si rešil kraljevega namestnika v Perpinjanu, ki je bil pri aragonskem kralju zatožen veleizdaje in na 

smrt obsojen, pa si ga ti na čudovit način odpeljal iz srede sodnikov in ga je pri tem narod javno oklical za nedolžnega 

ter je bil oproščen. 

Litanije. 

 

Deseti torek 

O sveti Anton, ti Job novega veka, ki si z nepremagljivo potrpežljivostjo nosil grozne krivice in preganjanja, odstrani 

od mene pretečo nevarnost in nesrečo. Kakor si rešil v Beji nekega Petra, svojega častilca in prijatelja Frančiškovega 

reda, bližajoče se smrti in si mu vrnil zdravje, tako izprosi sedaj meni milost __________, za katero te prosim po 

zasluženju tvoje brezmejne potrpežljivosti. 

Litanije. 

 

Enajsti torek 

O sveti Anton, goreči častilec nebeške Kraljice, katero si vedno ljubil z otroško ljubeznijo! Po tej ljubezni te prosim, 

posreduj zame pri Presveti Devici Mariji, da moja prošnja ne bo ostala neuslišana, ampak da bom tako pridobil milost 

_________, za katero te prosim. 

Usliši me, kakor si uslišal kraljevo deklico Beatriko iz Silve, ki jo je portugalska kraljica iz zavisti krivično preganjala in v 

ječo zaprla; pa je tebe na pomoč poklicala in jo je Marija iz ječe rešila. Ti pa si jo potolažil. 

Litanije. 

 

Dvanajsti torek 

Kakor je Bog Mojzesovi palici dodelil čudovito moč, tako je Jezus tvoji priprošnji dal izredno moč čudežev. Ves svet 

govori o tvojih čudežih in ljudje proslavljajo tvojo mogočno priprošnjo. Tudi sam bom oznanjal tvojo mogočnost, 

katere bom deležen, ko bom na tvoje posredovanje pridobil milost _________. Kakor si spreobrnil močnega vojaka 



krivoverca, da je veroval v tvoje čudeže, ko si na njegovo zahtevo vrgel steklenico v trdo skalo in je ostala cela, tako 

utrdi z novim čudežem mojo staro vero v čudeže, ki jih dela Jezus na tvojo priprošnjo. 

Litanije. 

 

Trinajsti torek 

Presveta Trojica je iz ljubezni do tebe hotela tako obogatiti tvojo desnico, da se po tebi ponavljajo čudeži "ovčje 

kopeli" v Jeruzalemu, gorečnost preroka Elije in moč apostolov. Ali naj bi ti samo jaz ne mogel reči čudodelnik, ker 

ravno meni ne bi hotel izprositi milosti ________, po kateri goreče hrepenim?  

Oh, dragi sveti Anton, ne stori mi tega, prosim te. V imenu presvete Trojice, v imenu Jezusovega trpljenja, ki si ga 

goreče častil, v Marijinem imenu in po zasluženju vseh tvojih čednosti in čudežev, ki si jih neprestano delal in jih še 

delaš v podporo človeštva, oni mi vlivajo veliko zaupanje in veselje v ubogo srce, stori po Božji volji. 

Litanije. 

 

LITANIJE V ČAST SV. ANTONU PADOVANSKEMU 

 

Gospod, usmili se.  

Kristus, usmili se.  

Gospod, usmili se.  

 

Kristus, sliši nas. 

Kristus, usliši nas. 

 

Bog Oče nebeški ‒ usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta.  

Bog Sveti Duh.  

Sveta Trojica, en sam Bog. 

 

Sveta Marija – prosi za nas. 

Sveti Frančišek.  

Sveti Anton Padovanski. 

Slava Frančiškovega reda. 

Zvesti služabnik Kristusov.  

Vzor svojim sobratom. 

Steber Cerkve.  

Redovnik po Božjem srcu.  

Lilija čistosti. 

Ljubitelj uboštva.  

Vzor ponižnosti.  

Zgled pokorščine. 

Ogledalo potrpežljivosti.  

Apostolski pridigar.  

Učitelj mladine. 

Oznanjevalec resnice.  

Strah hudobnih duhov.  

Zdravje bolnikov. 

Tolažnik nesrečnih.  

Poslanec miru.  

Zavetnik umirajočih. 

Pomoč revežev.  

Rešitelj jetnikov.  

Najditelj izgubljenih stvari. 

Mogočni priprošnjik.  

Veliki čudodelnik.  

Naš mogočni varuh. 

Posredovalec v vseh zadevah. 

 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod. 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod. 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas. 

  

Prosi za nas, sveti Anton Padovanski – da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

  

MOLIMO.  

Dobrotljivi Bog, daj, da bomo po zaslugah in priprošnji svetega Antona, tvojega slavnega spoznavalca in cerkvenega 

učitelja, deležni tolažbe in pomoči v vseh stiskah in nadlogah. Pomagaj nam, da bomo s tvojo pomočjo posnemali 

njegove čednosti in bomo nekoč z njim in vsemi tvojimi svetniki združeni v blaženi večnosti. Po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen. 


