Při Blatnici šťastné místo
Nábožná píseň o svatém Antonínu Paduánském
Vyšla tiskem (švabachem) ve Skalici u dědiců J. Škarnicla, zřejmě roku 1819 nebo 1820.
Zdroj: Slovácké muzeum, etnografická sbírka, č. inv. E 35.201.
Přepsal a upravil Marek Blahuš.
1. Při Blatnici šťastné místo,
Blahoslavené zajisto;
Jest jeden kopec zelený,
Pln milosti ozdobený,
Nad vinohradami.

8. Kde svatý Antonín bydlí,
Ježíška na rukou drží,
Chce naši prosbu slyšeti,
Začkoli budem prositi
V tomto chrámu Páně.

2. Na tom kopečku zeleném
Jest tam poklad duše hříšné;
Svatý Antonínek milý
Volá k sobě každou chvíli,
K němuž pospíchejme.

9. Neb si t místo oblíbil,
Na něm své oobydlí zvolil:
Aby jeho ctitelové
V tomto svatém chrámu Páně
Jej navštěvovali.

3. Bylo to místo zpuštěné,
A mnoho let zavržené;
Žádný si ho nic nevážil,
Před ním poklony nečinil,
Až do této chvíle.

10. Protož k němu pospíchejte,
Na kolena svá padejte;
U Antonína svatého
Na oltáři bydlícího
Potřeby skládejte.

4. Až zas Pán Bůh všemohoucí
Nesmírnou velikou mocí,
Dal křesťanům dobré srdce,
Že se zaujali zase
Toho chrámu Páně.

11. Tisíckrát buď pozdravený,
Milionkrát zvelebený,
Též i Syn Boží jediný
Na oltáři vystavený,
V Svátosti přítomný.

5. Který skrz třicet čtyři let
Byl zavržen, nyní opět
Jest překrásně ozdobený,
A na oltář donesený
Antonínek svatý.

12. Pospěšte panny s mládenci,
Které jste čisté pod věnci,
Věnce z kvítí mu uvijte,
Čisté srdce obětujte,
Ke cti je darujte.

6. Abychom ho věrně ctili,
A jeho navštěvovali;
On nám v ničemž neodepře,
A za nás orodovat chce
U Krista Ježíše.

13. I vy smutní sirotkové,
Již jste v veliké chudobě,
Zde máte Tatíčka svého,
To Antonína svatého,
Přijme vás v té době.

7. Protož milí poutníčkové,
Antonína ctitelové!
Rychle k němu pospíchejme,
Na svá kolena padejme
Před oltářem svatým.

14. Též i vy vdovy ubohé,
Jež jste v světě utisknuté;
On ty vaše hořké slzy
Sám před Ježíška předloží,
Jejž na rukou drží.

15. Pojďte i vy manželové,
Již jste živi bohabojně,
Své úzkosti mu předložte,
A své kříže předkládejte,
On vás neopustí.
16. On jest, jenž v kříži zastává,
V neštěstí, v nouzi pomáhá:
Ztracené věci navrátí,
V hanbu nedá upadati,
Kdož k němu utíká.
17. Protož k němu pospíchejte,
Srdcem zkroušeným volejte:
Antoníne Paduánský!
Přispěj nám s svatou pomocí,
Rač nás vyslyšeti.
18. Ty vidíš naše potřeby,
Vidíš naše nedostatky,
V nouzi, chudobě nás zastaň,
Naše oseníčko zachraň,
I naše dobytky.
19. Chraň od moru, hladu, vojny,
Ohně i povodně škody:
Pros za nás Syna Božího,
By nám požehnání svého
Udělil přehojně.
20. Uslyš tedy prosbu naši,
Přednes ji Kristu Ježíši,
Zač tebe vroucně prosíme,
Milý svatý Antoníne,
I za duše naše.
21. Když se s tím tělem loučiti,
Musí ze světa sejíti,
By se do nebe dostaly,
Tam s tebou Boha chválily,
Až na věky. Amen.

