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Poučení o odpustcích.

V kánonu 911 církevního práva na
řizuje sv. církev: »Omnes magni faciant
indulgentias!« — t. j. každý křesťan ať
si velmi váží odpustků!

Z nebe vylučuje hřích a trest za něj.
Ve křtu sv. odpouštějí se všechny hří
chy před ním spáchané i tresty věčné
a časné za ně zasloužené. Člověk se ve
křtu sv. rodí znova; kdyby zemřel, jde
přímo do nebe.

Zhřeší-li po křtu sv., musí usmířiti
uraženou božskou spravedlnost lítostí a
sv. zpovědí, a časné tresty odčiniti po
káním. Ale pokání, uložené knězem ve
sv. zpovědi, bývá velmi mírné, aby ne
odradilo od sv. zpovědi; proto nesmývá
obyčejně všechny tresty.

V prvotní církvi ukládalo se proto
veřejné pokání, aby byly odčiněny čas
né tresty. Sv. Karel uvádí pro poučení
zpovědníkům toto pokání:



a) Za zbytečné mluvení v kostele:
pokání 10 dní o chlebě a vodě.

b) Tomu, kdo v neděli koná služeb
nou práci: 3 dni o chlebě a vodě.

c) Kdo se prohřeší proti úctě k rodi
čům: 3 dni o chlebě a vodě; kdo jim
nadává: tři roky pokání; kdo je uhodí:
T let pokání.

d) Kdo žije v nepřátelství s bližním:
tolik dní o chlebě a vodě, kolik dní trva
lo nepřátelství.

e) Za křivé svědectví 5 let pokání.
f) Za dobrovolnou vraždu 20 let po

kání; někdy bylo prodlouženo na celý
život; až na smrtelné posteli směl vrah
přijmouti Tělo Páně.

Byly čtyři třídy kajícníků:
a) Plačící: nesměli do kostela; jen

před vchodem do něho prosili věřící
s pláčem o modlitbu.

b) Slyšící: byli připuštěni do před
síně kostela, aby slyšeli čtení a poučení
přede mší sv.; pak museli odejíti.

c) Klečící: klečeli v kostele až do
evangelia.

d) Stojící: směli zůstati přes celou
mši sv., ale nesměli přijímati nejsvětější
Svátost.

Tak vrah, jenž dostal dvacetileté po
kání, byl 4 léta v první třídě kajícníků,
o let ve druhé, 4 léta ve třetí a 7 let ve
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čtvrté: konečné na Zelený čtvrtek bý
val přijat mezi věřící. — Kromě toho
musil každý napraviti všechno pohor
šení a škodu. — Hříšníci sami se o po
kání hlásili.

Ve století V. a VI. při stěhování ná
rodů uvolnila se tato tuhá praxe; ale
kajícníci sami si ukládali pokání: ko
nali daleké pouti, vydávali se na kři
žácké výpravy atd. — Ve století XII.
upuštěno bylo docela od veřejného po
kání; církev sv. ukládala jen lehčí dob
ré skutky a udělovala odpustky.

Co jsou odpustky?
Odpustky jsou podle Can. 911 církev

ního práva: odpuštění mimosvátostné
časných trestů, povinných za hříchy,
odpuštěné dříve ve svátosti pokání, jež
církevní autorita před Bohem dává, a
náhrada, kterou za ně Bohu nabídne
z nevyčerpatelného pokladu zásluh Pá
na Ježíše, P. Marie a Svatých.

Živým se udělují odpustky týmž způ
sobem, jako se uděluje odpuštění hří
chů ve sv. zpovědi; splnil-li věřící pod
mínky, odpustky jistě obdrží. Mrtvým
však se přivlastňují odpustky na způ
sob přímluvy, t. j. církev sv. prosí Pána

E aby jim je přisvojil,je-li to jehovůle



Nikdo nemůže přivlastniti odpustky
žijícím osobám.

Kolikeré jsou odpustky?
Odpustky jsou plnomocné a neplno

mocné.
Odpustky plnomocné zrušují všechny

časné tresty, povinné za hříchy; lze
jich nabýti, jestliže věřící splnil vše
chny podmínky. Poněvadž toho vždy
nebývá, získává místo plnomocných
aspoň odpustky neplnomocné. Proto je
dobře pokusiti se o získání plnom. odp.
vícekrát za den; kdyby nestačily jedny,
doplní je druhé. Jednou za den získáme
pro sebe pouze jedny. plnom.
odp.; jiné smíme věnovati zemřelým. —
Odpustky neplnom. možno získati to
likrát, kolikrát splníme podmínky pře
depsané. Neplnom. odp. mohou někdy
stačiti ke zhlazení časných trestů a stá
vají se tak plnomocnými.

Neplnomocné odpustky jsou tudíž ty,
jimiž se odpouští určitý díl časných
trestů. Měří se na dny nebo roky. Ale
jest nutno si uvědomiti: přiděluje-li cír
kev sv. některé modlitbě 300, 500 atd.
dní odpustků, neznamená to, že chce
věřícímu odpustiti 300 dní trestů, které
by musil v očistci trpěti, nýbrž církev
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sv. poukazuje z pokladu zásluh Kristo
vých tolik zásluh, kolik -by byl získal,
kdyby byl konal veřejné kanonické po
kání, ukládané kajícníkům v prvotní
církvi, po 300 dní, 500 dní atd.

Podmínky pro získání
odpustků.

a) Příprava vzdálená:
1. aby byl člověk pokřtěn; teprve

křtem sv. dostává právo na poklady sv.
církve;

2. aby nebyl z církve vyobcován;
3. aby byl poddaným toho, kdo od

pustky uděluje; na př.uděluje-li biskup
svým poddaným.

b) Bezprostřední příprava:
Vnitřní:
1. stav milosti Boží, nejdří

ve musí býti odpuštěn hřích, pak tresty
za něj. Při odpustcích plnom. vyžaduje
se též, aby byl věřící prost náklonnosti
ke hříchu; jedná-li se o prosté návyky
nebo sklon ke hříchu, mohou býti od
straněny aspoň na ten okamžik, kdy
chceme odpustky získat. Proto se před
pisuje, aby se věřící modlil se srd
cem zkroušeným, t. j. vzbudil
lítost nad hříchy. Jedná-li se o splnění
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více podmínek, stačí stav milosti při
vykonání posledního úkonu;

2. úmysl: věřícímusí míti vůli od
pustky získati; jedná se totiž o výsadu,
o milost, a ta se nikomu nevnucuje.
Není třeba vzbuzovati tento úmysl
před každým odpustkovým úkonem;
stačí, když jej obnovíme každé ráno,
nebo aspoň na počátku měsíce. Také
není třeba věděti, jak veliké jsou od
pustky, jež chceme získati; stačí chtít
je získat, jaké jsou.

Vnější:
Předepsané úkony je třeba vykonati

tak a tehdy, jak jsou nařízeny. Oby
čejně se předpisují: sv. zpověď, sv. při
jímání, návštěva kostela, modlitby ne
bo jiné úkony a modlitba na úmysl sv.
Otce.

Sv. zpověď.

Pro. získání plnom. odp. nařizuje se
sv. zpověďi pro ty, kteří jsou ve stavu
posvěcující milosti. Je-li určen den, kdy
možno odpustky získati, stačí, vykoná
me-li sv. zpověď v osmi dnech, jež před
cházejí, nebo v osmi dnech, jež násle
dují stanovený den. Jedná-li se o du
chovní cvičení, možno vykonati sv.
zpověď do osmi dnů po nich.
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Kdo se zpovídá aspoň dvakrát mě
síčně, může získati všechny odpustky,
pro něž jest během měsíce předepsána
sv. zpověď. Výjimkou jsou odpustky
jubilejního roku, které vyžadují zvlášt
ní sv. zpovědi.

Kdož však přijímají ve stavu milosti
Boží aspoň pětkrát v týdnu, nejsou po
vinni ani ke čtrnáctidenní sv. zpovědi;
předpokládá se, že mají disposici po
třebnou pro získání odpustků.

Sv. přijímání.

Jest nutno, aby bylo hodné a možno
je vykonati den před tím, jenž je určen
pro získání odpustků, nebo během oktá
vy po svátku.

Návštěva kostela.

Není-li kostel výslovně určen, pone
chává se na vůli věřícího, který kostel
chce navštíviti. V konviktech a klášte
řích stačí návštěva ústavní kaple. Tuto
návštěvu třeba vykonati s úmyslem
uctít v kostele Pána Boha. Musí to býti
návštěva zvláštní, nikoli povinná; kdo
jde v neděli a zasvěcený svátek na po
vinnou mši sv., neplatí mu tato návště
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va pro získání plnom. odpustků. Musil
by po mši sv. z kostela vyjít a vrátit
se, nebo navštíviti jiný kostel nebo
i týž odpoledne. Chce-li získati dvojí
plnom. odpustky, při nichž jest přede
psána návštěva kostela, musí taktéž
návštěvu opakovati. Nemocným může
zpovědník proměniti návštěvu kostela
v jiný dobrý skutek.

Modlitby.

Odpustkové modlitby jest třeba se
modliti buď v originále, nebo v překla
du, schváleném biskupem. Nesmí se
k nim nic přidávati, nic od nich ubírati,
nic vkládati, nic na nich měniti, co by
jejich smysl porušovalo. — Střelné
modlitby možno se modliti i jen v du
chu. Kdo z rozumné příčiny nemůže
držeti v ruce růženec, křížek. atd., zís
kává odpustky, má-li odpustkový před
mět při sobě. Modlitby může konati
buďto sám nebo střídavě s jiným, nebo
aspoň sledovati v duchu toho, jenž se
modlí nahlas. Hluchoněmí při veřej
ných pobožnostech připojí se v duchu
k ostatním věřícím; modlí-li se sami,
stačí, přehlédají-li očima psané modlit
by a při tom vzbuzují příslušné pocity.
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Doba.

Odpustky, vázané na určitý den, na
př. portiunkuly, možno získati od po
ledne dne předcházejícího do půlnoci
dne určeného.

Dodatek.

Dílo, jež je uloženo zákonem církev
ním jako povinnost pod hříchem, ne
může platiti pro získání odpustků. Vý
jimky: pokání, uložené zpovědníkem,
můžeš se modliti na růženci odpustko
vém a získáváš odpustky. Velikonoční
sv. zpověď je povinná, a přece ti může
sloužiti k získání odpustků. Pro každý
odpustek jest nutno vykonati přede
psanou povinnost zvlášť, jen sv. zpověď
a sv. přijímání stačí pro získání od
pustků všech, jež toho dne lze získati.
Také jedinou modlitbou na odpustko
vém růženci můžeš získati současně od
pustky papežské i křižovnické, nebo do
minikánské a křižovnické. Odpustkové
předměty ztrácejí odpustky jen tehdy,
když se zničí nebo prodají, nikoli, když
se darují.
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Poznámka.
1. Některé modlitby v této knize jsou ozna

čeny hvězdičkou * —- to znamená, že může
získati plnom. odp. na konci měsíce ten, kdo
se je denně modlí, přijme-li sv. svátosti, na
vštíví-li kostel a tam se pomodlí na úmysl
sv. Otce.

2. Je-li předepsána pro získání odp. modlit
ba na úmysl sv. Otce, stačí se pomodliti na
tento úmysl alespoň jednou Otčenáš, Zdrávas,
Sláva Otci atd. Jen pro získání tak zvaných
odp. portiunkuly je třeba se po každé pomod
liti šestkrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci
atd.

3. Cifra, připojená ke každé modlitbě, značí
číslo, které zaujímá tato modlitba v úřední
sbírce »Preces et pia opera«.

Ae
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NÁBOŽENSKÉ ÚKONY
DENNÍ

Ranní modlitba
Když ses ráno ustrojil, vykonej zbožně, po

kud možno kleče, svou ranní modlitbu. Jest
povinným projevem oddanosti, úcty, vděčno
sti a lásky tvora ke svému Twůrci, dítěte Bo
žího ke svému Otci.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva
tého. Amen. (Odp. 100 dní; č. 631.)

Bože, na mou pomoc pomni, Pane,
pomáhat mi pospěš! (Odp. 500 dní*;
č. 20.)

Poklona Trojjedinému Bohu.

V tebe věřím, v tebe doufám, tebe
miluji, tobě se klaním, blažená Trojice,
jeden Bože; smiluj se nade mnou nyní
i v hodinu mé smrti a spas mě! (Odp.
300 dní; č. 30.)

Králi věků, nesmrtelnému a nevidi
telnému, jedinému Bohu, budiž čest a
sláva na věky věkův! Amen. (Odp. 500
dní*; č. 1.)
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Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástu
pů; plna jsou nebesa i země slávy tvé.
(Odp. 300 dní; č. 2.)

Pokloň se i Pánu Ježíši.

Ježíši Kriste, Synu Boha živého, svět
lo světa, tobě se klaním, tobě žiji, tobě
umírám. Amen. (Odp. 300 dní; č. 60.)

Pane Ježíši Kriste, Ty jediný jsi
Svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi
Svrchovaný. (Odp. 500 dní*; č. 71.)

Projev svou vděčnost.

Bože můj, jak jsi ke mně dobrotiv!
Kolik lidí této noci zemřelo! Mně jsi
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dopřál nového dne, abých tě v něm lé
e poznal, tebe více miloval, horlivěji

tobě sloužil a tak dosáhl většího štěstí
zde i na věčnosti. Jak veliká a neza
sloužená to milost! Děkuji ti za ni z ce
Jého srdce svého. Nedopusť, prosím,
abych se jí stal nehodným.

Děkujeme tobě, všemohoucí Bože, za
všecka tvá dobrodiní; jenž jsi živ a kra
luješ na věky věkův. Amen. (Odp. 300
dní; č. 636.)

Tobě budiž chvála, tobě sláva, tobě
díkůčinění po věky věčné, ó blažená
Trojice! (Odp. 500 dní*; č. 16.)

Bože můj, děkuji ti za to, co dáváš,
i za to, co odniímáš. Staň se vůle tvá!
(Odp. 300 dní; č. 9.)

Vzbuď dobrý úmysl pro nový den.

Bože můj, zasvěcuji ti dnešní den a
chci jej prožíti jen pro tebe. Všechno
pro tebe, nejsvětější Srdce Ježíšovo.
(Odp. 300 dní; č. 203.)

Ó Maria, učiň, ať žiji v Bohu, s Bo
hem a pro Boha. (Odp. 300 dní; č.282.)

Odřekni se hříchu.

Upřímně si umiňuji, že se nedopustím
dnes ani těžkého, ani všedního dobro
volného hříchu; především se budu va
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rovati tohoto hříchu: (vzpomeň si na
své zvláštní předsevzetí).

Rač, Hospodine, ochránit nás od hří
chu dnešního dne. (Odp. 500 dní*; č.
21.)

Matko moje, zachraň mne dnes od
hříchu smrtelného! (Odp. 300 dní, při
pojí-li se třikrát Zdrávas; č. 213.)

Učiň, Josefe, ať nevinný trávíme ži
voť, a ať je stále bezpečen pod tvou
ochranou. (Odp. 300 dní*; č. 421.)

Pane Bože všemohoucí, jenž jsi nám
dopřál dožíti se počátku dnešního dne:
zachovej nás dnes svou mocí, abychom
dnešního dne neupadli do žádného hří
chu, ale aby stále ke konání tvé spra
vedlnosti nesly se naše řeči a směřo
valy naše myšlenky a skutky. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 5
let*; č. 47.)

Slib, že budeš poctivě plniti všechny
své povinnosti.

Chci dosťáti, Pane Bože, všem svým
povinnostem.

Nauč mne, Hospodine, plniti svou
vůli, neboť můj Bůh jsi Ty. (Odp. 500
dní*; č. 11.)

Ó Bože, tys všemohoucí: učiň mne
svatým! (Odp. 500 dní; č. 15.)
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Račiž, Pane Bože, Králi nebes a ze
mě, říditi a posvěcovati, vésti a udržo
vati dnes naše srdce i těla, naše řeči
i skutky v mezích svého zákona a v čin
nosti podle svých přikázání, abychom
si zasloužili zde i na věky s tvou pomo
cí dojíti spásy a svobody, Spasiteli svě
ta, jenž žiješ a kraluješ na věky věkův.
Amen. (Odp. 5 let*; č. 87.)

Prohlas se za smírnou oběť nejsv.
Srdce Páně.

Božské Srdce, toužím sťáti se smír
nou obětí tvou. Chci je dnes těšiti a
usmiřovati za všechny urážky, jichž
jsem se sám kdy dopustil, i jimiž je za
rmucují ostatní lidé.

Ó Bože, jenž nám v Srdci svého Sy
na, zraněném našimi hříchy, ráčíš mi
lostivě uštědřovati nekonečné poklady
lásky, uděl, prosíme, abychom, vzdáva
jíce mu oddaný hold své lásky, splnili
též povinnost hodného zadostučinění.
Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.
(Odp. 5 let*; č. 233.)

Pane Ježíši Kriste, ve spojení s oním
božským úmyslem, s jakým jsi zde na
zemi svým nejsvětějším Srdcem Bohu
chválu vzdával a nyní v nejsvětější
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AýZOOM

Svátosti oltářní po celém světě až do
skonání věků vzdáváš, já po celý tento
den, po příkladu nejsv. Srdce blahosla
vené Marie, vždy Panny neposkvrněné,
tobě velmi ochotně obětuji všechny své
úmysly a myšlenky, všechny své poci
ty a tužby, všechny své skutky i vše
chna slova. (Odp. 3 let* denně; č. 76.)

O Ježíši, z lásky k tobě, s tebou a pro
tebe! (Odp. 300 dní; č. 66.)

Ó Ježíši, učiň, ať jsem tvůj, celý tvůj,
vždycky tvůj. (Odp. 300 dní; č. 72.)

Svaté Srdce Ježíšovo, daruji se ti
skrze Marii. (Odp. 300 dní*; č. 207.)
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Prosby za jiné.

Ó božské Srdce Ježíšovo, uděl, pro
sím, duším v očistci pokoj věčný, těm,
kteří dnes zemrou, milost šťastné smrti,
hříšníkům opravdovou lítost, pohanům
světlo svaté víry, mně i všem mým dra
hým své požehnání. — Tobě tedy, nej
laskavější Srdce Ježíšovo, doporoučím
všechny tyto duše a obětuji ti za ně
všechny tvé zásluhy spolu se zásluha
mi blahoslavené tvé Matky a všech
Svatých i andělů a spolu se všemi obět
mi mše sv., sv. přijímáními, modlitbami
a dobrými skutky, které se dnes vyko
nají v celém křesťanském světě. (Odp.
D00 dní; č. 229.)

Uzavírám do svých modliteb potřeby
sv. církve i všeho lidstva, úmysly sv.
Otce, mír a blaho naší vlasti, všechny
živé i mrtvé osoby i záležitosti, za něž
jsem slíbil nebo jsem povinen se mod
liti, i všechny, jimž jsem kdy ublížil a
dal pohoršení, i všechny, kdož se za
mne modlí.

Přeji si býti účasten všech mší sv.,
modliteb a dobrých skutků celé kato
lické církve, toužím získati všechny od
pustky, které dnes získati mohu, a vě
nujije...

Matko lásky, bolesti a milosrdenství,
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oroduj za nás! (Odp. 300 dní; č. 276.)
Anděle Boží, strážce můj, tobě mě

svěřila láska nebeského Otce; osvěcuj,
opatruj, řiď a veď mě dnešního dne.
Amen. (Odp. 300 dní*; č. 415.)

Nebeský Patrone, jehož jménem se
honosím, oroduj za mne ustavičně u Bo
ha; utvrzuj mě ve víře, posiluj ve ctno
sti, ochraňuj v zápase, abych zvítězil
nad zlým nepřítelem a dosáhl věčné
slávy. Amen. (Odp. 300 dní*; č. 535.)

Ve jménu Otce atd.
Nikdy se nezapomeň pomodliti ráno, v po

ledne a večer »Amděl Páně« a v době veliko
noční »Raduj se, nebes Královno«, nebo aspoň
pětkrát Zdrávas, Maria.

Anděl Páně, v době velikonoční Raduj
se, nebes Královno!

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria atd.
»Aj, já dívka Páně, staniž se mi po

dle slova tvého.«
Zdrávas, Maria!
A Slovo tělem učiněno jest a přebý

valo mezi námi.
Zdrávas, Maria!
V. Oroduj za nás, svatá Boží Ro

dičko.
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R. Abychom hodni učiněni byli zaslí
bení Kristových.

Modleme se: Milost svou, prosíme,
Pane, rač v mysli naše vlíti, abychom,
kteří jsme andělským zvěstováním vtě
lení Krista, Syna tvého, poznali, skrze
umučení jeho a kříž, ke slávě vzkříšení
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přivedeni byli. Skrze téhož Krista, Pá
na našeho. Amen.

Večer přidáváme za duše v očistci: Otče
náš, Zdrávas, Odpočinuti věčné atd., nebo
žalm 129. (Odp. 3 let*; č. 539.)

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš hlas můj!

Budiž ucho tvoje nakloněno k úpěn
livé mé modlitbě.

Budeš-li, Pane, hříchy mít na zřeteli,
Hospodine, kdož obstojí?

U tebe je však slitování, Pane, a pro
tvůj slib v tebe doufám.

Důvěřuje duše má slovu jeho, doufá
duše má v Pána.

Od časného jitra až do noci doufejž
Izrael v Pána.

Neboť jest u Hospodina milosrden
ství a hojná u něho spása.

A on vysvobodí Izraele ze všech jeho
hříchů.

Odpočinutí věčné dej jim, ÓóPane, a
světlo věčné ať jim svítí!

Nechť odpočívají v pokoji. Amen.
xPoznámka.

Modli se Anděl Páně vždy a radostně! Pan
na Maria slyší tak ráda tento pozdrav, proto
že jí připomíná nejkrásnější okamžik jejího
života, v němž jí bylo oznámeno andělem Gab
rielem, že se má státi Matkou Boží. Spoj se
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v duchu se svým andělem strážným, jeho pro
střednictvím se všemi anděly a svatými, a
vyšli jménem svým i jménem všeho lidstva
první Zdrávas blahosl,Panně jako pozdrav,
druhé Zdrávas jako dík za to, že svolila státi
se Matkou Boží a tím i Královnou mučedníků
a tím přivodila naši spásu, třetí pak Zdrávas
jako blahopřání k nesmírné důstojnosti
božského mateřství.

Anděl Páně máme se modliti kleče, pouze
v sobotu večer a po celou neděli stoje (na pa
mátku zmrtvýchvstání Páně). (Odp. 10 let. *;
č. 300 a.)

Raduj se, nebes Královno,
modlíme se po celou dobu velikonoční místo
Anděl Páně, vždycky stojíce. (Odp. 10 let*;
č. 30 b.)

Raduj se, nebes Královno, - alleluja,
neboť ten, jehož jsi nositi zasloužila,

alleluja,
vstal z mrtvých, jak byl pravil, 

alleluja.
Pros za nás Boha! - alleluja.
V. Raduj se a plesej, Panno Maria, 

alleluja,
R. neboť vstal vpravdě Pán z mrtvých,

- alleluja.
Modleme se: Bože, který jsi vzkříše

ním Syna svého, Pána našeho Ježíše
Krista, svět obveseliti ráčil: uděl nám,
prosíme tebe, abychom na přímluvu
Rodičky jeho, Panny Marie, radostí ži
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vota věčného dosáhli. Skrze téhož Kris
ta, Pána našeho. Amen.

Večer za duše v očistci jako po Anděl Pá
ně.

Poznámka.
Tento velikonoční pozdrav jest potvrzením,

doplňkem a korunou pozdravu Anděl Páně.
Svým zmrtvýchvstáním dokázal Pán Ježíš,
že jest pánem života a smrti, tedy Bohem
a zaslíbeným Vykupitelem. Tím dokázal též,
že jeho Matka jest Matkou Boží. Tímto po
zdravem ukončil utrpení Matky bolestné a
naplnil ji nesmírnou radostí. Modii se tento
pozdrav asi s takovými pocity, jaké měli Petr
a Jan, když přispěchali od prázdného nrobu
Páně a celí udýchaní zvěstovali Panně Marii
zmrtvýchvstání ukřižovaného Spasitele.

Rozjímání.

Správně dovede žíti, kdo se dovede správ
ně modliti.

Kdo chce duchovně žíti, musí pěstovati roz
jímavou modlitbu. Jak ji konati? Vyvol si
nějakou látku, odpovídající potřebě tvé duše.
Zipovědník ti rád poradí. Při rozjímání řiď se
těmito pravidly:

1. Večer si přečti, o čem chce$ ráno rozjí
mati; mysli na to, když se v noci probudíš, a
zabývej se tim ráno při strojení.

2. Při rozjímání: í
a) Představ si všudypřítomného Boha, po

kloň se mu a popros ho o pomoc.

28



Bože můj, věřím, že jsi zde přítomen. Kla
ním se ti. Kdo jsem já, a kdo jsi ty? — Přece
si troufám s tebou rozmlouvati, protože ne
jen mi to dovoluješ, ale výslovně si toho pře
ješ, a já toho tolik potřebuji. — Přispěj mi,
Pane, ať po celý čas rozjímání mé síly i úkony
směřují jedině ke tvé slávě.

b) Přečti si pomalu látku, o níž chceš roz
jímati. Představ si živě osoby, jejich řeči, jed
nání, místo, kde se děj koná, čas i způsob ce
lého výjevu a pátrej po jeho příčinách.

c) Potom se zeptej: Co následuje pro mne
ze všeho? — Je to pro mne nutné, prospěšné,
snadné, příjemné? Jednal jsem dosud tak"
Pakli ano, vzdej díky Bohu, pakli ne, polituj
a slib nápravu. Vzbuď víru v Boha, důvěru
k němu, řekni, že ho miluješ, a popros ho o
pomoc a požehnání, abys mohl provésti své
předsevzetí. Toto předsevzetí budiž určité, jen
jedno a praktické, t. j. takové, aby se dalo
provésti ještě v tom dni, kdy rozjímáš.

d) Zopakuj si ještě krátce hlavní myšlen
ky, které na tebe nejvíce působily, a pak po
zdrav Otce, Syna i Ducha Sv. i blahoslavenou
Pannu krátkou modlitbou.

e) V poledne i večer zeptej se svého svědo
mí, zda a jak jsi zachoval své ranní předse
vzetí. Poděkuj nebo polituj a obnov předse
vzetí. Tak budeš prováděti kontrolu svého
duchovního života, budeš stále připraven,
snadno se budeš zpovídat a rychle budeš po
stupovat v dokonalosti. »To čiň a živ budeš.«
(Luk. 10, 28.)

Připomenutí.
a) Kdo rozjímá denně aspoň 14 hodiny, mů

že získati po každé odp. 5 let, jednou za měsíc
plnomocné; čís. 641.
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b) Kdo je přítomen zbožně výkladu evan
gelia při mši sv., konanému o nedělích a svát
cích, získá po každé odp. 7 let a dvakrát mě
síčně plnomocné za obvyklých podmínek (č.
643).

c) Kdo zbožně čte z Písma sv. aspoň
hodiny, získá odp. 30 dní (č. 645).

d) Kdo vykládá katechismus ať dětem, ať
dospělým aspoň 20 minut, získá odp. 100 dní
(č. 644) a plnom. dvakrát za měsíc, činí-li to
aspoň dvakrát měsíčně.

Mše svatá.

Je-li ti jen poněkud možno, jdi denně na
mši sv. a při ní přistup ke sv. přijímání. Ne
můžeš-li se toho účastniti pro nemoc nebo ji
né neodkladné zaměstnání, uzavři se do všech
mší sv., které se na světě konají, pomodli se
následující modlitby a vykonej duchovní sv.
přijímání. Účast na mši sv. přinese ti více po
svěcení a požehnání, nežli bys dosáhl svými
dobrými skutky. Pro sv. přijímání vyžaduje
sv. Otec Pius X. pouze dvou podmínek: duši
bez těžkého hříchu a dobrý úmysl. Máš-li
těžký hřích, musíš nutně vykonati sv. zpo
věď před sv. přijímáním. Všední hříchy ne
jsou překážkou; sv. přijímání je smývá, ješt
liže jich přijímající lituje. Miluješ-li Pána Je
žiše upřímně, smyješ je ještě před sv. přijímá
ním pravou lítostí. Pokropiíš-li se u vchodu do
kostela svěcenou vodou, vzbudíš-li při tom i
jen nedokonalou lítost a učiníš-li kříž zname
ním i slovy, jsou ti všední hříchy odpuštěny.
Tak přistoupíš ke stolu božského Ženicha
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čist. Dobrý úmysl pak máš, jdeš-li k sv. při
jímání proto, že si toho Pán Ježíš přeje a ty
toho potřebuješ.

Nejlepší přípravou k sv. přijímání jest
zbožná účast při mši sv. K tomu ti poslouží
tento návod:

Úmysl přede mší sv.

Věčný Otče, podávám ti oběť, kterou
milovaný Syn tvůj Ježíš přinesl na kří
ži, sebe sama obětovav, a kterou nyní
obnovuje na tomto oltáři. Podávám ti
ji s úmyslem, abych se ti klaněl a vzdal
ti poctu, jakou zasluhuješ, tím, že uzná
vám tvou svrchovanou vládu nade vše
mi věcmi a jejich naprostou závislost
na tobě, i žes náš první počátek a po
slední cíl. Také proto, abych ti poděko
val za všechna nesčetná dobrodiní, jež
jsem obdržel. Dále abych usmířil tvou
spravedlnost, rozhněvanou pro tolik
hříchů, a poskytl ti za ně vhodné za
dostučinění. Konečně abych vyprosil
milost a slitování pro sebe, pro všechny
zarmoucené a soužené, pro ubohé hříš
níky, pro celý svět i pro věrné duše
v očistci. (dp. 3 roky; plnom. na kon
ci měsíce pro toho, kdo byl o všech ne
dělích a svátcích toho měsíce na mši
sv. a tuto modlitbu se pomodlil; č. 53.)

31



Pobožnost při mši sv.
Sv. Otec Pius X., který si vzal za životní

úkol obnoviti vše v Kristu, řekl: »Nemodlete
se při mši sv., ale mši sv.'« Chtěl tím říci:
'Tím větší užitek budete míti ze mše sv., čím
více se spojíte s knězem při jeho úkonech a
modlitbách. — Hleď se tedy vpraviti do po
citů kněze při mši sv. K tomu má ti pomoci
tento návod.

Při mši sv. se nekrvavě opakuje táž oběť,
kterou P. Ježíš krvavě přinesl na kříži, a při
vlastňuje se její ovoce těm, kdo se jí nábožně
účastní. Církev obklopila vlastní obětování;
proměnění a přijímání takovými úkony a
modlitbami, že se zdají představovati celou
oběť Pána Ježíše. Počíná vlastně již jeho za
slíbením v ráji, a končí jeho vstoupením na
nebesa. Sleduj tedy pozorně kněze, všimni Si,
co jeho úkon představuje, a vzbuď při tom
příslušné pocity.

Počátek mše sv.

Úkon kněze. Mystický význam.
Kněz kráčí k oltáři. Pán Ježíš nese kříž

na Golgotu.

Pocity:

Pane Ježíši, dopřej mi, abych tuto
cestu vykonal s Tebou v duchu lásky a.
pokání a dosáhl všech milostí, jež jsi mi
svou obětí zasloužil.

Kněz otvírá mešní Pán Bůh oznaknihu,Vnížjsouo mujeprvnímlidem
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obsaženymimojiné© milouzvěst,žesije
úryvky ze svatých chce vyvoliti za svéevangelií!© (Evange-| děti,učinitijenavě
lium = milá zvěst). ky šťastnými i s je

jich potomky, zachovají-lijeho© snadné
přikázání.

I já jsem se stal na křtu sv. dítkem
Božím a slíbeno mi štěstí, budu-li plniti
vůli Boží. Bože, jak Ti děkuji za sv.
křest a jeho milosti!Kněz| sestupujeLidstvopřestoupi
k patě oltáře, aby lo v ráji přikázání,
litoval svých hříchů. zhřešilo a mělo býti

od Boha zavrženo;
Bůh se smilovai a za
slíbil mu Vykupitele.

Ó Bože, i já jsem ztratil křestní mi
lost a mnohokráte zhřešil a zasloužil si
zavržení; děkuji Ti, žes mne opravdu
nezavrhl, že i mne chce Syn Tvůj vy
koupiti.

Kněz se modlí žalm Lidstvo činí pokávyhnanstvíahluboce| nípocelátisíciletí.
skloněn vyznává 'své
viny a prosí za od
puštění.

Skláním se v duchu s knězem před
Tebou, Pane Bože, vyznávám své viny a
bije se zkroušeně v prsa, volám s pokor
ným celníkem: »Bože, buď milostiv mně
hříšnému'!'« Slibuji, že se polepším, a
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prosím Tě o pomoc, abych už nikdy ne
hřešil!

Kněz vystupuje po
stupních k oltáři.

Lidstvo nabývá na
děje a vzhlíží k nebe
sům, odkud má přijíti
spása.

Doufám, Bože, pevně, žes mi odpustil
ve svátosti pokání mé hříchy, že mi dáš
sílu, abych vytrval v dobrém a že mne
také spasíš.

Kněz vrací se k mi
sálu, čte vstupní mod
litbu a ukláněje se
směrem ke kříži říká
hlasitě: »Sláva Otci i
Synu i Duchu Svaté
mu« ata.

Lidstvo ve Starém
zákoně pokouší se
obětmi a modlitbami
usmířiti uraženého
Boha, ale marně: vina
je nekonečná a jen
Nekonečný, t. j. Bůh
může dáti Bohu za
dostučinění.

Bože můj, oč jsme šťastnějšími my,
kteří máme Vykupitele a jeho oběť ce
ny neskonalé, kterou můžeme Tebe
usmířiti: děkuji Ti za ni, chci si jí vá
žiti, chci Ti ji obětovati na usmíření
svých hříchů.

Kněz modlí se stří
davě s ministrantem
třikrát k Bohu Oťci:
»Pane, smiluj se nad
námi«, třikrát k Bo
hu Synu: »Kriste,
smiluj se nad námi«
a třikrát k Bohu Du
cnu Svatému: »Pane,
smiluj se naď námi!«
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kové dštěte Spraved
livého!«



Trojjediný Bože, duše má touží po
Tobě. Zavitej do srdce mého, i do srdcí
všech lidí a spas nás!

Kněz se modlí (vy- Hle, chvalozpěv,
jímajíc dny kajícno- jejž zpívali andělé nadsti)»Gloriainexcel-| Betlemem,ohlašují
sis Deo« (Sláva na ce narození Vykupite
výsostech Bohu). le. Bůh se konečně

smiloval, Spasitel se
narodil.

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi
pokoj lidem dobré vůle.

Děkujeme Ti, Ježíšku, za Tvé naro
zení. Klaníme se Tobě, chválíme Tebe,
dobrořečíme Tobě. Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, smiluj se nad ná
mi a dej nám více dobré vůle, abychom
se stali hodnými toho míru, jejž jsi při
nesli lidstvu v dar.

Kněz líbá oltář. Maria, Josef, pas
týři líbají Ježíška.

Panno Maria a svatý Josefe, vyproste
mi velikou a něžnou lásku k Ježíškovi.

Pán s vámi (Do- Kněz ohlašuje na
minus vobiscum). rození Ježíška a přeje

lidu, aby se narodil i
v jeho srdci.

Kéž se, Pane, splní přání kněze! Kéž
je Pán Ježíš i se mnou! Kéž se narodí
v srdci mém! Líbám Tě, Ježíšku, v du
chu s pastýři.
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Kolekty (modlitby)
na straně epištolní.

Představují mládí
Pána Ježíše a ty
modlitby, jež vysílal
za zdar svého díla
vykupitelského a za
všechny, kdož v něho
uvěří.

Ó Pane, i za mne jsi se modlil a již
tehdy jsi mně vyprosil vyslyšení mých
proseb a pomoc ve všech potřebách.
Odstraň z mé duše všecko, co překáží
Tvé milosti. Nauč mne modliti se tak,
abych byl vždy vyslyšen!

Epištola. (Poučný
výňatek z listů sv.
apoštolů nebo z jiné

Jako by zaznívaio
nám z nich kázání sv.
Jana Křtitele: »Čiňte

části Písma sv.) pokání, připravujte
cesty Páně!«

O Bože, slovo Tvé svaté mělo dosud
tak málo moci nad mým srdcem, proto
že srdce mé bylo plno sebelásky, pýchy,
lakoty a náklonnosti ke hříchům. Lituji
toho, chci činiti pokání, bojovati proti
svým chybám, aby moje srdce: bylo
úrodnou půdou pro símě Tvého slova
Božího. Dej mi k tomu sílu!

Zavržení Židů přo
jejich zatvrzelost a
vyvolení pohanů.

Misál se přenáší
se strany epištolní na
stranu evangelijní.

O, nezavrhuj mne pro dosavadní mou
vlažnost, nezavrhuj ani našeho národa,
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který se Tebe z velké části odřekl, ale
obrať ho a zachraň ho!

Evangelium. Veřejné působení a
kázání Pána Ježíše.

Pane můj, vstávám radostně na zna
mení, že chci býti Tvým poslušným a
pozorným učedníkem, ochotným svoji
víru veřejně vyznávati, podle ní žíti a
pro ni i trpěti. — Smiluj se nade všemi
nevěrci, pohany a všemi, kdož bloudí,
a přiveď je ke světlu sv. evangelia! Po
žehnej práci misionářů!
Credo— věřím. Potvrzení a vyzná
(V neděle a zvláštní ní víry ve vše, čemu
svátky.) Pán Ježíš učil.

Pomodli se upřímně »Věřím v Boha«.
Obětování. Představuje posled

ní večeři Páně. Jako
tehdy Pán Ježíš, tak i
nyní bere kněz chléb,
obětuje jej Otci ne
beskému a žehná. To
též činí s vínem, jež
vlévá do kalicha. Uvě
dom si, že to není jen
oběť kněze, nýbržspolečnáoběť| celé
církve, předevšímtěch,
kdož jsou přítomni.
Spoj se tedy s ním a
řekni:

Přijmi oběť čistou, Pane, skrze ruce
duchovní, přijmi dary věnované; slovo
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Tvé je promění v tělo a krev Syna Tvé
ho, jak sám zřejmě přikázal. Kladu
k hostii na patenu i své srdce, Pane
můj, se všemi jeho pocity i potřebami,
i přáními, i se všemi osobami, jež mám
rád. — Ponořuji je i do kalicha, v němž
zakrátko bude už krev Božího Berán
ka, a prosím snažně, abys jim žehnal
a přijal v oběť líbeznou.

Kněz si myje ruce. Pán Ježíš umývá
nohy apoštolům a
praví: »Jste čisti, ale
ne všichni.«

PWMPane Ježíši, nechci býti a doufám, že
nedopustíš, abych se stal Jidášem.
Avšak nejsem také tak čist, jak vyža
duje Tvá nejsvětější oběť. Lituji svých
hříchů od maličkosti spáchaných a pro
sím Tě, obmyj mne, odpusť mně a učiň
mne hodným Tvého příchodu, až Tě
přijmu ve sv. přijímání!

Kněz se obrátí se slovy: Modlete se, bratři,
aby moje i vaše oběť došla přijetí u BohaOtce
všemohoucího.

Přijmiž Hospodin oběť z rukou Tvých
ke cti a slávě svého jména, ku prospě
chu našemu i celé církve svaté.

Kněz se modlí Velekněžská mod
tiché modlitby. litba Páně po večeři,
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Dobrý Pane můj, i za mne jsi se
modlil, i za všecky, kdož v Tebe uvěří,
aby se milovali vespolek. Odstraň vše,

-co brání této lásce, a dej všem věřící
tak velikou a živou lásku navzájem, aby
na nás zase ukazovali, jako za prvních
dob církve: »Hle, jak se milují'« Vy
slyš církev sv. ve všem, oč její kněz
nyní jejím jménem Tebe prosí!

Preface. Žalm díkučinění po
poslední večeři. »A
chválu vzdavše vyšli
na horu Olivetskou«.

Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu
Svatý, díky vroucí Tobě za všecku Tvou
lásku k nám, za stvoření, vykoupení a
posvěcení naše. Spojuji se se všemi
anděly a svatými, kteří provázejí jása
vými chvalozpěvy Božího Beránka, se
stupujícího brzy na oltář, a volám Ti
s nimi vstříc: Svatý, Svatý, Svatý, Hos
podin, Bůh zástupů! Plna jsou nebesa
i země slávy Tvé. Hosanna na výso
stech! Požehnaný, jenž přichází ve jmé
nu Páně. Hosanna na výsostech!

Kánon mešní,

který kněz vždy potichu se modlí, představuje
se svými starobylými, krásnými modlitbami
vlastní umučení Páně.
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Te igitur: Madlitba Páně vzahradě© gethsemanKnězprosízacír-| ské,vnížobětujesvéKev,papeže,biskupy| utrpenízazdarsvého
a kněze. díla.

Otče věčný, smiluj se nad církví sv.,
sv. Otcem, biskupy, kněžími i věřícím
lidem, hlavně pak nad těmi, kdo s námi
jsou ve mši sv. spojeni.

Vzpomínka živých.
Církev sv. ti dovoluje, abys zde doporučil

Božímu milosrdenství osoby tobě nejdražší, a to
jen živé; proto si pořiď seznam těch osob,
abys na nikoho nezapomněl. Zde pro krátkost
času vyjmenuj jen nejpřednější, ostatní zahrň
do své vzpomínky slovy:

Mimo to doporučuji Ti, Pane, ještě
všecky osoby, které jsem jednou pro
vždy pojal do své vzpomínky živých,
kterým jsem slíbil modlitbu, i kterým
jsem jí povinen.

Církev sv. bere tvou vzpomínku za svou a
svou autoritou doporučuje ji Božímu milo
srdenství.

Rozpomeň se, Hospodine, na tyto
služebníky a služebnice své, jež jsem Ti
nyní doporučil, jakož i na všecky, kte
ré Ti kněz jménem církve svaté dopo
roučí!
Communicantes:

(V obcování svatých trvajíce) modlí se kněz,
vzývaje Matku Boží, sv. apoštoly a všecky
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svaté a světice Boží, aby svou přímluvou pod
porovali naše prosby.

Celé nebe má účast na oběti Božího Berán
ka.

Matko Boží a všichni svatí a světice
Boží, kteří se nyní spojujete s naší obě
tí, nabídněte Bohu své zásluhy i za nás
a zjednejte nám vyslyšení.

Hanc igitur.
Kněz vztahuje ruce Tak odsuzuje Pilátnadobětnídary,jako© ksmrtiBeránkaBokdysiveleknězžidov-© žího,kteréhožpakský,vztáhnuvrucesvé| usmrcují.

na obětní dar, přenesl
na něj své i všeho
lidu hříchy a pak jej
zničil.

Beránku Boží, sejmi i hříchy moje
i všeho světa, zachraň nás a dej nám
mír a vykoupení!

Proměnění a pozdvihování.

Ukřižování Páně a pozdvižení kříže. Slova
konsekrační, jimiž Pán Ježíš sám ústy svého
kněze proměňuje chléb ve své tělo a víno ve
svou krev, naznačují oddělenými od sebe způ
sobami násilnou smrt Páně na kříži. Jsou ja
koby mystickým mečem, který násilně oddě
luje tělo Páně od krve. Vidíme dvojí způsobu,
ale víme, že jest pod každou přítomen Pán Je
žíš celý, a to proto, že Pán Ježíš nyní, jsa již
oslaven, zemříti nemůže. Podle slov se však
zdá, jako by přítomno bylo pod způsobou chle
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ba jen tělo, pod způsobou vína jen krev Páně.
Otec nebeský patří v tomto okamžiku naoltář,
jako kdysi hleděl na Kalvarii, když na kříži
viselo tělo jeho Syna! Sbory andělské vznáše
jí se nad oltářem, k němuž s úctou a vděčností
přihlížejí svatí z nebe a s touhou vzhlížejí du
še z očistce. Oltář stává se středem všeho
stvoření.

Poklekni s Marií, Janem a zbožnými žena
mi pod kříž, poděkuj Spasiteli za jeho lásku,
pohlédni na sv. hostii uctivě a vděčně a zvolej
se sv. Tomášem pln víry:

»Pán můj a Bůh můj!« (Odp. 7 let*.)
Pozdravena budiž, spásná Žertvo, obě
tovaná za mne a za celé lidské pokolení
na dřevě kříže! (Odp. 500 dní; č. 106.)

Zdvihni s knězem kalich krve Páně a řekni:

Pozdravena budiž, drahocenná krvi,
řinoucí se z ran ukřižovaného Pána na
šeho, Ježíše Krista, a smývající hříchy
celého světa! (Odp. 500 dní; č. 106.) —
Rozpomeň se, Pane, na svého tvora, je
hož jsi vykoupil svou drahocennou krví!
(Odp. 500 dní; č. 106.)

Rozjímání pod křížem:

Unde et memores:
WVPWOCPane Ježíši, věřím pevně, že Tvá oběť

jest nejen památkou Tvého umučení,
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, ale
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že je to táž oběť, kterou Jsi přinesl za
nás na kříži.

Supra guae:
Račiž shlédnouti i na moji účast, kte

rou mám při této Tvé i naší společné
oběti, tak milostivě, jako jsi shlédl a
přijal zbožnou oběť Abelovu, Abraha
movu a Melchisedechovu!

. ia
Supplices te rogamus:

Rač přenésti tuto naši společnou
oběť prostřednictvím svého anděla na
nebeský oltář svůj, přijmouti ji a na
plniti nás svým požehnáním!

Vzpomínka na zemřelé:
Jako sestoupil Pán Ježíš po své skutečné

smrti do předpeklí, aby vysvobodil duše spra
vedlivých Starého zákona, tak přináší při kaž
dé mši svaté duším v očistci vysvobození, úle
vu, radost a útěchu.

Vzpomeň též na své mrtvé i všechny duše
v očistci, hlavně na ty, na které nikdo nevzpo
miná a Které tam k vůli tobě snad trpí, a vy
prošuj jim vysvobození. Napiš si jejich Se
znam, abys na nikoho nezapomněl, a zahrň je
tak do své přímluvy, jakos zahrnul živé.

Odpočinutí věčné dejž jim a všem
zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim
svítí. Nechť odpočívají v pokoji. Amen!
Nobis guogue peccatoribus:

Vzpomínka na mrtvé vyvolává v tobě sta
rost o tvou vlastní spásu: Kdo bude vzpomínat
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na mne? Nespoléhej na nikoho a postarej Se
sám o sebe. Obrať se s knězem na všecky sva
té a popros je, aby ti svou přímluvou zabezpe
čili místečko ve své společnosti v nebi.

Vy svatí a světice Boží, které nyní
kněz jmenuje, i všichni ostatní blažení
nebešťané, orodujte za nás, hříšné, aby
chom pro milosrdenství Boží a krev
Syna Božího dostali se jednou do vaší
blažené rodiny!
Otče náš! (Pater noster!)

Pomodli se jej s největší vroucností a dů
věrou! Vždy jest mocný, ale po pozdvihování
jest nejmocnější. Vždyť Otec v něm poznává
vlastní slova svého Syna, jehož ruce Ze SV.
hostie právě k nebi se zdvíhají a svatá krev
z kalicha o smilování prosí, a který v tomto
okamžiku vzdává svému nebeskému Otci čest,
jaká mu přisluší. Jak by tebe nevyslyšel!

Příprava na sv. přijímání.

Mše sv. jest pravá oběť: proto má nejen
kněz, ale i lid požívati obětních darů. Kdo chce
býti úplně a dokonale účasten oběti mšesv.,
má jíti ke sv. přijímání, jak tomubylo v první
církvi. Nemůžeš-li přece přijímati skutečně,
přijímej aspoň vždy duchovně, t. j. s vírou a
touhou. Proto se vždy připrav s knězem na sv.
přijímání.
Libera me:

Zbav mne, Pane, všeho zlého: minu
lého, přítomného i budoucího, a na pří
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mluvu své Matky a všech svatých uděl
nám pokoje!
IKněz láme sv. hostii:

Ó Bože, zlom ve mně mou pýchu a
sebelásku, umrtvi ve mně starého, hříš
ného člověka!

Kněz pouští částečku sv. hostie do kalicha:
Značí spojení duše-s krví a tělem Páně ve hro
bě, t. j. zmrtvýchvstání Páně.

Dej i mně, Pane, povstati k novému
životu milosti a nedopusť, abych kdy
duchovně zemřel!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi a dej nám
svatý mír!

Kněz se modlí tři modlitby před sv. přijí
máním. Modli se s ním v duchu:

a) Pane, chci Tě přijmouti svátostně
nebo alespoň duchovně: nehleď na hří
chy mé, ale na víru církve sv. a k vůli
ní mi odpusť!

b) Vysvoboď mne skrze toto svaté
tělo a krev svou od všeho zlého a utvrď
mne v dobrém, abych se od Tebe nikdy
neodloučil!

c) Přijetí Tvého svatého těla nebudiž
mi k odsouzení, nýbrž k ochraně duše
i těla!

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou, ale toliko rci slovem, a
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uzdravena bude duše má! (Odp. 500
dní*; č. 129.)

Kněz přijímá. — Vzbuďi ty ve svém srdci
touhu po spojení s Pánem Ježíšem, řka:

Pane Ježíši, můj nejsladší, sestup již
do mé duše; mé srdce plane touhou a
láskou po Tobě, poklade můj nejdražší!

Přijde k tobě jistě, i když jen duchovně při
jímáš. Poznáš to podle nevýslovné blaženosti,
jakou naplnil tvé srdce; vždyť jako bys vlastně
měl celé nebe ve své duši, máš-li tam svého
Boha!

S Ježíškem se obírej, mezitím co kněz se
modlí díkůčinění po sv. přijímání (kommunio
a postkommunio). Jsou to chvíle plné požeh
nání; nebuď roztržitým! Řekni:

»Pane Ježíši, věřím, že jsi ve mně pří
tomen. Jsi můj Bůh: klaním se Ti se
všemi tvory nebes i země. — Vítám Tě
do ubohého srdce svého. — Děkuji Ti,
žes ke mně zavítal. — Odpusť, že Tě
uvádím do příbytku horšího, nežli byl
chlév betlemský. — Osvěť všecky tem
né kouty mého srdce, roztav v něm led
vlažnosti, a zahřej srdce mé takovou
láskou, jaké jest schopno! — Daruj mi
ty milosti, o nichž víš, že jich nejvíce
potřebuji! — Smiluj se nade všemi, za
které jsem Tě při mši sv. prosil!
Ite missa est a požehnání kněze:

Naznačuje rozloučení Pána Ježíše s apoštoly
a vstup na nebesa.
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Postav se v duchu v kruh apoštolů, shro
mážděných na hoře Olivetské, přitul se k Mat
ce Boží a popros © požehnání pro sebe i své
drahé:

Lid Tvůj, Bože, se Ti klaní v rozlou
čení hodině. Uděl, Kriste, požehnání
Svojí věrné rodině!

Žehnej církvi, žehnej vlasti, žehnej
všemu národu, dej nám, Dárce věčné
slasti, ve všem dobrém úrodu! Amen.

Kdo knězi zbožně při mši sv. ministruje,
získá odp. 3 roků (č. 627).

V poledne.
V polední dobu nezapomeň se pomodliti An

děl Páně nebo Raduj se, nebes Královno!
Chceš-li rychle prospívati v dokonalosti, vy

konej si též zvláštní zpytování svědomí, při
němž máš na zřeteli hlavně tu chybu, proti níž
zvláště bojuješ, nebo tu ctnost, o niž se přede
vším snažíš. Postupovati můžeš asi jako při
večerním zpytování svědomí.

Modlitba před jídlem
a po jídle.

a) před jídlem: vzpomeň,že jest mno
ho lidí, kteří nemají ani tolik, co ty: máš býti
zač Bohu vděčným.

Oči všech doufají v tebe, Hospodine,
a ty jim dáváš pokrm v čas příhodný;
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otvíráš ruku svou a naplňuješ každého
živočicha požehnáním. — Sláva Otci
i Synu i Duchu Sv. atd. (Odp. 300 dní.)

Pane, smiluj se nad námi! Kriste,
smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad
námi! — Otče náš, Zdrávas.

Modleme se: Požehnej, Pane, nás a
tyto své dary, které z tvé štědrosti po
žívati budeme. Skrze Krista, Pána na
šeho. Amen.

b) po jidle:
Děkujeme tobě, všemohoucí Bože, za

všecka tvá dobrodiní. Jenž žiješ a kra
luješ na věky věkův. Amen. (Odp. 300
dní; č. 636.) Sláva Otci atd.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste smi
luj se nad námi! Pane, smiluj se nad
námi! — Otče náš, Zdrávas.

Račiž odplatiti Pane, životem věč
ným všem, kteří nám pro jméno tvé
dobře činí. Amen. (Odp. 300 dní; č.
620.)

Večerní modlitba.

Ve jménu Otce atd. (Odp. 100 dní;
č. 631.)

Bože, na mou pomoc pomni, Pane,
pomáhat mi pospěš! (Odp. 500 dní*;
č. 20.)
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Tebe, Boha Otce nezrozeného, tebe,
Syna Jednorozeného, tebe, Ducha Sva
tého Utěšitele, svatou a nerozdílnou
Trojici, celým srdcem i ústy vyznává
me, chválíme a tobě dobrořečíme. (500
dní odp.*; č. 3.)

Svatý Bože, Svatý silný, Svatý ne
smrtelný, smiluj se nad námi! (Odp.
500 dní*; č. 16.)

Poděkuj Pánu Bohu za všechna dobrodiní,
která nám všem prokázal, zvláště dnešního
dne:

Pane Bože můj, děkuji ti za všechna
dobrodiní, která jsi prokázal mně i ce
lému tvorstvu. Děkuji ti za to, Žes mě
stvořil, svou přesvatou krví vykoupil,
posvětil, s takovou péčí živil a chránil.
Jaks byl ke mně štědrý a milosrdný, ač
jsem toho nezasloužil. Čím se ti, Pane,
odvděčím? — Ježíši, Bože můj, miluji
tě nade všecko. (Odp. 300 dní; č. 57.)
— 0 Ježíši, učiň, ať jsem tvůj, celý
tvůj, vždycky tvůj! (Odp. 300 dní; č.
72.) — Děkujeme tobě, všemohoucí
Bože, za všechna tvá dobrodiní. Jenž
žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.
(Odp. 300 dní; č. 636.)

Ježíši Kriste, Bože můj, klaním se
tobě a děkuji ti za všechny milosti, kte
ré jsi mi dnešního dne udělil. Obětuji
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tobě svůj spánek a všechny okamžiky
této noci a prosím tě, abys mne ochrá
nil od hříchu. Proto uléhám do přesva
té rány tvého boku a pod ochranný
plášť tvé Matky, Panny Marie. Tvoji
svatí andělé ať jsou při mně a v pokoji
mne opatrují. Tvé požehnání pak spočí
vej na mně. (Odp. 3 roky*; č. 78.)

Požádej o osvícení, abys poznal své hříchy,
jak je uvidíš v den svého soudu:

Ježíši Kriste, Pane můj, Synu Boha
živého, pokorně tě prosím, rozptyl tem
noty mého ducha a dej mi živou víru,
pevnou naději a horoucí lásku. Učiň,
Ó Bože můj, ať tě dobře poznám a kaž
dou věc konám podle tvého osvícení a
ve shodě s tvou svatou vůlí. Amen.
(Odp. 500 dní*; č. 85.)

Zpytuj své svědomí, abys poznal, čím jsi
dnes Pána Boha urazil.

Vyčítá ti svědomí nějaký těžký hřích? —
Což dobrovolný všední? — Projdi si přikázání
Boží a církevní. — Jaks zachoval dnes své
ranní předsevzetí? — Pokročil jsi v duchovním
životě, či snad jsi se pohoršil? — Jaks vykonal
své křesťanské povinnosti ? — Modlitby: Anděl
Páně, před jídlem a po jídle, ráno a večer? —
Byls na mši sv.? :Byls u sv. přijímání? Vykonal
jsi rozjímání nebo aspoň duchovní četbu? —
Jak ses zachoval k bližnímu? — Neopominul
jsi nic ze svých povinností? — Jak jsi to vše
chno vykonal? — —

Vzbuď lítost a pevné předsevzetí.
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hb ABože, buď milostiv mně hříšnému!
(Odp. 500 dní; č. 14.)

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade
mnou! (Odp. 500 dní*; č. 58.)

Bože můj, věřím v tebe, doufám v te
be, miluji tě nade všecko z celé duše
své, z celého srdce svého, ze všech sil
svých; miluji tě, poněvadž jsi nekoneč
ně dobrý a láskyhodný. A poněvadž tě
miluji, lituji z celého srdce svého, že
jsem tě urazil. Smiluj se nade mnou
hříšným! Amen. (Odp. 300 dní; č. 27.)

Hospodine, neodplácej nám podle hří
chů našich, kterých jsme se dopustili,
ani podle nepravostí našich. (Odp. 500
dní*; č. 29.)

Milovaný můj Ježíši, z vděčnosti
k tobě a abych napravil své nevěrnosti,
daruji ti své srdce a úplně se tobě za
svěcuji a S pomocí tvou si umiňuji, že
už nebudu hřešiti. (300 dní odp.*, koná
li se před obrazem Srdce P.; č. 228.)

Rač, Hospodine, ochránit nás od hří
chu dnešní noci. (Odp. 500 dní; č. 21.)

Ostříhej mne, Pane, jako zřítelnici
oka; ve stínu svých křídel uschovej
mne. (Odp. 500 dní*; č. 18.)

Matko milosrdenství, pros za nás!
(Odp. 300 dní; č. 280.)
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Prosby.

Navštiv, prosíme, Pane, -tento příby
tek a daleko od něho zažeň všechny ne
přátelské úklady; tvoji svatí andělé ať
v něm přebývají a nás v pokoji ochra
ňují a požehnání tvé spočívej na nás
vždycky. Pro Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 5 let*; č. 48.)

Dobrotivostí svou, prosíme, Pane,
rozvaž pouta našich hříchů a na pří
mluvu blahoslavené Rodičky Boží Ma
rie, vždycky Panny, spolu se svatým
Josefem, svatými apoštoly svými, Pet
rem a Pavlem a všemi svatými opat
ruj nás, své sluhy, i naše příbytky ve
vší svatosti; všechny, kdož svazky krve,
příbuzenství a přátelství jsou s námi
Spojeni, očisť od vin a ozař je ctnost
mi; uděl nám pokoj a zdraví; odstraň
viditelné i neviditelné nepřátele; zapuď
tělesné žádostivosti, propůjč zdravé po
větří; uštědři našim přátelům i nepřá
telům lásku. Své věčné Město ostříhej;
velekněze našeho, Pia XII., zachovej;
všechny preláty, knížata církevní i vše
chen křesťanský lid ode všeho proti
venství ochraňuj. Požehnání tvé spočí
vej vždy na nás a všem věrným zemře
lým dopřej věčného pokoje. Amen.
(Odp. 3 roky*; č. 37.)
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V ruce tvé, Pane, poroučím ducha
svého. (Odp. 500 dní*; č. 19.)

Ježíši, Maria, Josefe, vám věnuji
srdce své i duši svou.

Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně
v boji posledním.

Ježíši, Maria, Josefe, kéž duše má
v pokoji s vámi odejde.

(Odp.7 let za každou střelnou mod
litbu; plnom. na konci měsíce při den
ním pomodlení; č. 589.)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sv.
Amen. (Odp. 100 dní; č. 631.)
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SV. ZPOVĚĎ
A SV. PŘIJÍMÁNÍ

Svátost pokání
jest z největších darů, který zmrtvýchvstalý
Spasitel lidstvu uštědřil. Avšak jenom platná
zpověď způsobí odpuštění hříchů a dá duši mi
lost Boží a pokoj. K platné zpovědi se vyža
duje:

1. Svědomité zpytování svědo
mí: Popros Ducha Svatého, aby tě osvítil, aby
ses mohl rozpomenouti na všechny těžké hří
chy, kterých ses dopustil a které ještě ve Sv.
zpovědi nebyly vyznány. Těžký hřích jest
smrtelná rána na duši. Málo prospěje ukázati
lékaři jen některé ze smrtelných ran, a druhé
zatajiti: na každou smrtelnou ránu můžeš ze
mříti. Tak je to i s ranami duše. Jediný zata
jený těžký hřích činí zpověď neplatnou, ba sva
tokrádežnou a přivodí smrt duši. — Je tudíž
třeba udati počet těžkých případů, případně i
okolnosti, které mění hřích v jiný nebo ze všed
ního hříchu činí těžký. -—Doporučuje se však,
zvláště není-li duše obtížena těžkým hříchem,
aby ses rozpomněl i na všední hříchy, alespoň
na zcela dobrovolně spáchané, především na
onen, proti němuž hlavně bojuješ.

2. Lítost. Ta je tak důležitá, že bez ní
nelze dosíci odpuštění ani všedních hříchů, tím
méně těžkých. Musí se vztahovati na všechny
těžké hříchy: kdybys jediného nelitoval, jest
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zpověď neplatná a svatokrádežná. Kdyby se
zpovídal jen ze všedních hříchů, musíš litovati
aspoň některého, aby byla zpověď platná. K od
pušťění ve zpovědi stačí lítost nedokonalá; ale
tobě tato lítost nemá stačiti, nýbrž máš se sna
žiti, abys vzbudil lítost dokonalou. (Návod
k obojí lítosti viz dále v textu.)

3. Pevné předsevzetí jest vlastně
přirozeným důsledkem lítosti: jesťliže hříchů
upřímně lituješ a jich nenávidíš, musíš míti ta
Ké rozhodnou vůli vystříhati se jich, aspoň jistě
těžkých hříchů. Avšak láska k Bohu nuťká tě,
abys mu slíbil, že se budeš varovati i každé
dobrovolné urážky, byť i nebyla hříchemtěž
kým. — Předsevzetí sebe rozhodnější není sice
slibem ve vlastním slova smyslu, ale jest čest
ným zaručením se živému a věčnému Bohu, že
se své strany učiníš všecko, abys dobrovolně
nezhřešil. Kdybys takové zaručení dal vážnému
člověku, postaráš se, abys mu dostál a svou
vinou je nezrušil. — Oč větší úsilí máš vyvinou
ti, abys slovu Bohu danému dostál. Ale zapome
neš-li hned Do zpovědi, cos slíbil, nedbáš-li vů
bec nic, abys své slovo splmil, děláš-li hned po
sv. zpovědi všecko zase tak, jako předtím,
bez nejmenšího pokusu o polepšení — a fo se
snad opakuje celá léta — co si má Pán Bůh
© tobě pomysliti, jak má znova a znova věřiti
tvému ujišťování při sv. zpovědi: »Opravdu
míním nikdy více nehřešiti, všeliké příležitosti
ke hříchu se varovati a život svůj opravdu po
lepšiti?« — Není pro něho urážkou, že s ním
jednáš hůře než s každým vážným člověkem ?
— Což je Bůh dítě, abys mu chtěl stále něco
namlouvati a slibovati, aniž bys měl vůli dáti
mu to opravdu? — Hleď, ať se před každou
sv. zpovědí můžeš vykázati nějakým úspěchem,
nebo aspoň spravedlivě omluviti, že dobrá vůle
u tebe byla, že ses snažil dostáti svému slovu,
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ale že přece se ještě všechno nezdařilo, jak jsi
slíbil a si přál.

4. Zpověď musí býti zřetelná,stručná, ale
úplná a upřimná, jak už bylo řečeno při zpy
tování svědomí. — Nezapomeň však, že jest
každý hřích nemocí duše a kněz lékařem, který
nejen hříchy odpouští, nýbrž i hojí, hlavně jsou
li zaviněny návykem. Pros ho tedy o radu, sděl
mu své pochybnosti v životě duchovním, své
návyky, svá pokušení, své plány pro budou
cnost. Buď stručný, nech všech zbytečných po
známek, nežaluj na nikoho, přijmi pokorně
radu zpovědníka — máť k tomuzvláštní po
moc Ducha Sv. — a pak se dle jeho rady řiď.
S jinými o své zpovědi nemluv!

5. Dostiučinění. Po rozhřešenísi uvě
dom — ovšem vykonal-lis všecko tak, jak bylo
řečeno v předešlých odstavcích — že rozsudek
kněze byl potvrzen v nebi a tvé hříchy jsou
ti prominuty. Radostně poděkuj Pánu Ježíši za
to. Buď jako onen vděčný Samaritán, který
vida, že byl od svého malomocenství očištěn,
vrátil se k Pánu Ježíši, klaněl se mu a děkoval.
— Obnov ještě jednou lítost a předsevzetí, 20
pakuj si, co ti kněz poradil, pomodli se zbožně
uložené pokání a připoj k němu některé od
pustkové modlitby, abys jimi dosáhl odpuštění
co nejvíce časných trestů. —- Na své předse
vzetí vzpomínej pak denně ráno a při zpytování
svědomí. — Dostiučinění nebylo by úplné, kdy
bys nenapravil a nenahradil škody, kterés způ
Sobil bližnímu na majetku, cti a dobrém jmé
nu, a neodčinil pohoršení.



Modlitby před sv. zpovědí.
1. Vzbuzení lítosti nedokonalé:

a) Máš-li na duši těžký hřích:
NYPWOPane Ježíši, ztratil jsem tvou milost!

Kdybys mne povolal nyní před svůj
soud, byl bych zavržen do ohně věčné
ho, kdes ty i tvoje nejsvětější Matka
nenáviděn a proklínán všemi zavržený
mi! Já bych tě musil nenáviděti s nimi!
Hrozné pomyšlení! Nedopusť tomu, Pa
ne, nedopusť tomu, Maria! Ježíši, Synu
Davidův, smiluj se nade mnou! (Odp.
500 dní.) — Svatá Maria, zachraň mne
před tresty pekelnými! (Odp. 300 dní.)
— Můj Ježíši, milosrdenství! (Odp. 300
dní.) — Sladké Srdce Panny Marie, buď
mojí spásou! (Odp. 300 dní.) — Matko
lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj
za nás! (Odp. 300 dní.) — Ó Bože můj,
jak ti děkuji, že mi dáváš milost sv.
zpovědi, kde mohu dosáhnouti odpuště
ní svých hříchů a zachrániti svou duši
před peklem! Chci se z nich upřímně
vyznati, a lituji jich, nenávidím je a ne
chci se jich už nikdy dopustiti. Proto se
chci varovati všech příležitostí ke hří
chu. Panno Maria, pros Ježíše za mne
(odp. 300 dní), ať mi dá sílu dostáti
mému upřímnému předsevzetí!
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b) Máš-li na duši jen všední hříchy:

Pane Ježíši, jak jsem ti vděčen, žes
mne ochránil těžkého hříchu! Ale do
pustil jsem se mnohých hříchů všed
ních! I těmi jsem tebe urazil a zarmou
til. Ty mne za to musíš potrestati buď
zde nebo v očistci. Co mne očekává! Víc
však než zasloužený trest mne bolí, že
jsem urazil tebe, svého dobrého Spa
sitele! Lituji upřímně všech svých hří
chů a činím opravdové předsevzetí, že
se polepším. S tvou milostí doufám, že
se uvaruji aspoň dobrovolných všedních
hříchů. Učiním vše, aby se tak stalo.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se
nad námi! (Odp. 500 dní.) — Ó Maria,
naše naděje, ustrň se nad námi! (Odp.
300 dní.) — Nejsladší Ježíši, nebudiž mi
Soudcem, ale Spasitelem! (Odp. 300
dní.) — Věčný Otče, obětuji tobě nej
dražší Krev Ježíše Krista na usmíření
svých hříchů, na úlevu svatých duší
v očistci a za potřeby církve svaté.
(Odp. 500 dní.)

2. Vzbuzení lítosti dokonalé.

Bože můj, věřím v tebe, doufám v te
be, miluji tě nade všecko z celé duše
své, z celého srdce svého, ze všech sil
svých; miluji tě, poněvadž jsi nekoneč
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ně dobrý a láskyhodný; a poněvadž tě
miluji, lituji z celého srdce svého, že
jsem tě urazil: smiluj se nade mnou
hříšným. Amen. (300 dní; č. 27.)

Bože, buď milostiv mně hříšnému!
(500 dní; č. 14.)

Pane, nevzpomínej našich starých
nepravostí a odpusť naše hříchy pro
jméno své! (500 dní*; č. 24.)

Hospodine, neodplácej nám podle
hříchů našich, kterých jsme se do
pustili, ani podle nepravostí našich!
(500 dní*; č. 23.)

ÓOOtče milosrdenství, zdroji všeho
dobra, úpěnlivě tě prosím skrze nejsvě
tější a tebe nejvíce milující Srdce Ježí
še, tvého nejmilejšího Syna, Pána a
Spasitele našeho, v němž máš stále za
líbení, račiž mně propůjčiti milost živé
víry, pevné naděje a horoucí lásky k to
bě a k mému bližnímu; nadto pak i mi
lost opravdové bolesti nade všemi mý
mi hříchy, spolu s velmi pevným před
sevzetim, že tebe v budoucnu nikdy
neurazím, tak abych mohl vždycky po
dle tvé božské vůle žíti, tvou nejsvětěj
ší vůli ve všem velkodušně a ochotně
plniti a v tvé lásce až do konce svého
života setrvati. Amen. (3 roky; č. 50.)

Můj Ježíši, milosrdenství! (300 dní*;
Č. 50.)
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Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade
mnou! (500 dní*; č. 58.)

Můj božský Spasiteli, do jakého sta
vu jsi byl přiveden, když ses nechal
přivázati ke sloupu z lásky k duším! —
Ó, jak se vyplnilo tehdy slovo proroko
vo, jenž o tobě řekl, že od hlavy až
k nohám se staneš celý jedinou ranou,
takže už nebude lze tebe rozpoznati.
Jak ses zastyděl, když ti strhli tvůj
oděv! Jaké muky jsi zakusil pod příva
lem nesčetných šlehů a jak proudy se
řinula z rozšlehaných žil tvá převzácná
Krev! Vím dobře, že to nebyla ani tak
nespravedlnost římského vladaře a kru
tost vojínů, která tě zbičovala, jako to
byly mé viny. — Ó nešťastné hříchy,
které tě stály tolik bolestí! — Ó tvrdé
ho srdce mého! — Přesto, žes za mne
tolik trpěl, neustával jsem tebe urážeti.
Avšak ode dneška nebude tak. Spojen
s tebou navždy pouty věrnosti, budu se
snažiti, dokud budu živ, abych dal za
dostučinění tvé uražené spravedlnosti.
Pro bolesti, které jsi vytrpěl, přivázán
jsa ke sloupu, pro šlehy, které ti roz
brázdily nevinné tělo, pro Krev, kterou
jsi v takové hojnosti prolil, měj slito
vání s mou nešťastnou duší, vysvoboď
ji dnes i později vždycky od úkladů po
kušitele, a až dospěje konce vyhnanství,
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uveď ji do nebe. Amen. (500 dní; č.
176.)

O Ježíši, buď mi Ježíšem a spas mne!
(300 dní*; č. 69.)

O dobrý Ježíši, smiluj se nade mnou
podle velikého milosrdenství svého!
O nejlaskavější Ježíši, prosím tě pro
onu vzácnou Krev, kterou jsi ráčil pro
líti za hříšníky, abys smyl všechny mé
nepravosti a shlédl na mne bídného a
nehodného, vzývajícího tvé svaté Jmé
no. Nuže, Ježíši, pro své svaté Jméno
spas mě! (Odp. 500 dní; č. 97.)

Kriste Ježíši, pomocníku můj a Spa
siteli můj! (Odp. 300 dní*; č. 70.)

Viz mě u svých nohou, Ježíši Naza
retský, viz tohoto nejbídnějšího tvora
ze všech, který přichází před tebe po
nížený a zkroušený. Slituj se nade
mnou, Ó Pane, podle velikého milo
srdenství svého! Zhřešil jsem, a mé vi
ny byly proti tobě. Avšak má duše ná
leží tobě, poněvadž jsi ji stvořil a vy
koupil svou drahocennou Krví. Oh,
učiň, ať tvé dílo není zmařeno, a měj se
mnou slitování! Dej mi slzy lítosti, od
pusť mi, vždyť jsem tvým synem. Od
pusť mi, jako jsi odpustil kajícímu lot
rovi. Pohlédni na mne s nebes výše a
požehnej mi. — Věřím v Boha atd.
(Odp. 3 roky; č. 177.)
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Ó můj Bože Ukřižovaný, viz mě
u svých nohou: nezapuzuj mne nyní,
když se ti představuji jako hříšník. To
lik jsem tě urazil v minulé době, můj
Ježíši! Ale nebude už tomu tak. Před
tebou, můj Bože, vyjevuji všechny své
viny..., už jsem je uvážil a vidím, že
nezasluhují odpuštění. Avšak vrhni je
diný pohled na své utrpení a viz, jakou
cenu má ona Krev, jež se řine z tvých
cév. Zamhuř, můj Bože, v tomto oka
mžiku své oči nad mými vinami a otevři
je a popatř na nekonečné své zásluhy.
A poněvadž jsi ráčil zemříti za mé hří
chy, odpusť mi je všechny, abych už ni
kdy necítil jejich tíži, neboť ta tíže,
Ó Ježíši, příliš mě zkrušuje. Pomoz mi,
můj Ježíši, chci se státi za každou cenu
dobrým. Odejmi, rozboř a znič ve mně
všechno, co není v souhlasu s tvou sva
tou vůlí. Proto tě prosím, Ježíši, osvěť
mě, ať mohu kráčeti ve tvém svatém
světle. (Odp. 500 dní*; č. 179.)

Nejsladší Ježíši, nebudiž mi Soudcem,
ale Spasitelem! (Odp. 300 dní*; č. 56.)

Vytrhni mne, Pane, z rukou mých ne
přátel! (Odp. 500 dní; č. 22.)

Bože, na mou pomoc pomni, Pane,
pomáhat mi pospěš! (Odp. 500 dní*;
č. 20.)

Maria, naděje moje, měj se mnou sli
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tování! (Odpustky 300 dní; č. 275.)
Tys moje Matka, Panno Maria, ochra

ňuj mne, abych na věky neurazil tvého
nejmilejšího Syna, a učiň, ať se mu
vždycky a ve všem líbím. (Odp. 300
dní; č. 286.)

Všemohoucí a milosrdný Bože, jenž
jsi v blahoslavené Marii, vždycky Pan
ně, umístil útočiště a pomoc hříšníků,
uděl, abychom pod její ochranou byli
rozhřešení ode všech vin a dosáhli
šťastného účinku tvého milosrdenství.
Pro Krista, Pána našeho. Amen. (Odp.
o roky*; č. 403.)

Panno neposkvrněná, útočiště hříš
níků, ty ses smířila se smrtí svého bož
ského Syna, abys napravila urážky, uči
něné Bohu, a zlo, jež bylo způsobeno
člověku hříchem: buď nám vždy mi
lostiva a pokračuj v nebi, kde kraluješ
ve slávě, ve svém díle horlivosti a lásky
v náš prospěch. Chceme býti tvými
dětmi; ukaž také, žes naší matkou. Vy
moz nám od Ježíše, božského Smiřitele,
aby přisvojil našim duším ovoce svého
umučení a své smrti a vysvobodil nás
z pout našich nepravostí. Kéž jest nám
On sám světlem v temnotách, silou ve
slabostech, podporou uprostřed nebez
pečenství, a až nás posilní svou milostí
a láskou v tomto čase života, nechť nám
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dopřeje, abychom ho milovali, viděli a
směli nazývati svým na věčnosti. Amen.
(Odp. 500 dní; č. 382.)

Po svaté zpovědi.

Svaté Srdce Ježíšovo, věřím, že mne
miluješ. (Odp. 300 dní; č. 199.)

Chvála a sláva a moudrost a dík a
čest i moc a síla Bohu našemu na věky
věkův. Amen! (Odp. 500 dní*; č. 17.)

Chvalte Hospodina všichni národové,
chvalte ho všichni lidé. Neboť utvrzeno
jest nad námi jeho milosrdenství a Hos
podinova věrnost zůstává na věčnost.
(Odp. 500 dní*; č. 25.)

Milovaný můj Ježíši, z vděčnosti k to
bě a abych napravil své nevěrnosti, da
ruji ti své srdce a úplně:se tobě zasvě
cuji a S pomocí tvou si umiňuji, že už
nebudu hřešiti. (Odp. 300 dní před
obrazem božského Srdce*; č. 228.)

Svaté Srdce Ježíšovo, daruji se ti
skrze Marii. (Odp. 300 dní*; č. 207.)

Všechno pro tebe, nejsvětější Srdce
Ježíšovo! (Odp. 300 dní; č. 203.)

Do rukou tvých, Pane, poroučím du
cha svého. (Odp. 500 dní*; č. 19.)

Ó Maria, učiň, ať žiji v Bohu, s Bo
hem a pro Boha. (Odp. 300 dní; č. 282.)

Matko moje, ochraň mne od smrtel
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ného hříchu! (Odp. 300 dní; č. 273.)
Ostříhej mne, Pane, jako zřítelnici

oka svého; skryj mne pod ochranou
svých křídel! (Odp. 500 dní*; č. 18.)

Nauč mne, Hospodine, plniti svou vů
li, neboť můj Bůh jsi ty. (Odp. 500 dní*;
č. 11.)

Bože, tys všemohoucí: učiň mnesva
tým! (Odp. 500 dní; č. 15.)

V tebe věřím, v tebe doufám, tebe
miluji, tobě se klaním, blažená Trojice,
jeden Bože; smiluj se nade mnou nyní
i v hodinu smrti mé a spas mě! (Odp.
300 dní; č. 30.)

Ó Ježíši, celým srdcem k tobě Inu.
(Odp. 300 dní; č. 68.)

Hospodine svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože, pro svou štědrost a pro nej
vznešenější svatost svého Syna, který
za mne podstoupil utrpení a smrť, i je
ho Matky, a pro zásluhy všech svatých
uděl mně, hříšnému a nehodnému kaž
dého tvého dobrodiní, abych pouze tebe
miloval, jen po tvé lásce vždycky žíznil,
ustavičně choval v srdci dobrodiní tvé
ho utrpení, uznával svou bídu a přálsi,
aby všichni po mně šlapali a mnou po
hrdali; kéž mne nermoutí nic než vina.
Amen. (Odp. 3 roky*; č. 51.)

Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo! Ó zdro
ji všeho dobra! Klaním se ti, miluji tě
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a lituje živě svých hříchů, odevzdávám
ti toto své ubohé srdce. Učiň je pokor
ným, trpělivým, čistým a úplně odda
ným tvým božským přáním. Učiň,
ó dobrý Ježíši, abych žil v tobě a pro
tebe. Ochraňuj mne v nebezpečenstvích,
potěšuj mě v útrapách, daruj mi zdraví
těla, pomoc v mých časných potřebách,
své požehnání ve všech mých dílech a
milost svaté smrti. (Odp. 500 dní;
č. 231.)

Pozdravuji tě, svaté Srdce Ježíšovo,
živý a životadárný zdroji věčného živo
ta, nekonečný poklade božství, žhavá
výhni božské lásky. Tys sídlem mého
odpočinku, mým bezpečným útočištěm.
Ó můj milovaný Spasiteli, zapal mé
srdce onou přehoroucí láskou, jíž jest
zaníceno tvé Srdce. Nalij do mého
srdce veliké milosti, jichž zdrojem je
tvé Srdce. Kéž tvá vůle jest i vůlí mou
a moje kéž jest na věky v souhlase
s vůlí tvou: vždyť já toužím po tom,
aby v budoucnosti tvá svatá vůle řídila
všechna má přání i všechny mé skutky.
Amen. (Odp. 500 dní; č. 232.)

Ó Paní má, svatá Maria, odevzdávám
tvé požehnané věrnosti, tvé zvláštní
ochraně a do lůna tvého milosrdenství
dnes i každodenně i v hodině smrti své
duši svou i tělo své. Svěřuji tobě vše
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chnu svou naději i útěchu, všechny své
úzkosti i svou bídu, život svůj i konec
svého života: aby pro tvou přesvatou
přímluvu a pro tvé zásluhy všechny mé
skutky byly řízeny a uspořádány podle
vůle tvé a tvého Syna. Amen. (Odp. 3
roky*; č. 313.)

Modlitby před sv. přijímáním.

Dobrotivý Pane Ježíši Kriste, já hříš
ník, jsa přesvědčen, že nemám žádných
vlastních zásluh, ale důvěřuje ve tvé
milosrdenství a tvou dobrotu, jen s osty
chem a bázní osměluji se přistoupiti ke
stolu tvé přesladké hostiny. Neboť mám
srdce i tělo poskvrněno mnohými vina
mi, mysli ani jazyka jsem obezřele ne
ostříhal. Pročež, ó dobrotivý Bože, ó
úžasná Velebo, já bídný zachvácen jsa
úzkostí, utíkám se k tobě jako ke zdroji
milosrdenství, spěchám k tobě, abys
mě pozdravil, uchyluji se pod tvou
ochranu. Před tebou jako soudcem ne
obstojím; ale dychtím po tobě jako po
svém Spasiteli. Tobě, Pane, odhaluji
své rány, tobě vyzrazuji svou ostýcha
vost. Vím, že jsou mé hříchy četné a
veliké, a mám proto strach; doufám
však v dobrodiní tvého milosrdenství,
kterých je bez počtu. Shlédni proto na
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mne očima svého milosrdenství, Pane
Ježíši Kriste, Králi věčný, Bože a člo
věče,ukřižovaný za lidstvo. Vyslyš mne,
doufám v tebe, smiluj se nade mnou,
plným bídy a hříchů! Vždyť ty nikdy
nedopustíš, aby se přestal vylévati na
nás pramen tvého milosrdenství. Budiž
pozdravena, spasitelná Oběti, přinesená
za mne a za celé lidské pokolení na dře
vě kříže! Budiž pozdravena, vznešená a
drahocenná Krvi, prýštící z ran ukřižo
vaného Pána mého Ježíše Krista a smý
vající hříchy celého světa! Rozpomeň
se, Pane, na svého tvora, jehož jsi vy
koupil svou Krví! Lituji, že jsem zhře
šil, toužím napraviti, čím jsem se pro
vinil. Odejmi tudíž ode mne, nejmilosti
vější Otče, všechny mé nepravosti a
hříchy, abych očištěn na mysli i těle
hodně přijal nejsvětější Svátost, a do
přej mi, aby tato svatá předhostina.
tvého Těla a tvé Krve, kterou já nehod
ný hodlám přijmouti, odpustila mé hří
chy, dokonale očistila má provinění, vy
pudila nečisté myšlenky, obnovila ve
mně dobré úmysly a dodala mi spasitel
nou rozhodnost k činům tobě libým
i poskytla duši mé i tělu mému pevnou
ochranu proti nástrahám mých nepřá
tel. Amen. (Odp. 3 roky; 3. X. 1936.)

Hle, kam až dospěla nadměrná láska
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tvoje, můj nejmilejší Ježíši. Ze svého
Těla a své nejdražší Krve připravil jsi
mi nebeskou hostinu, aby ses mi úplně
daroval. Kdo tě přiměl k takovým vý
střelkům lásky? Zajisté nikdo jiný, než
li nejlaskavější Srdce tvé. Ó velebné
Srdce mého Ježíše, nejžhavější ohnisko
božské lásky, pojmi duši mou do své
přesvaté rány, abych se v této škole
lásky naučil navzájem milovati toho
Boha, který mi podal tak úžasné důka
zy své lásky. Amen. (Odp. 500 dní*;
č. 152.)

Pane náš, Ježíši Kriste, utíkáme se
k tobě, Bože svatý, Bože velký, Bože
nesmrtelný: měj slitování s námi i s ce
lým lidským pokolením. Očisť nás od
našich hříchů i od našich slabostí svou
božskou Krví, Ježíši můj; v tebe věřím,
v tebe doufám, tebe miluji, tobě se da
ruji. (Odp. 300 dní; č. 82.)
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Pane, přidej nám víry! (Odp. 500
dní*; č. 28.)

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož
naši víru, naději a lásku, a abychom za
sloužili dosáhnouti, co slibuješ, učiň, ať
milujeme, co přikazuješ. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen. (Odp.5 let*; č.31.)

Bože můj, učiň, ať tě miluji, a jedi
nou odměnou mé lásky budiž, abych tě
miloval stále více. (Odp. 300 dní; č. 6.)

Můj Bože, mé jediné dobro, tys vše
cek pro mne; kéž i já jsem všecek pro
tebe! (Odp. 300 dní*; č. 7.)

Kéž se stane, ó Pane, srdce mé nepo
skvrněným, abych nebyl zahanben!
(Odp. 300 dní; č. 663.)

Očisti srdce i tělo mé, svatá Maria!
(Odp. 300 dní; č. 662.)

Dej, prosíme, všemohoucí, věčný Bo
že, ať dosáhneme čistoty mysli i těla
skrze neposkvrněné panenství nejčistší
Panny Marie. Amen. (Odp. 500 dní;
č. 665.)

Ó můj Ježíši, tys láska sama: rozněť
v mém srdci onen božský oheň, který
stravuje svaté a přetvořuje je v tebe.
(Odp. 300 dní; č. 59.)

Jako prahne jelen po bystřinách, tak
dychtí duše moje po tobě, Bože. (Odp.
500 dní*; č. 126.)
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Přijď, Pane, a neprodlévej! (Odp.
500 dní*; č. 127.)

Ježíši, Bože můj, miluji tě nade vše
cko. (Odp. 300 dní; č. 57.)

Ó Ježíši, celým srdcem k tobě Inu.
(Odp. 300 dní; č. 68.) —

Ježíši, z lásky k tobě, s tebou a pro
tebe. (Odp. 300 dní; č. 66.)

Požití Těla tvého, Pane Ježíši Kriste,
jež já nehodný odvažuji se přijmouti,
nebudiž mi k odsouzení a zatracení,
nýbrž pro dobrotivost tvou prospívejž
mi k ochraně duše a těla a k dosažení
vyléčení; jenž žiješ a kraluješ na věky
věkův. Amen. (Odp. 5 let*; č. 128.)

Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.
(Odp. 500 dní*; č. 64.)

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou, ale toliko rci slovem, a
uzdravena bude duše má. (Odp. 500
dní*; č. 129.)
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Po svatém přijímáni.

Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.
(Odp. 500 dní*; č. 64.)

Ježíši Kriste, Synu Boha živého, svět
lo světa, tobě se klaním, tobě žiji, tobě
umírám. Amen. (Odp. 300 dní; č. 60.)

Klaním se ti, Ó nejsvětější, eucharis
tické Srdce Ježíšovo. (Odp. 300 dní;
č. 244.)

Sláva, láska a dík nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu! (Odp. 300 dní; č. 200.)

Chvalte Hospodina všichni národové,
chvalte ho všichni lidé. Neboť utvrzeno
jest nad námi jeho milosrdenství a Hos
podinova věrnost zůstává na věčnost.
(Odp. 500 dní*; č. 25.)

Chvála a sláva a moudrost a dík a
čest i moc a síla Bohu našemu na věky
věkův. Amen. (Odp. 500 dní*; č. 17.)

Srdce Ježíšovo, v tebe důvěřuji.
(Odp. 300 dní*; č. 195.)

Svaté Srdce Ježíšovo, věřím, že mne
miluješ. (Odp. 300 dní; č. 199.)

Můj Bože, miluji tě. (Odp. 300 dní;
č. 29.) Můj Bůh a mé všechno! (Odp.
300 dní; č. 5.) Ježíši, tobě žiji, Ježíši,
tobě umírám, Ježíši, tvůj jsem v životě
i ve smrti. Amen. (Odp. 100 dní*; č. 61.)

Přijmi, Pane, veškerou mou svobodu,
přijmi paměť, rozum a celou mou vůli.
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Cokoli mám nebo svým nazývám, tys
mi uštědřil: to všechno tobě navracím
a odevzdávám výhradně tvé vůli, aby
s tím nakládala dle své libosti. Daruj
mi pouze lásku k sobě a milost, a jsem
dosti bohat; nežádám už ničeho jiného.
(Odp. 3 roky*; č. 391.)

Jak líbezná jest sladkost tvého ne
beského Chleba! Jak podivuhodný jest
klid a úplný mír toho, kdo tě přijme,
když se napřed odřekl vlastních hříchů
a upřímně se z nich vyzpovídal! Budiž
tisíckrát veleben, můj Ježíši! Dokud
jsem byl ve hříchu, byl jsem nešťasten.
Nyní nejen cítím, že je má duše klidná,
ale zdá se mi, že předem okouším raj
ského míru. Oh, je věru pravda, že na
še srdce je stvořeno pro tebe, můj mi
lovaný Pane, a že jen tenkrát se radu
je, spočine-li v tobě. Proto ti děkuji
v tomto okamžiku a pevně si umiňuji,
že se vždy budu varovati hříchu i pří
ležitostí k němu a že se pevně usídlím
ve tvém božském Srdci, od něhož oče
kávám pomoc, abych tě mohl milovati
až do smrti. Amen. (Odp. 500 dní; č.
131.)

O Ježíši, pomocníku můj a Spasiteli
můj! (Odp. 300 dní; č. 70.)

Ó Ježíši, učiň, ať jsem tvůj, celý tvůj,
vždycky tvůj. (Odp. 300 dní; č. 72.)
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Nejsladší a nejdobrotivější Pane můj,
Ježíši Kriste, jenž jsi právě vešel ve své
svrchované dobrotě do tohoto nepatr
ného a chudého příbytku: ozdob a obo
hať jej svými poklady, ať je tvůj stá
nek důstojný. Odpočiň si v něm, aby
mé srdce odpočinulo si v tobě jediném.
Nechť ti nestačí, ó Pane, žes mi dal své
přesvaté Tělo; daruj mi také poklady
a milosti, jež přinášíš s sebou. Neboť
málo by mi prospělo, že jsem jedl Chléb
života, zůstanu-li prost tvé milosti. Dej
mi, ó Pane, srdce láskou úplně v tebe
přetvořené. Dej mi takový život, aby
náležel zcela tobě, tak klidnou smrt,
aby byla počátkem života věčného.
Tento očekávám, toho si žádám, a dou
fám, že ho od tebe obdržím, Bože můj
věčný, pro sílu této Svátosti. Amen.
(Odp. 500 dní; č. 133.)

Sladké Srdce mého Ježíše, dej, ať tě
miluji vždy víc a více. (Odp. 300 dní*;
č. 193.)

Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň
srdce mé podle Srdce svého. (Odp. 500
dní*; č. 196.)

Duše Kristova, posvěť mě,
Tělo Kristovo, spasiž mě,
Krvi Kristova, opoj mě,
Vodo z boku Kristova, obmyj mě,
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Umučení Kristovo, posilni mě.
Ó dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Do svých svatých ran ukryj mě,
Nedej, abych byl odloučen od tebe,
Od zlého nepřítele ochraň mě,
V hodinu smrti mé povolej mě,
Přikaž mi přijíti k tobě,
Abych tebe se svatými tvými chválil.
Na věkyvěkův. Amen.

(Odp. 7 let po sv. přijímání*; mimo
sv. přijímání 300 dní*; č. 105.)

Ó spasitelná Hostie,
jež bránu nebes otvíráš,
tísní nás nepřátel boje:
dej sílu, přispěj na pomoc!
Trojjedinému Bohu
buď věkověčná oslava!
Rač dáti život bez konce
nám všem ve vlasti nebeské. Amen.

(Odp. 5 let*; č. 112.)

Ó posvátná Hostino, při níž Kristus
jest přijímán, obnovuje se památka je
ho utrpení, duše se plní milostí a dává
se nám záruka budoucí slávy!

W. Chléb s nebe dával jsi jim.
R. Všelikou líbeznost mající v sobě.
Modleme se: Bože, jenž jsi nám v pře

podivné Svátosti památku svého umu
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čení zanechal: uděl, prosíme, abychom
svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
tak velebili, bychom ovoce tvého vy
koupení stále v sobě zakoušeli. Jenž jsi
živ a kraluješ na věky věkův. Amen.
(Odp. 7 let*; č. 151.)

Ejhle, ó dobrý a nejsladší Ježíši, já
padám na kolena před tvou tváří a
s největší vroucností své duše tě prosím
a zapřisahám, abys ráčil vtisknouti do
mého srdce živé pocity víry, naděje a
lásky i opravdovou lítost nad mými
hříchy spolu s nejpevnější vůlí je na
praviti, zatím co s velikým zanícením
a s velikou bolestí své duše sám u sebe
rozvažuji o tvých pěti ranách a v du
chu na ně patřím, maje před očima to,
co už prorok David tobě, ó dobrý Ježí
ši, vložil do úst a co se na tebe vzta
huje: Zbodli ruce i nohy mé, sčetli vše
chny moje kosti.

Kdo po sv. přijímání (platí to až do půlnoci
téhož dne) pomodlí se vroucně tuto modlitbu
před obrazem Ukřižovaného a po ní ještě jed
nou Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci atd. na
úmysl sv. Otce, získá plnom. odpustky; mimo
sv. přijímání získá odp. 10 let po každé; č. 171.

Uděl mi, nejdobrotivější Ježíši, svou
milost, aby při mně byla a se mnou spo
lupůsobila i se mnou až do konce se
trvala.
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Dej mi, ať vždycky toužím po tom
a chci to, co je tobě příjemnější a tobě
se více líbí.

Tvá vůle budiž vůlí mou a má vůle
řiď se vždycky vůlí tvou a budiž s ní
v nejlepším souladu.

Ať chci i nechci jedno a totéž, co ty,
a ať nemohu chtíti nebo nechtíti leč jen
to, co ty chceš nebo nechceš. (Odp. 3
roky*; č. 7%.)

Projev oddanosti do vůle Boží
pro hodinku smrti.

Pane Bože můj, už nyní přijímám
s úplnou odevzdaností a ochotou z ru
kou tvých každý způsob smrti, jaký na
mne sešle tvá svatá vůle, se všemi
úzkostmi, mukami a bolestmi.

Kdo aspoň jednou v životě tento projev po
sv. přijímání vykoná, získává plnomocné od
pustky pro hodinku smrti; kdykoli jej obnoví,
ziskává odp. 7 let; č. 591.

Ó Maria, Panno a Matko nejsvětější,
hle, přijal jsem tvého vroucně milova
ného Syna, jehož jsi svým neposkvrně
ným lůnem počala, porodila, kojila a
plna rozkoše objímala a tiskla na své
srdce. — Hle, toho právě, který tě těšil
svým pohledem a naplňoval vší možnou
slastí, pokorně a s láskou tobě před
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stavuji a podávám, abys ho svýma ru
kama objala, svým srdcem milovala a
obětovala nejsvětější Trojici k její nej
vyšší oslavě za tvou vlastní čest a slá
vu i za potřeby mé a celého světa. —
Prosím tě tudíž, přelaskavá Matko, vy
pros mi odpuštění všech mých hříchů,
hojnou milost, abych fmnuv budoucnu
věrněji sloužil, a posléze i milost setrvá
ní v dobrém až do konce, abych ho
mohl chváliti s tebou po všechny věky
věkův. Amen. (Odp. 3 let*; č. 690b.)

Prosby.

Ó Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se
nad námi!

Ó Ježíši, Synu Marie Panny, smiluj se
nad námi!

Ó Ježíši, Králi a střede všech srdcí,
učiň, ať zavládne mír ve tvém králov
ství! (Odp. 300 dní; č. 67.)

Pane Ježíši, vezmi pod ochranu své
ho božského Srdce našeho svatého
Otce, papeže. Budiž mu světlem, silou
a útěchou! (Odp. 300 dní; č. 605.)

Pošli, ó Pane, dělníky na svou žeň!
(Odp. 500 dní*; č. 560.)

Ježíši, Spasiteli světa, posvěť své kně
ze a levity! (Odp. 300 dní; č. 611.)
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Sladké Srdce Ježíšovo, smiluj se nad
námi a nad našimi bloudícími bratry!
(Odp. 300 dní; č. 202.)

Ó Ježíši, Spasiteli náš, dej nám své
požehnání, vysvoboď nás od věčné
smrti, ochraňuj svatou církev, uděl mír
národům, vysvoboď duše, které trpí
v očistei! (Odp. 500 dní; č. 86.)

Ó Ježíši, příteli dítek, požehnej dítky
celého světa! (Odp. 300 dní; č. 63.)

Pastýři náš, Chlebe pravý,
Jezu, vyslyš hlas náš Ikavý,
pas a chraň nás, Přelaskavý,
plnost dobra v říši slávy
v zemi živých dej nám zřít.

Vševědoucí, Převeliký,
jenž nás paseš, smrtelníky:
svými spolustolovníky,
dědici a společníky
svatých rač nás učinit. Amen.

(Odp. 5 let*; č. 114.)

Věčný Otče, obětuji tobě nejdražší
Krev Ježíše Krista na usmíření svých
hříchů, na úlevu svatých duší v očistci
a za potřeby svaté církve. (Odp. 500
dní*; č. 188.)

Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, vylij
hojnost svého požehnání na svatou cír
kev, na nejvyššího Velekněze a na veš

80



keré duchovenstvo. Uděl spravedlivým
vytrvalosti, obrať hříšníky, osviť nevě
řící, žehnej našim příbuzným, přátelům
a dobrodincům, přispěj umírajícím, vy
svoboď duše z očistce a rozšiř na vše
chna srdce mírnou vládu své lásky.
Amen. (Odp. 500 dní*; č. 230.)

Poznámka ::Nespokojse pouzetímto za
dostučměním, ale vracej se často mezi dnem
k božskému Spasiteli, dlícímu ve tvém srdci,
pokloň se mu a poděkuj mu. mak čiň do půl
noci. Potom všecko, co konáš, budiž přípravou
na nové svaté přijímání, především ovšem tvé
ranní práce a modlitby. Tak činil sv. Alois a
dosáhl veliké svatosti.

Nezapomeň se též pomodlit na úmysl sv.
Otce, abys získal plnomocné odpustky za různé
odpustkové modlitby, které se modlíš po celý
měsíc; všimni si poučení o odpustcích na po
čátku knihy.
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UCTA TROJJEDINEHO
BOHA, OTCE, SYNA

A DUCHA SVATEHO

I. Ke cti nejsv. Trojice.
Kdo zbožně vykoná některé církevně schvá

lené modlitby ke cti nejsv. Trojice buďto před
jejím svátkem nebo v jiný libovolný roční čas
s úmyslem pokračovati v nich po devěťpo sobě
jdoucích dní, získá denně odp. 7 let, plnomocné
pak na konci novény za obvyklých podmínek.

Modlitby:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sv.

Amen. (Odp. 100 dní; č. 631.)
V tebe věřím, v tebe doufám, tebe mi

luji, tobě se klaním, blažená Trojice,
jeden Bože. Smiluj se nade mnou nyní
i v hodinu smrti mé a spas mě! (Odp.
300 dní; č. 30.)

Králi věků, nesmrtelnému a nevidi
telnému, jedinému Bohu budiž čest a
sláva na věky věkův. Amen. (Odp. 500
dní*; č. 1.)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky
i na věky věkův. Amen.
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Kdo tuto modlitbu vykoná zbožně ráno,
v poledne a večer s úmyslem poděkovati nejsv.
Trojici za vzácné dary a výsady, propůjčené
blah. Panně Marii, získává po každé odp. 500
dní a plnom. na konci měsíce, činí-li to denně.

Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástu
pů; plna jsou nebesa i země slávy tvé.
(Odp. 300 dní; č. 2.)

Tebe, Boha Otce nezrozeného, tebe,
Syna jednorozeného, tebe, Ducha Sva
tého Utěšitele, svatou a nerozdílnou
Trojici, celým srdcem i ústy vyznáváme,
chválíme a tobě dobrořečíme. (Odp.
500 dní*; č. 3.)

Ó nejsvětější Trojice, přebývající pro
střednictvím své milosti v mé duši, kla
ním se ti.

O nejsvětější Trojice, přebývající pro
střednictvím své milosti v mé duši, učiň,
ať tě víc a více miluji.

Ó nejsvětější Trojice, přebývající pro
střednictvím své milosti v mé duši, po
svěcuj mě víc a více.

Zůstávej se mnou, Pane, budiž mou
pravou radostí! (Odp. 300 dní za kaž
dou jednotlivou prosbu i zvlášť vyslo
venou; č. 12.)

Svatý Bože, Svatý silný, Svatý ne
smrtelný, smiluj se nad námi! (Odp.
500 dní*; č. 16.)

Tobě chvála, tobě sláva, tobě díků
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činění na věky věkův, ó blažená Troji
ce! (Odp. 500 dní*; č. 16.)

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi dal
služebníkům svým, vyznávajícím pra
vou víru, slávu věčné Trojice poznati a
v moci velebnosti klaněti se Jednotě;
prosíme tě, abychom pevností této víry
ode všech protivenství vždycky chráně
něni byli. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 5 let*; č. 306.)

Poklona a dík nejsv. Trojici
za dobrodiní, která plynou pokolení lidskému
ze vtělení Slova Božího.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Du
chu Svatý, uctivě klečíce ve tvé božské
přítomnosti, s hlubokou pokorou tě pro
síme, abys nám odpustil naše viny.

Všemohoucí Otče, klaníme se tobě a
celou vroucností svého srdce děkuje
me tobě, žes nám dal svého božského
Syna, Ježíše, za Vykupitele, jenž zůstal
s námi ve velebné Svátosti až do konce
věků a zjevuje nám divy lásky svého
nejsvětějšího Srdce v tomto tajemství
víry a lásky. Sláva Otci atd.

Ó božské Slovo, láskyhodný Ježíši,
náš Vykupiteli, kKlanímese tobě a celou
vroucností svého srdce tobě děkujeme,
žes vzal na sebe lidské tělo a stal se pro
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naše vykoupení knězem a žertvou oběti
kříže; oběti, kterou v přemíře lásky
svého klaněníhodného Srdce obnovuješ
na našich oltářích v každém okamžiku.
Ó nejvyšší Veleknězi, ó božská Žertvo,
popřej nám, abychom vzdávali úctu tvé
svaté oběti ve velebné Svátosti a spojili
ji s úctou přesvaté Panny Marie i celé
tvé církve vítězné, trpící a bojující. Zce
Ja se ti oddáváme; a ve své nekonečné
dobrotě a ve svém milosrdenství přijmi
naši oběť, spoj ji se svou obětí a po
žehnej nám!

Sláva Otci atd.
Ó božský Duchu, Utěšiteli, klaníme se

tobě a celou vroucností srdce svého dě
kujeme tobě, žes s takovou láskou usku
tečnil nevýslovné dobrodiní Vtělení bož
ského Slova, dobrodiní, které se usta
vičně rozšiřuje a rozmnožuje ve veleb
né Svátosti. Pro toto úctyhodné tajem
ství lásky nejsvětějšího Srdce Ježíšova
uděl nám a všem hříšníkům svou sva
tou milost. Vylij své svaté dary na nás
a na všechny vykoupené duše, ale zvláš
tě na viditelnou Hlavu svaté církve,
římského Velekněze, na všechny kardi
nály, biskupy a pastýře duší, na kněze
i všechny ostatní služebníky svatostán
ku. Amen.

Sláva Otci atd. (Odp. 3 roky; č. 32.)
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II. Ke cti Boha Otce.

Věčný Otče, obětuji tobě neskonalé
zadostučinění, které Ježíš Kristus podal
tvé spravedlnosti za hříšníky na dřevě
kříže, a prosím tě: učiň, ať zásluhy Je
ho převzácné Krve stanou se účinnými
všem provinilým duším, jimž hříchy
přivodily smrt, tak aby vzkříšeny mi
losti věčně tě oslavovaly. Věčný Otče,
obětuji tobě žár božského Srdce Ježíšo
va jako zadostučinění za vlažnost a
špatnost tvého vyvoleného lidu a pro
sím tě pro tu vroucí lásku, S níž pod
stoupil smrt, rozněť jejich vlažná srdce
pro svou službu a rozpal je láskou, aby
tě věčně milovali. Otče věčný, obětuji
tobě poddanost Ježíšovu tvé vůli a pro
sím tě pro jeho zásluhy, abys nás na
plnil všemi svými milostmi a učinil do
konale poslušnými své svaté vůle. Bůh
budiž veleben! (Odp. 3 roky*; č. 54.)

III. Ke cti Boha Syna.

Pane Ježíši, spojuji se s tebou ve tvé
věčné, ustavičné, na všech místech se
obnovující oběti. Věnuji se tobě pro
všechny dni svého života i pro všechny
denní okamžiky podle tvé nejsvětější
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a nejvyšší úcty hodné vůle. Tys byl obě
tí za mou spásu, já chci býti obětí tvé
lásky. Shlédni s libostí na mou touhu,
přijmi mou nabídku a vyslyš mou pros
bu: učiň, ať žiji z lásky, ať umru láskou
a ať poslední tep mého srdce jest úko
nem nejdokonalejší lásky. (Odp. 500
dní; č. 83.)

O Ježíši, přicházím k tobě. Ty jsi ces
ta, po které chci kráčeti, dbaje tvých
přikázání, tvých rad i příkladůa násle
duje tebe v poslušnosti, odříkání a obě
ti, jež vedou za tebou do nebe.

Ó Ježíši, tys Pravda. Tys pravé svět
lo, jež osvěcuje každého člověka, při
cházejícího na tento svět. Věřím v tebe.
Věřímv tvé evangelium, chci tě poznati,
abych tě miloval. Chci i jiné s tebou se
znamovati, aby tě milovali.

Ó Ježíši, tys Život svou milostí po
svěcující, která jest životem našich du
ší, svými slovy, jež jsou slova života věč
ného, svou Eucharistií, která je Chle
bem živým, který s nebe sestoupil, svým
Srdcem, jež jest zdrojem života pro jed
notlivé duše i pro lidskou společnost. —
Přilnul jsem celou duší k tvému slovu,
hladovím po živém těle tvé Eucharistie,
plně otvírám své srdce životadárným
výronům tvého Srdce. Spojuji se upřím
ně se všemi jeho úmysly. Ach, kéž by
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toto božské Srdce panovalo nad dětmi
církve i nad lidstvem! Amen. (Odp. 500
dní*; č. 84.)

IV. Ke cti Jezulátka.

Vánoční novéna.

1. Otče věčný, obětuji ke tvé cti a
slávě a pro svou a celého světa věčnou
spásu tajemství narození našeho bož
ského Spasitele.

Sláva Otci atd.
2. Otče věčný, obětuji ke tvé cti a

slávě a pro svou a celého světa věčnou
spásu utrpení přesvaté Panny a svaté
ho Josefa, které prodělali na dlouhé a
namáhavé cestě z Nazareta do Betlema,
jakož i zármutek jejich srdcí, když ne
nalezli místa, kde by se skryli před bez
prostředním narozením Spasitele světa.

Sláva Otci atd.
3. Otče věčný, obětuji ke tvé cti a

slávě a pro svou i celého světa věčnou
spásu útrapy, které snášel Ježíšek v jes
lích, kde se narodil, zimu, kterou trpěl,
slzy, jež prolil, i jeho něžný pláč.

Sláva Otci atd.
4. Otče věčný, obětuji ke tvé cti a

slávě a pro svou i celého světa věčnou
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spásu bolest, kterou božské Jezulátko
cítilo ve svém něžném tělíčku, když se
podrobilo obřízce; obětuji tobě i onu
převzácnou Krev, již tehdy po prvé pro
lilo za spásu celého lidského pokolení.

Sláva Otci atd.
5. Otče věčný, obětuji ke tvé cti a

slávě a pro svou a celého světa věčnou
spásu pokoru, umrtvenost, trpělivost,
lásku i všechny ctnosti Jezulátka a dě
kuji ti, miluji tě a nekonečně ti dobro
řečím za toto nevýslovné tajemství vtě
lení božského Slova.

Sláva Otci atd.
W. Slovo tělem učiněno jest. — R.

A přebývalo mezi námi.
Modleme se: Bože, jehož Jednoroze

ný zjevil se v podstatě našeho těla, uděl,
prosíme, abychom skrze něho, jehož
jsme poznali nám zjevně podobna, za
sloužili si vnitřně přetvořeni býti. Jenž
žije a kraluje na věky věkův. Amen.
(Odp. 7 roků denně, plnom. na Boží
Hod vánoční; č. 101.)

Litanie k nejsv. jménu Ježíš nebo
k Panně Marii. (Odp. 7 let.)

Kdo se zbožně účastní devítidenní pobožnosti
ke oti božského Jezulátka před Narozením Pá
ně v některém kostele, získává denně odp. 10
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let; plnom. pak, kdo je jí aspoň pětkrát příto
men, přijme sv. svátosti a pomodlí se na úmysl
sv. Otce. — Nemůže-li se účastniti veřejné po
božnosti, nechť si ji vykoná soukromě; získává
denně odp. 7 let, plnom. pak na konci novény
za stejných podmínek (čís. 100).

Kdo je přítomen půlnoční mši sv. s úmyslem
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poděkováti Pánu Bohu za dobrodiní vtělení Pá
ně, získává odp. 10 let; přijme-li sv. svátoósti
a pomodlí se na úmysl sv. Otce, získává odp.
plnom. (čís. 99).

Odp. 10 let získává také ten, kdo je příto
men v noci hodinkám nebo zpěvům a rozjímá
ním o narození Páně (č. 99).

Modlitba k Jezulátku.

Lásky nejhodnější Pane náš, Ježíši
Kriste, jenž jsi se stal pro nás dítětem
a chtěl jsi se naroditi v jeskyni, abys
nás vysvobodil od temnot hříchu, při
táhl k sobě a zapálil svou svatou lás
kou: klaníme se tobě jako svému Stvo
řiteli a Vykupiteli, uznáváme tě a volí
me tě za svého Krále a Pána a jako po
vinnou daň věnujeme ti všechny city
svého ubohého srdce. — Drahý Ježíši,
Pane, a Bože náš, račiž přijmouti tuto
oběť, a aby si získala tvou zálibu, od
pusť nám naše viny, osviť nás a rozpal
oním svatým ohněm, kterýs proto při
nesl na svět, abys jej roznítil v našich
srdcích. Ať se tak stane naše duše oltá
řem, na němž bychom ti přinášeli oběť
svého umrtvování. — Učiň, ať naše du
še stále hledá tvou větší slávu zde na
zemi, aby přišla jednou do nebe a rado
vala se tam z tvých nekonečných pů
vabů. Amen. (Odp. 3 let*; č. 103.)
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Modlitba k Jezulátku v týdnu Zjevení
Páně.

Ó božské Děťátko, tys chtělo po svém
zázračném narození v Betlemě rozšířiti
své nekonečné milosrdenství na celý
svět: protos povolalo nebeskými vnuk
nutími Mudrce ke své kolébce, promě
něné v trůn královské vznešenosti, a při
jalos dobrotivě ony svaté osoby, jež po
slušny jsouce božského hlasu přispěcha
ly k tvým nohám, uznaly tě a poklo
nily se tobě jako Knížeti míru, Vykupi
teli lidstva a pravému Synu Božímu.
Ópřitáhni také nás svou dobrotou a vše
mohoucností tím, že osvítíš náš rozum,
posilníš naši vůli a rozplameníš naše
srdce, abychom tě poznali, tobě sloužili
a tebe milovali v tomto životě a tak si
zasloužili radovati se s tebou věčně v ži
votě budoucím. Amen. (Odp. 500 dní;
č. 104.)

Modlitba sv. Františka Xav. za obrácení
nevěřicích.

Bože, všemohoucí Stvořiteli všech vě
cí, pomni, že duše nevěřících jsou od
tebe stvořeny a k obrazu a podobenství
tvému učiněny. Pomni, že tvůj Syn, Je
žíš Kristus, podstoupil přeukrutnou
smrt za jejich spásu. — Nedovol už,
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prosím tě, Pane, aby nevěřící tvým Sy
nem pohrdali, ale usmířen jsa prosba
mi svatých mužů i církve, nevěsty nej
světějšího Syna svého, rozpomeň se na
své milosrdenství, zapomeň na jejich
modlářství i nevěru a učiň, ať i oni ko
nečně uznají Pána Ježíše Krista, jehož
jsi poslal, a jenž jest naší spásou, na
ším životem i vzkříšením, skrze něhož
jsme byli spaseni a vysvobozeni, jemuž
budiž sláva po nekonečné věky věkův.
Amen. (Odp. 500 dní*; č. 566.)

V. Ke cti nejsv. jména Ježíš.
Kdo zbožně vzývá nejsv. jméno Ježíš, získá

odp. 300 dní; plnom. jednou za měsíc, činí-li
tak denně. Navykl-li si často v životě vyslovo
vati uctivě toto jméno, získá plnom. odpustky
v hodince smrti, přijal-li sv. svátosti, nebo
aspoň vzbudí-li dokonalou lítost (č. 88).

Kdo o svátku Jména Ježíš přijme sv. svá
tosti, navštíví kostel a pomodlí se na úmysl
sv. Otce, získá plnom. odpustky (č. 96).

Kdo po celý měsíc leden vykoná denně ně
které modlitbyke cti nejsv. jména Ježíš, získá
denmě odp. 7 let, plnom. pak na konci měsíce
za obvyklých podmínek (č. 94).

Modlitby.
Bože, jenž jsi jednorozeného Syna

svého Spasitelem lidského pokolení usta
novil a Ježíšem zváti poručil, uděl mi
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lostivě, abychom, jehož svaté jméno
uctíváme na zemi, toho i patření poží
vali v nebi. Skrze téhož Krista, Pána
našeho. Amen. (Odp. 5 let*; č. 98.)

Smírná modlitba.

Ó Ježíši, můj Spasiteli a Vykupiteli,
Synu Boha živého, hle, klečíme před
tebou, odprošujeme tě a chceme ti dáti
zadostučinění za všechna rouhání tvé
mu svatému jménu, za všechny urážky,
kterých se ti dostává v nejsv. Svátosti,
za všechna zneuctění tvé neposkvrněné
panenské Matky, za všechny pomluvy
a potupy tvé nevěsty, svaté církve řím
skokatolické. Ó Ježíši, jenž jsi řekl:
Začkoli budete prositi Otce ve jménu
mém, dá vám: prosíme úpěnlivě za své
bratry a sestry, kteří jsou v nebezpe
čenství hříchu: ochraň je před lákáním
k odpadu od pravé víry. Zachraň ty,
kteří už stojí na kraji propasti! Dej
všem světlo a poznání pravdy, odvahu
a sílu k boji proti zlému, stálost ve víře
a činorodou lásku. O to prosíme, nej
dobrotivější Ježíši, ve jménu tvém Bo
ha Otce, s nímž žiješ a kraluješ v jed
notě Ducha Svatého na věky věkův.
Amen. (Odp. 500 dní*; č. 79.)
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Hymny.

Vzpomínko sladká, Ježíši,
slast srdcím skýtáš nejvyšší,
však med a všecko převýší
tvůj příchod v nitra zátiší.
Nic nelze zapět sladčeji,
nic nezní uchu mileji,
nic nelze mysliť vroucněji,
než Ježíš, jenž mou nadějí.
Kajícím snímáš s duše tíž,
prosící vždy rád potěšíš,
k chtějícím k tobě s něhou zříš;
jak šťastni, kdo tě našli již!
Nelze to ústy vyslovit,
ba ani písmem vyjevit,
kdo zkusil jen, chce uvěřit,
co Ježíše jest v lásce mít.
Buďnaší slastí, Ježíši,
odměno srdcí nejvyšší,
buď naší chloubou jedině
v života každé hodině. Amen.

(Odp. 5 let*; č. 90.)

Květ andělů jsi, Jezu, všech,
tys uchu sladké písně dech,
tys zázračný med na mých rtech,
tys božský nektar v bolestech.
Kdo okusí tě, lačnějí,
kdo pijí, žízní mocněji,
nic milovat si nepřejí,
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než Ježíše, svou naději.
Ó Jezu, slasti převroucí,
tys naděj duše prahnoucí,
tě hledá slza horoucí,
výkřik se z nitra deroucí.
Buď s námi, Pane, v úzkosti,
nám naplň hruď svou milostí,
vzdal od nás trny, hořkosti,
svět naplň lásky sladkostí.
Výkvěte Panny Nejčistší,
má sladká lásko, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší
a vláda v rajském zátiší. Amen.

(Odp. 5 let*; č. 91.)

Předivný Králi, Ježíši,
ó reku slávy nejvyšší,
tys sladkost, jež vše převýší,
jež všechny tužby utiší.
A když mé srdce navštívíš,
a pravdy jas v něm zanítiíš,
mu rozkoše se zhnusí Ččíš
a srdce změníš v lásky říš.
O Jezu, srdcí sladkosti,
pravd zdroji, duší jasnosti,
tys nade všecky radosti,
nad nejvřelejší žádosti.
Kéž by tě všichni poznali,
tvé lásky jen si žádali,
tě vroucněji vždy hledali,
až láska hruď jich rozpálí.
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Ret náš tě, Jezu, oslavuj,
ty z našich mravů vyzařuj,
kéž láskou k tobě každý z nás
Ine celým srdcem v každý čas! Amen.

(Odp. 5 let*; č. 92.)
(Překlady J. Škráška; Pax 1936.)

Litanie k nejsv. jménu Ježíš.

(Odp. 7 let*; č. 89.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Ježíši, uslyš nás!
Ježíši, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

m

B
jimi
jemná

PW wo » s
Ježíši, Synu Boha živého, č
Ježíši, odlesku Boha Otce, U
Ježíši, blesku světla věčného, 9
Ježíši, králi slávy, P

WPYwWA “ . ©Ježíši, slunce spravedlnosti, a
Ježíši, Synu Marie Panny, =
Ježíši veškeré lásky hodný, »
Ježíši podivuhodný, B
Ježíši, Bože silný, =
Ježíši, otče budoucího věku,

co=



Ježíši, anděle veliké rady,
Ježíši nejmocnější,
Ježíši nejtrpělivější,
Ježíši nejposlušnější,
Ježíši tichý a pokorný srdcem,
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původe života, m

Ježíši, vzore ctností, E
Ježíši, horliteli o duše, 
Ježíši, Bože náš, =
Ježíši, útočiště naše, m.
Ježíši, otče chudých, A
Ježíši, poklade věřících, ©
Ježíši, pastýři dobrý, =
Ježíši, světlo pravé, nj
Ježíši, moudrosti věčná,
Ježíši, dobroto neskonalá, P

Ježíši, cesto naše a živote náš, 3Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,
Ježíši, mistře apoštolů,
Ježíši, učiteli evangelistů,
Ježíši, sílo mučedníků,
Ježíši, světlo vyznavačů,
Ježíši, čistoto panen,
Ježíši,korunovšechsvatých,

Ii

Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Ježíši

l

:
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Ode všeho zlého, |
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od úkladů ďábelských,
Od ducha smilného,
Od věčné smrti, |
Od zanedbání vnuknutí tvých, «
Skrze tajemstvísv. vtělení svého, |<
Skrze narození své, <
Skrze mládí své, ©
Skrze božský život svůj, =
Skrze práce své, aSkrzesmrtelnouúzkostsvoua| *

mučení své, by
Skrze kříž svůj a opuštěnost 7

svou, č
Skrze bolesti své, ©
Skrze smrť svou a pohřeb svůj, |N“
Skrze zmrtvýchvstání své, U
Skrze nanebevstoupení své, 
Skrze své ustanovení nejsv. Svá

tosti oltářní,
Skrze radosti své,
Skrze slávu svou, |
Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa, odpusť nám, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa, vyslyš nás, Ježíši!
Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa, smiluj se nad námi, Ježíši!
WPWOJežíši, uslyš nás! Ježíši, vyslyš nás!
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Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl:

Proste a bude vám dáno; hledejte a
naleznete; tlucte a bude vám otevřeno;
račiž nám, prosícím, uděliti vroucnost
své božské lásky, abychom celým
srdcem, slovem i skutkem Tebe milovali
a chváliti Tebe nikdy neustávali.

Dejž, ó Pane, abychom měli k svaté
mu jménu Tvému úctu a spolu lásku
ustavičnou, poněvadž nikdy ochrany
své nezbavuješ těch, které v stálé lásce
své vychováváš. Jenž jsi živ a kraluješ
na věky věkův. Amen.

VI. Ke cti trpícího Spasitele.
1. Kdo přijal sv. svátosti a zůčastní se zbož

ně rozjímání o umučení a smrti Páně a usta
novení nejsv. Svátosti, která se konají v kostele
pod jménem »svatá hodina«, a pomodlí se na
úmysl sv. Otce, může získati plnom. odp.; ne
přijal-li sv. svátosti, získává odp. 10 let (č. 139).

2. Kdo na Velký pátek rozjímá nepřetržitě
po tři hodiny o umučení Páně soukromě nebo
v kostele, nebo kdo se modlí po tuto dobužal
my nebo jiné ústní modlitby, získá plnom. od
pustky, byl-li u sv. zpovědi a přijal-li nejsv.
Svátost na Zelený čtvrtek nebo v týdnu veli
konočním, a pomodlí se na úmysl sv. Otce
(č. 165).

3. Kdo totéž učiní v kterýkoli jiný pátek
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aspoň po dobu 14 hodiny, získá odp. T leť po
každé a plnom. za obvyklých podmínek na kon
ci měsíce, činí-li tak po všechny páťky měsíce
(č. 156).

4. Kdo se zbožně pomodlí v pátek před obra
zem Ukřižovaného sedmkrát Otčenáš, Zdrávas,
Sláva Otci, získá po každé odp. 7 leť, plnom. na
konci měsíce, činí-li tak každý pátek toho mě
síce (č. 166).

5. Kdo se pomodlí v pátek ve tři hodiny od
poledne nebo v jinou dobu denní, kdy se podle
místního zvyku Zvoní na památku smrti Páně,
ano i ten, kdo se pomodlí v odpoledních hodi
nách, když se v místě mezvoní, na památku
smrti Páně pětkrát Otčenáš, Zdrávas a přidá
k tomu na úmysl sv. Otce střelnou modlitbu:
»Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme tobě, neboť skrze svatý kříž svůj svět
jsi vykoupil,« získá po každé odp. 10 let, plnom.
pak za obvyklých podmínek na konci měsíce,
činí-li tak každý pátek toho měsíce (č. 167).

6. Kdo se pomodlí ke cti utrpení a smrti
Páně »Věřím v Boha« atd. a přidá střelnou
modlitbu: »AKlanímese tobě« atd., získá odp.
10 let, plnom. pak na konci měsíce za obvyk
lých podmínek, činí-li tak denně (č. 161).
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7. Kdo se pomodlí před obrazem Ukřižova
ného se srdcem zkroušeným modlitbu: »Ejhle,
ó dobrý a nejsladší Ježíši« atd. (viz modlitby
po sv. přijímání), a po ní na úmysl Sv. Otce
jeden Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci atd., získá
po každé odp. 10 let; vykoná-li to po sv. při
jímání, získá odp. plnom. (č. 171).

Střelné modlitby.

Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste,
a dobrořečíme tobě, neboť skrze svatý
kříž svůj svět jsi vykoupil. (Odp. 3 let;
č. 161.)

Skrze znamení svatého kříže vysvo
boď nás od nepřátel našich, Bože náš!
(Odp. 3 let*; č. 158.)

Budiž pozdraven, Kříži, jediná naše
naděje! (Odp. 500 dní*; č. 157.)

Pane, děkuji ti, žes umřel na kříži za
mé hříchy. (Odp. 300 dní*; č. 162.)

Prosíme tě tudíž, ó Pane, přispěj na
pomoc svým sluhům, které jsi vykoupil
svou drahocennou krví. (Odp. 300 dní;
č. 184.)

Kříž jest mi jistou spásou. Kříži stá
le se klaním. Kříž Páně se mnou. Kříž
jest mým útočištěm. (Odp. 300 dní*;
č. 156.)

Svatá Matko, rány svého Syna ukři
žovaného vtiskni mocně v srdce mé.
(Odp. 500 dní*; č. 341.)
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Ke cti božské tváře Pána našeho.

Ó Ježíši, jenž jsi se stal při svém
ukrutném umučení povrhelem lidí a mu
žem bolestí, uctívám tvou božskou tvář,
jež jindy zářila božskou krásou a slad
kostí, ale nyní se stala pro mne jako
tváří malomocného. Avšak rozpozná
vám pod oněmi znetvořenými rysy tvou
nekonečnou lásku a stravuji se touhou
po tom, abych tě miloval a přiměl vše
chny lidi, aby i oni tě milovali. — Slzy,
jež se řinou tak hojně z tvých očí, zdají
se mi drahocennými perlami, které s ra
dostí sbírám, abych jejich nekonečnou
cenou vykoupil duše ubohých hříšníků.
Ó Ježíši, tvoje velebná tvář uchvacuje
mé srdce; prosím tě, vtiskni ve mne
svou božskou podobu, rozohni mě svou
láskou, abych se dostal do nebe a tam
mohl patřiti na tvoji oslavenou tvář.
Amen. (Odp. 500 dní; č. 178.)

Ke cti pěti ran Pána Ježíše.

Kdo se pomodlí na památku sv. ran Pána
Ježíše pětkrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci
atd. spolu s povzdechem: »Svatá Matko, rány
svého Syna Ukřižovaného vtiskni mocně v srdce
mé«, získá odp. 3 let* (č. 168).

Ó dobrý Ježíši, skryj mne ve svých
ranách! (Odp. 300 dní; č. 169.)
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výbwePane Ježíši Kriste, učiň nám, kteří
tvé svaté rány zbožně uctíváme, aby
chom je měli vtisknuty ve svých srdcích
a osvědčovali je svými mravy a svým
životem. — Pětkrát »Sláva Otci« atd.
(Odp. 3 let; č. 173.)

W. Bože, na mou pomoc pomni!
R. Pane, pomáhat mi pospěš!
W. Sláva Otci atd.
R. Jakož byla na počátku atd.
1. Lásky nejhodnější Pane můj, Ježíši

ukřižovaný, klečím před tebou v hlubo
ké pokoře a klaním se spolu s přesvatou
Pannou Marií, se všemi anděly a blaže
nými nebeskými duchy nejsvětější ráně
tvé pravé ruky. Děkuji ti za nekonečnou
lásku, s jakou ses uvolil vytrpěti tolik
krutých bolestí na usmíření mých hří
chů, jichž z celého srdce lituji. Prosím
tě o milost: propůjč svaté církvi vítěz
ství nad jejími nepřáteli a všem jejím
synům, aby kráčeli cestou tvých přiká
zání. — Otčenáš, Zdrávas, Maria, Sláva
Otci atd.

2. Lásky nejhodnější Pane můj, Ježíši
ukřižovaný, klečím před tebou v hlubo
ké pokoře a klaním se spolu s přesvatou
Pannou Marií, se všemi anděly a blaže
nými nebeskými duchy nejsvětější ráně
tvé levé ruky a prosím tě o milost pro
ubohé hříšníky a pro umírající, zvláště
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ty, kteří se nechtějí s tebou smířiti. —
Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

3. Lásky nejhodnější Pane můj, Ježíši
ukřižovaný, klečím před tebou v hlubo
ké pokoře a klaním se spolu s přesvatou
Pannou Marií, se všemi anděly a blaže
nými nebeskými duchy nejsvětější ráně
tvé pravé nohy a prosím tě o milost,
aby v celém kleru a mezi osobami tobě
zasvěcenými vypučely četné květy sva
tosti. — Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci
atd.

4. Lásky nejhodnější Pane můj, Ježíši
ukřižovaný, klečím před tebou v hlubo
ké pokoře a klaním se spolu s přesvatou
Pannou Marií, se všemi anděly a blaže
nými nebeskými duchy nejsvětější ráně
tvé levé nohy a prosím tě o vysvobození
duší v očistci, hlavně těch, které za své
ho života nejvíce uctívaly tvé svaté rá
ny. — Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

5. Lásky nejhodnější Pane můj, Ježíši
ukřižovaný, klečím před tebou v hlubo
ké pokoře a klaním se spolu s přesvatou
Pannou Marií, se všemi anděly a blaže
nými nebeskými duchy nejsvětější ráně
tvého svatého boku a prosím tě, abys
požehnal a vyslyšel všecky osoby, které
se doporučují mým modlitbám. — Otče
náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
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W. Panno přebolestná! — R. Oroduj
za nás! (Říká se třikrát.)

Ježíši ukřižovaný, dodej síly těmto
modlitbám zásluhami svého utrpení:
uděl mi milost, abych svatě žil, přijal
svaté svátosti v hodince smrti a dosáhl
věčné slávy. Amen. (Odp. 300 dní;
č. 170.)

Křížová cesta.
1. Plnomocné odpustky získá věřící:
a) vykoná-li aspoň se srdcem zkroušeným

sám nebo s jinými pobožnost křížové cesty u
křížků církevnímúřadem řádně zřízených a po
svěcených;

b) jiné plnomocné odpustky získá, kdo v den,
kdy vykoná tuto pobožnost, přistoupí ke sv.
svátostem;

c) nové plnomocné odpustky získá, kdo ji
vykonal desetkrát a do měsíce přijme Sv. svá
tosti.

2. Neplnomocné odpustky deseti let za každé
zastavení křížové cesty může získati ten, kdo
se ji začal modliti a nemohl jí z jakékoii roz
umné příčiny dokoněčiti.

3. Tytéž plnomocné i neplnomocné odpustky
může získati nemocný a ten, jenž se nemůže
účastniti pobožnosti v kostele, na př. uvěznění,
cestující lodí, dlící v krajině, kde není katol.
kostela atd., jestliže drží v ruce (a nemůže-li
držeti v ruce, má-li aspoň při sobě) křížek,
nadaný odpustky křížové cesty, a pomodlí-li se
zbožně a se srdcem zkroušeným dvacetkrát
Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd., t. j. jeden
krát za každé zastavení, pětkrát ke cti pěti
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ran Pána Ježíše, a jednou na úmysl. sv. Otce.
Nemocný, který se nemůže pomodliti všech

dvacet Otčenášů atd., může přece tyto odpust
ky získati, políbí-li odpustkový křížek, nebo
aspoň pohlédne-li naň se srdcem zkroušeným
a vysloví-li, je-li mu to možno, krátkou střel
nou modlitbu na památku utrpení a smrti Páně
(č. 164).
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Pobožnost křížové cesty..
Přípravná modlitba.

Pane Ježíši Kriste, chci tě provázeti
na tvé křížové cestě. Vykonals ji pro
mne a místo mne. Má mi podati důkaz
o tvé nekonečné lásce ke mně a strhnou
ti mne k soustrasti s tebou, k lásce k to
bě a k nenávisti proti hříchu, který byl
její příčinou. Osviť mou mysl, ať pro
nikne do tvého Srdce a vidí tam tvou
lásku, dobrotu a tvé milosrdenství; po
hni mou vůlí, ať se roznítí láskou, důvě
rou a rozhodností pro nový život podle
tvé svaté vůle. — Mám v úmyslu získati
všechny odpustky, kterými sv. církev
tuto pobožnost odměňuje. Proto lituji
upřímně všech svých hříchů i náklon
ností k nim a chci se opravdu polepšiti.
Svatá Matko, rány svého Syna ukřižo
vaného vtiskni mocně v srdce mé. Amen.

I. zastavení: Pán Ježíš jest odsouzen
k smrti kříže.

W. Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kris
te, a dobrořečíme tobě.

R. Neboť skrze svatý kříž svůj svět
jsi vykoupil.

Pilát si myje ruce a úředně, už po
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šesté, prohlašuje, že Pán Ježíš jest ne
vinen, a přece ho odsuzuje k smrti kří
že. Pán přijímá nespravedlivý rozsudek.
»Zjevil se, aby sňal hříchy naše, a hří
chu v něm není.« (1. Jan 3.) Obětoval
se, protože sám chtěl; co my jsme trpěti
měli, on snášel. — »Z toho jsme poznali
lásku Boží, že On položil život svůj za
nás.« (1. Jan 3.) Pane Ježíši, děkuji ti
za tvou nekonečnou lásku a prosím tě:
odpusť mi a rozněť srdce moje láskou
k sobě!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi, Pane Ježíši

Kriste!
R. Smiluj se nad námi!

II. zastavení: Pán Ježíš přijímá kříž a
vydává se na cestu křížovou.

W. Klaníme se tobě atd.
Poslušen jsa Otce svého bere Pán Je

žíš těžký kříž a vydává se s ním na ces
tu ke Golgotě ulicemi jerusalemskými,
kudy jel před pěti dny na oslici, pozdra
vován jsa nesčetnými davy jako syn
Davidův. — Tím potupnější jest jeho
křížová cesta. »Jako ovce na porážku
vedená a jako beránek němý bývá před
tím, kdo ho stříhá, neotevřel ústa.« (Is.
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53, 6.) — Ó Bože, kdo pochopí tvou lás
ku k nám? — »Mý jsme poznali a uvě
řili v lásku, kterou Bůh má k nám.«
(1. Jan 4.) — Děkuji ti, Pane, za tvou
křížovou cestu. Kolika lidem přinesla
požehnání, kolika hříšníkům obrácení!
— Buď pozdraven, svatý kříži, jediná
naše naděje! (Odp. 500 dní.) Skrze zna
mení svatého kříže vysvoboďnás od ne
přátel našich, Bože náš! (Odp. 3let.)

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
WV.Smiluj se nad námi atd.

III. zastavení: Pán Ježíš padá po prvé
pod křížem.

W. Klaníme se tobě atd.
Podivem naplňuje, že Pán Ježíš tak

brzy klesá pod křížem. »Vždyť je-li řeč
o síle, On jest nejsilnější. On hory pře
náší dřív, než se nadějí, On zemi vyši
nuje z jejího místa. On udržuje všechno
mocným slovem svým.« (Job 9.) A pře
ce padá pod křížem! Chce nám dokázati,
jak těžký je tento kříž, na nějž přibil
úpis odsouzení pro naše hříchy, aby
nám mohly býti odpuštěny. — Buďme
mu aspoň vděčni, litujme svých hříchů
a nehřešme více! — Ó nejmilostivější
Ježíši, na důkaz své vděčnosti a v ná
hradu za svou mnohou nevěrnost věnuji
110



ti já N. srdce své, zcela se ti zasvěcuji
a umiňuji si, s tvou milostí, že už tebe
nikdy neurazím. Dej mi k tomu sílu!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
V. Smiluj se nad námi atd.

VPYIV. zastavení: Pán Ježíš potkává svou
milou Matku.

W. Klaníme se tobě atd.
Který syn si přeje, aby vlastní matka

viděla ho v ponížení a byla potupena
s ním?Pán Ježíš, nejlepší syn, neušetřil
této bolesti ani sebe, ani své Matky.
Je naší spoluvykupitelkou, proto musí
trpěti s ním. A jak trpí! »Jako v lisu
zdeptal Hospodin Pannu, Judovu dceru.
Sionská dcera vztahuje své ruce, nema
jíc, kdo by ji potěšil. Ó vy všichni, kteří
jdete cestou, pohleďte a vizte, je-li bo
lest vaše, jako bolest má. Slyšte to, pro
sím, všichni národové a vizte mou bo
lest.« (Nářky 1.) Ó Matko bolestná, ke
mně marně nevztahuješ svých rukou,
ve mně se nezklameš. Cítím s tebou
i s tvým trpícím Synem. Lituji svých
hříchů. Miluji tebe i tvého Ježíše.
Ó Matko lásky, bolesti a milosrdenství,
oroduj za nás! (Odp. 300 dní.) Ó Maria,

WPY
Královno světla, osviť hříšníky a přiveď
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je k Srdci svého božského Syna! (Odp.
300 dní.)

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
V. Smiluj se nad námi atd.

V. zastavení: Šimon Cyrenský jest při
nucen nésti kříž Pána Ježíše.

W.Klanímese tobě atd.
Ó šťastný Šimone, kterýs byl vyvo

len, abys nesl Kristův kříž! Jak jsme ti
vděčni za tuto službu! Což teprve, kdy
by ses byl dobrovolně nabídl! Téhož dů
kazu lásky žádáš, Pane, i ode mne. Vklá
dáš mi někdy na rámě kříž a žádáš,
abych jej ochotně přijal a trpělivě nesl
z lásky k tobě. Ó Pane, kéž vždy věřím,
že každý kříž jest od tebe, že je to tvůj
kříž, a že ti není nic milejšího a mně nic
spasitelnějšího, než trpěti pro tebe!
O, vlij mi velikou lásku k sobě a ke své
mu kříži a dej mi tolik síly, abych pod
žádným křížem nezmalomyslněl.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi atd.

VI. zastavení: Veronika utírá tvář
Pána Ježíše.

V. Klaníme se tobě atd.
O božský Trpiteli, prorok Isaiáš na

kreslil tvou podobu sedm set let dříve.
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»Viděli jsme ho,« praví, »a neměl podo
by ni krásy, neměl vzhledu, abychom se
kochali v něm; tak zohaven bude obli
čej jeho mezi muži, tvářnost jeho mezi
lidskými syny. Takořka zastřeny byly
líce jeho, tupen byl, že jsme si ho nic
nevážili...« (Is. 54.) — Tak jsi vypa
dal na cestě křížové. Mnozí z diváků se
od tebe s odporem odvraceli, někteří tě
litovali, a jen jediná žena měla odvahu
prodrati se k tobě a utříti tvou svatou
tvář. — Jak jsi jí byl vděčný! Jaks ji
odměnil! — Ó Pane, lituji tě upřímně
s Veronikou.— Lituji tě však také nyní,
kdykoli býváš tupen, a smutně se ohlí
žíš, kdo by se tebe ujal a očistil tě od
potupy. Slibuji ti, že se tebe vždy muž
ně zastanu, a prosím tě o velkou lásku
k tobě.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi atd.

VII. zastavení: Pán Ježíš padá po dru
hé pod křížem.

V. Klaníme se tobě atd.
Jen krátce nesl Šimon Kristův kříž.

Vojíni naložili jej zase Pánu na bedra.
Mezi branou města klesl pod ním znova.
— Ó Pane, jak nás miluješ! Nenechá
váš Šimona dlouho pod těžkým a po
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tupným břemenem; neseš kříž raději
sám, ačkoli pod ním padáš. Tak zachá
zíš, dobrotivý Ježíši, i se mnou. Navští
víš-li mě někdy křížem, nenecháš mne
nikdy trpěti déle, než mohu snésti. Pro
sím tě snažně, dej mi velikou důvěru
k sobě, oddanost a trpělivost, ať se ne
připravím o zásluhy tvých křížů.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi atd.

VIII. zastavení: Pán Ježíš odmítá pláč
žen jerusalemských.

W. Klaníme se tobě atd.
Ó Pane Ježíši, jak jsi dobrý! Nemys

líš na sebe, myslíš jen na hříšníky, pro
jejichž spásu trpíš. Odmítáš plačící že
ny, protože nevychovávaly asi dobře
své děti. Nejdříve mají vykonati svou
povinnost, napraviti, co zanedbaly, za
bezpečiti spásu svou i svých dětí: po
tom bys je byl jistě rád přijal. — Ó Pa
ne, i já jsem si vědom, že jsem hřešil.
Lituji toho upřímně, slibuji nápravu a
doufám, že nyní přijmeš mou soustrast
s sebou. Nedopusť, abych musil plakati
nad zkázou těch, kterés mi svěřil!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi atd.

114



IX. zastavení: Pán Ježíš padá po třetí
pod křížem.

W. Klaníme se tobě atd.
Jak věrně se splnilo slovo prorocké:

»Já spíše červ jsem nežli člověk, poha
nění lidí a povrhel chátry. Tíseň velmi
jest blízko, a pomocník žádný.« Tys to
dal, Pane, předpovědět, abych viděl, že
trpíš dobrovolně, abych tím upřímněji
s tebou cítil, tím vroucněji tě miloval a
tím horlivěji se snažil, aby tvé utrpení
nebylo pro mne marné. Ó Pane, nezkla
meš se ve mně. Mám dobrou vůli; dej
mi, aby byla účinná a vytrvalá!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
V. Smiluj se nade mnou atd.

X. zastavení: Pán Ježíš jest svlečen
z roucha a napájen žlučí a octem.

W. Klaníme se tobě atd.

»Místo pokrmů mi dávají žluč, v žíz
ni mé mne napájejí octem. Pro tebe sná
ším pohanění, potupa mé líce zahaluje.
Čekám, kdo se ustrne nade mnou, však
marně; kdo by mne potěšil, toho nena
lézám.« (Ž. 68.) — I tato prorockáslo
va se krutě naplnila. — Ale na mne
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marně nečekáš, Pane; lituji tě srdečně.
Chci tě těšiti a usmiřovati za všecky
urážky, kterých jsem se sám kdy do
pustil, i jimiž tě zarmucují jiní lidé.
Smiluj se nade mnou a nedopusť, abych
zapomněl, cos pro mne trpěl!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nade mnou atd.

XI. zastavení: Pán Ježíš jest přibit na
křiž.

W. Klaníme se tobě atd.
»Rota lidí zločinných obléhá mne;

zbodli ruce mé i nohy moje, mohou sčí
tat všechny moje kosti, mohou kochati
se pohledem na mne; rozdělují sobě
roucho moje, o můj oděv metají si los.«
(Ž. 21.)Stalo se, co David předvídal. —
Proč tolik bolestí, ubohý Ježíši? Isaiáš
odpovídá: »Vpravdě bolesti naše on
vzal na sebe, ano, co my jsme trpět
měli, on snášel.« (Is. 53.) Jak bych ti
neměl býti, Pane, vděčen za tolik lásky?
Miluji tě z celého srdce svého. Sladké
Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji vždy
víc a více.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
V. Smiluj se nad námi atd.
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XII. zastavení: Pán Ježíš na křížiumírá.

W. Klaníme se tobě atd.
»My všichni jako ovce zbloudili jsme,

každý na svou cestu uchýlil se; i složil
Hospodin na něj nepravost všech nás.
Obětoval se, protože sám chtěl.« (Is.
53.) — Pane Ježíši, i já patřím k ovcím,
které zbloudily, ale uznávám vděčně
tvou nesmírnou oběť a nekonečnou lás
ku. Tobě budiž chvála, tobě sláva, tobě
díkůčinění po věky věčné, Spasiteli můj!
Smiluj se nade mnou pro své svaté dra
hé rány a přehořké umučení a spas
mne!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi atd.

XIII. zastavení: Pán Ježíš složen s kří
že do klína své svaté Matky.

W. Klaníme se tobě atd.
O, jak smutná, zkormoucená byla

ona vyvolená Matka Syna Božího! Její
Miláček nemá podoby ani krásy; od
paty do temene nic není zdravého na
něm; samá rána, modřina a oteklina,
jež nemá obvazku. — Kdož by neměl
zaplakati, vida Krista Pána Máti takým
hořem sklíčenou? Za proviny lidu své
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WVPYho Ježíše zří zmučeného. — Ach, ó Mat
ko, lásky zdroji, dej, ať cítím bolest
tvoji, ať se s tebou rozkvílím. Dej, ať
srdce moje chladné žárem lásky ke
Kristu vzplane, ať se jemu zalíbím.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
V. Smiluj se nad námi atd.

XIV. zasťavení: Pohřeb Pána Ježíše.

W. Klaníme se tobě atd.
»Tělo mé odpočine v pokoji; neboť

nenecháš duše mé v podsvětí a Svaté
mu svému nedopustíš, aby zakusil po
rušení. Budou chtít ho pohřbít s bez
božníky, avšak u bohatce pochován bu
de, protože nepravosti neučinil. Pánu
zlíbilo se zdeptat jej utrpením, bude-li
chtít dáti ve smírnou obět svůj život.
Z ovoce toho, co trpěl, bude se těšit;
hříchu zprostí mnohé, neboť on jejich
hříchy na sebe vzal. Proto v úděl mu
dávám mnoho duší.« (Is. 53.) K tato
prorocká slova se vyplnila. Ó Pane Je
žiši, jak jsem šťasten, že se dostalo ta
kové pocty tvému přesvatému tělu!
Prosím snažně a pokorně, vyžádej si od
Otce i moji duši v úděl a spas mne!
Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Smiluj se nad námi atd.
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Doslov.

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti znova
za všecko, cos pro mne vytrpěl. Kéž by
to nebylo zmařeno! Proto tě prosím
o velikou nenávist proti každému hří
chu, který byl příčinou tvého utrpení,
o velikou lítost nad minulými hříchy a
o horoucí lásku k tobě, která mne
ochrání před každým pádem v budouc
nosti. — Amen.

© o D4 W eveVII. Ke cti nejsvětější Krve
P vwPáně.

Účastní-li se věřící veřejné pobožnosti ke cti
nejsv. Krve Páně v měsíci červenci, získávají
denně odp. 10 let; plnom. pak za obvyklých
podmínek, byli-li aspoň desetkrát veřejné po
božnosti přítomni. — Činí-li to soukromě, získá
vají denně odp. 7 let: plnom. však na konci
měsíce získají za obvyklých podmínek jen
tehdy, modlili-li se ke cti nejsv. Krve denně a
nemohli-li se účastniti pobožnosti veřejné.

K této pobožnosti lze užíti těchto modliteb:

Věčný Otče, obětuji tobě nejdražší
Krev Ježíše Krista na usmíření svých
hříchů, na úlevu svatých duší v očistci
a za potřeby svaté církve. (Odp. 500
dní*; č. 188.)

Prosíme tě tudíž, ó Pane, přispěj na
pomoc svým sluhům, které jsi vykoupil
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svou drahocennou Krví! (Odp. 300 dní;
č. 184.)

Bože, jenž jsi drahocennou Ktrví jed
norozeného Syna svého chtěl posvětiti
oživující korouhev kříže, uděl, prosíme,
aby ti, kteří se ze cti téhož svatého kří
že těší, také tvou ochranou těšili se všu
de. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 5 let*; č. 181.)

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živé
ho, který jsi o šesté hodině pro vykou
pení světa na dřevo kříže vystoupil a
drahocennou Krev svou na odpuštění
hříchů našich vylil, pokorně tě prosíme,
abys nám po. smrti naší dopřál vejíti
s radostí do bran ráje. Jenž žiješ a kra
luješ na věky věkův. Amen. (Odp.
5 let*; č. 183.)

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi z klínu
Otcova na zem s nebes sestoupil a dra
hocennou Krev svou na odpuštění hří
chů našich vylil, pokorně tě prosíme,
abychomv den soudu zasloužili si po
pravici tvé zaslechnouti: Pojďte, po
žehnaní! Jenž žiješ a kraluješ na věky
věkův. Amen. (Odp. 5 let*; č. 190.)

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi
jednorozeného Syna svého ustanovil za
Vykupitele světa a jeho Krví chtěl býti
usmířen, uděl, prosíme, ať cenu své
spásy slavnou službou tak ctíme a její
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mocí od neštěstí nynějšího života ochrá
něni jsme na zemi, abychom z jejího
věčného ovoce těšili se v nebi. Skrze té
hož Krista, Pána našeho. Amen. (Odp.
o let*; č. 191.)

Obětování Krve Pána Ježíše.

1. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy
nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
lého Syna a svého božského Vykupitele,
za rozšíření a povýšení své drahé Mat
ky, svaté církve, za zachování a blaho
její viditelné Hlavy, nejvyššího Vele
kněze římského, za kardinály, biskupy
a pastýře duší i za všechny služebníky
svatostánku.

Sláva Otci atd.
W. Budiž stále veleben a díky zahrno

ván Pán Ježíš.
R. Jenž nás vykoupil svou Krví.
2. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy

nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
lého Syna a svého božského Vykupitele,
za pokoj a svornost mezi katolickými
krály a knížaty, za ponížení nepřátel
svaté víry a za blaho lidu křesťanského.

Sláva Otci atd.
W.Budiž stále veleben atd.
3. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy

W wWPnejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
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lého Syna a svého božského Vykupitele,
za obrácení nevěřících, za vyhubení
všech bludů a za obrácení hříšníků.

Sláva Otci atd.
W. Budiž stále veleben atd.
4. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy

nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
lého Syna a svého božského Vykupitele,
za všechny své příbuzné, přátele i ne
přátele, za nuzné, nemocné a soužené,
a za všechny, o nichž víš, že mám po
vinnost se za ně modliti, a chceš, abych
se za ně modlil.

Sláva Otci atd.
W. Budiž stále veleben atd.
o. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy

nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
lého Syna a svého božského Vykupitele,
za všechny, kteří se dnes odeberou na
onen svět, abys je zachránil od trestů
pekelných a přijal co nejdříve do své
slávy.

Sláva Otci atd.
W. Budiž stále veleben atd.
6. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy

nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
lého Syna a svého božského Vykupitele,
za všechny, kteří milují tento tak veli
ký poklad, za ty, kteří se mu ve spojení
se mnou klanějí a jej uctívají, a koneč
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DY
ně za ty, kteří se snaží o rozšíření jeho
úcty.

Sláva Otci atd.
W. Budiž stále veleben atd.
7. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy

nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého mi
lého Syna a svého božského Vykupitele,
za své duchovní i časné potřeby; na úle
vu svatých duší v očistci a hlavně těch,
které nejvíce uctívaly tuto cenu našeho
vykoupení a bolesti a strasti naší dra
hé Matky, nejsvětější Panny Marie.

Sláva Otci atd.
W. Budiž stále veleben atd.
Budiž velebena Krev Pána Ježíše

nyní i vždycky i po všechny věky vě
kův. Amen! (Odp. 3 let*; č. 189.)

Smírná modlitba.

Ó vzácná Krvi Ježíšova, nekonečná
ceno za vykoupení hříšného lidstva, ná
poji a lázni našich duší, jež neustále
hájíš zájmy lidí u trůnu svrchovaného
Milosrdenství, klaním se ti s hlubokou
úctou a chtěl bych ti dáti, jak jenom
dovedu, zadostučinění za křivdy a potu
py, jichž se ti stále dostává od lidských
tvorů a hlavně těch, kdož se opovažují
drze se ti rouhati. A kdo by neblaho
řečil této Krvi nekonečné ceny? Kdo by
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se neřoznítil láskou k Ježíši, který ji
prolil? Čím bych byl, kdybych nebyl
býval vykoupen touto božskou Krví?
Kdo ji vypustil až do poslední kapky ze
žil mého Pána? Ach, byla to jistojistě
láska. — Ó, té nekonečné lásky, která
nám darovala tento nejhojivější bal
zám! Ó neocenitelný balzáme, kterýs
vyprýštil ze zdroje nesmírné lásky, ach,
učiň, ať tě všechna srdce, všechny ja
zyky mohou chváliti, velebiti a díky za
hrnovati nyní i na věky. Amen. (Odp.
D00 dní; č. 187.)

VIII. Ke cti nejsv. Svátosti.
1. Jdeš-li mimo kostel, pozdrav nejsv. Svá

tost nějakým viditelným znamením. (Odp. 300
dní; č. 119.)

2. Při vstupu do kostela pokrop se svěcenou
vodou, udělej kříž: Ve jménu Otce atd. a vzbuď
lítost nad hříchy. (Odp. 300 dní; č. 631.)

3. Jdi přímo k oltáři, v němž se uchovává
mejsv. Svátost, poklekni na jedno koleno (je-li
nejsv. Svátost vystavena, na obě) a řekni:

WPWO oJežíši, můj Bože, klaním se ti přítom
nému zde ve Svátosti tvé lásky. (Odp.
500 dní; č. 119.)

Klaníme se tobě, nejsvětější Pane Je
žíši Kriste, zde i ve všech tvých chrá
mech, které jsou po celém světě, a dob
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rořečíme tobě, neboť skrze svatý kříž
svůj svět jsi vykoupil. (Odp. 7 let; č. 14.
Totéž učiň, když odcházíš.)

Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.
(Odp. 500 dní*; č. 64.)

Ježíši, Sýnu Davidův, smiluj se nade
mnou! (Odp. 500 dní*; č. 58.)

Bože, buď milostiv mně hříšnému!
(Odp. 500 dní; č. 14.)

4. Vykonej si duchovní sv. přijímání (těmito
nebo podobnými slovy):

Můj Ježíši, věřím, že jsi přítomen
v nejsv. Svátosti. Miluji tě nade vše
chno a toužím po tobě. Poněvadž nemo
hu přijmouti tebe nyní svátostně, pro
sím tě, abys přišel aspoň duchovně do
mého srdce. — Objímám tě, jako bys
byl už ke mně zavítal, a spojuji se s te
bou. — Nedopusť, abych se kdy od tebe
odloučil. (Odp. 3 let, kdykoli a kdekoli
se vykoná*; č. 135.)

5. Pomodli se k uctění nejsv. Svátosti srdcem
zkroušeným pětkrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva
Otci atd. a ještě jednou Otčenáš, Zdrávas, Slá
va Otci na úmysl sv. Otce. (Odp. 10 let; č.
121.) Činíš-li tak celý týden, získáš odpustky
plnom.

Přijal-lis sv. svátosti a pomodlíš-li se tytéž
modlitby před nejsv. Svátostí v den Božího Těla
nebo některý den Oktávy (č. 142) také před
vystavenou nejsv. Svátostí u příležitosti 40ho
dinové pobožnosti nebo jednodenní nebo tříden
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ní (o masopustě), získáváš odp. plnom. Nepři
jal-lis sv. svátostí a pomodlíš se to, získáváš
odp. 15 let (č. 140).

6. Tytéž odp. 15 let i plnom. získáš, přijmeš
li do týdne sv. svátosti, navštívíš-li Boží hrob
a tam se pomodlíš tytéž modlitby jako pře
dešle na poděkování za ustanovení nejsv. Svá
tosti a na úmysl sv. Otce (č. 118).

7. Nemůže-li kdo pro nemoc nebo jinou váž
nou příčinu navštíviti kostel, může učiniti doma
duchovní návštěvu nejsv. Svátosti. Pomodlí se
totéž, co udává čís. 5 (odp. 5 let); činí-li to
denně, může jednou týdně získati odp. plnom.
po přijetí sv. svátostí (č. 122).

8. Účastníci průvodu s nejsv. Svátostí buďto
po kostele nebo venku (0 Božím Těle, Vzkří
šení atd.), nebo je-li nesena k nemocnému,
získávají plnom. odp., přijali-li sv. svátosti a
pomodlili se na úmysl sv. Otce. Nepřijali-li sv.
svátostí, získávají za účast při průvodu odp.
o let, doprovázejí-li nejsv. Svátost k nemocné
mu se světlem, 7 let (č. 116, 117).

9. Kdo přistupují po prvé k sv. přijímání,
i všichni věřící, kteří spolu s nimi přijímají,
mohou získati plnom. odp., pomodlí-li se na
úmysl sv. Otce (č. 124).

10. Vykonáš-li po celý měsíc (kterýkoli v ro
ce) denně nějakou pobožnost ke cti nejsv. Svá
tosti ať veřejně, ať soukromě, získáváš denně
odp. 7 let a plnom. ke konci měsíce za obvyk
lých podmínek (č. 146).

(11. Jsi-li přítomen veřejné devítidenní pobož
nosti před svátkem Těla Páně, získáváš denně
odp. 10 let; plnom. za obvyklých podmínek, jsi
li aspoň pětkrát této pobožnosti přítomen. Ko
náš-li tuto novénu soukromě, získáváš denně
odp. 7 let, plnom. pak na konci novény za ob
vyklých podmínek, jestliže jsi se nemohl účast
niti pobožnosti veřejné (č. 141).
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12. Kdo dá sloužiti mši sv. na usmíření urá
žek nejsv. Svátosti, jichž se lidé dopouštějí,
přijme sv. svátosti a pomodlí se na úmysl sv.
Otce v některém kostele, získá odp. plnom.
(č. 144).

13. Vykonáš-li po devět za sebou jdoucích
dní (dle své volby) rozjímání nebo modlitby na
usmíření urážek nejsv. Svátosti, získáváš denně
odp. 7 iet, plnom. pak na konci novény za ob
vyklých podmínek. Jsi-li též v těchto dnech
přítomen mši sv., získáváš denně odp. 10 let
(č. 145).

14. Slyšíš-li zvoniti k pozdvihování, ať jsi
kdekoli, pozdrav nejsv. Svátost. (Odp. 300 dní;
č. 115.)

15. Kdo připravuje děti nebo dospělé k první
mu sv. přijímání alespoň půl hodiny, získává
po každé odp. 500 dní (č. 125).

16. Odpustkové modlitby ke cti nej
světější Svátosti.

(Viz též modlitby před a po sv. přijímání.)

Klaním se ti v každý okamžik, 6 živý
Chlebe nebeský, velká Svátosti. (Odp.
300 dní*; č. 111.)

Ó Ježíši v nejsv. Svátosti, smiluj se
nad námi! (Odp. 300 dní; č. 108.)

Budiž chválena a klaněním uctívána
na věky nejsv. Svátost! (Odp. 300
dní*; č. 109.)

Budiž vzdávána chvála a dík v kaž
dém okamžiku nejsvětější a božské
Svátosti! (Odp. 300 dní*; č. 110.)

Chváleno a velebeno budiž svaté
WPW

Srdce a převzácná Krev Ježíšova v nej
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světější Svátosti oltářní! (Odp. 300 dní;
č. 240.)

Svátostné Srdce Ježíšovo, rozmnož
v nás víru, naději a lásku. (Odp. 300
dní; č. 242.)

Eucharistické Srdce Ježíšovo, hořící
láskou k nám, zapal naše srdce láskou
k sobě. (Odp. 300 dní; č. 235.)

Svátostné Srdce Ježíšovo, smiluj se
nad námi! (Odp. 300 dní; č. 239.)

Eucharistické Srdce Ježíšovo, ohnis
ko božské lásky, dej světu mír! (Odp.
300 dní; č. 243.)

Klaním se ti, Ó nejsvětější, eucharis
tické Srdce Ježíšovo. (Odp. 300 dní;
č. 244.)

Láska, čest a sláva eucharistickému
Srdci Ježíšovu! (Odp. 300 dní; č. 245.)

Budiž chváleno, klaněním uctíváno,
milováno a díky zahrnováno v každém
okamžiku eucharistické Srdce Ježíšovo
ye všech svatostáncích světa až do sko
nání časů. Amen. (Odp.300 dní; č. 246.)

Pokorně kleče a jsa v duchu spojen
se všemi věřícími na zemi a svatými
v nebi, klaním se tobě, Pane Ježíši, jenž
jsi zde v nejsvětější Svátosti přítomen
jako Bůh a člověk, a jsa upřímně vdě
čen za tak veliké dobrodiní, miluji tě,
Pane Ježíši, nekonečně dokonalý a ne
konečné lásky hodný, z celého srdce
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svého. Dej mi milost, ať tebe žádným
způsobem nikdy neurazím, a, jsa posil
ňován na této zemi tvou svátostnou
přítomností, zasloužím si dospěti k po
žívání tvé věčně oblažující přítomnosti
v nebesích spolu s Pannou Marií. Amen.
(Odp. 3 let jednou denně; č. 154.)

Kdo se pomodlí celý Hymnus: »Pange lin
gua« v jakémkoli schváleném překladu a přidá
veršíky: Chléb Ssnebe dals jim, Ó Pane atd.
a modlitbu: Bože, jenž jsi nám v přepodivné
svátosti atd., získá odp. 7 let*; (č. 136). Kdo
se pomodlí nebo zazpívá celý Hymnus: »Kla
ním se ti v úctě, božství vznešené« atd., získá
odp. 5 let*; (č. 137).

Modlitba sv. Alfonsa před návštěvou
nejsv. Svátosti.

Můj Pane, Ježíši Kriste, z lásky k li
dem přebýváš dnem i nocí v této veleb
né Svátosti a pln lásky a dobroty oče
káváš, zveš a přijímáš všechny, kdo při
cházejí tě navštívit. Věřím, že jsi ve
velebné Svátosti přítomen; klaním se ti
v hluboké pokoře a děkuji ti za všecky
milosti mi udělené, zvláště za to, že ses
mi sám v této Svátosti daroval, že
jsi mi Blahoslavenou Pannu Marii, nej
milejší Matku svou, za orodovnici dal
a že jsi mne sem do chrámu povolal,
abych tě navštívil. Pozdravuji dnes nej
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laskavější Srdce tvé a činím tak z tro
jího úmyslu: předně na poděkování za
tento veliký dar; za druhé na dostiuči
nění za všecky urážky, kterých se ti do
stalo v této Svátosti ode všech tvých
nepřátel; za třetí konám tuto návštěvu,
abych se ti klaněl na všech místech svě
ta, kde jsi ve velebné Svátosti méně
ctěn a příliš opuštěn. Můj Ježíši, miluji
tě z celého srdce svého. Lituji, že jsem
dříve tvou nekonečnou dobrotu tolikrá
te urážel. S milostí tvou si umiňuji, že
už tebe nikdy hněvati nebudu. Nyní se
ti docela zasvěcuji, ačkoli jsem člověk
hříšný, a odříkám se vůle své, svých
náklonností, přání i všeho, co mi patří,
a tobě vše obětuji. Nakládej ode dneška
se mnou i se vším, co jest mého, jak
tobě se líbí. Jen toho si přeji a za to tě
prosím, abych tě miloval, v dobrém se
trval a dokonale plnil tvou svatou vůli.
Doporoučím ti duše v očistci, zvláště ty,
které chovaly největší úctu k nejsvětěj
ší Svátosti a přesvaté Panně Marii.
Doporučuji ti též všechny ubohé hříš
níky. Spojuji konečně, drahý Spasiteli
můj, všechna svá přání spolu s přáními
tvého lásky nejhodnějšího Srdce a tak
to spojená obětuji je tvému věčnému
Otci a prosím ho ve jménu tvém, aby
je z lásky k tobě přijal a vyslyšel.
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(Věřící, kteří tuto modlitbu zbožně se po
modlí před nejsv. Svátosti, získávají odp. 5 let*;
č. 153.)

Úkon klanění a díkůčinění.

1. Klaním se tobě, věčný Otče, a dě
kuji ti za nekonečnou lásku, s jakou jsi
ráčil poslati, abys mě vykoupil, svého
jednorozeného Syna, který se stal po
krmem mé duše. Obětuji tobě všechny
úkony klanění a díkůčinění, jež ti vzdá
vají andělé a svatí v nebi i spravedlivé
duše na zemi. — Chválím tě, miluji tě
a děkuji ti a spojuji se se všemi projevy
chvály, lásky a díkůčinění, jimiž tě
chválí, miluje a tobě děkuje sám tvůj
Syn; a prosím tě, učiň, ať jest ode všech
poznán, milován, ctěn, díky zahrnován
a hodně přijímán v této božské Svátosti.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
2. Klaním se tobě, věčný Synu, a dě

kuji tobě za nekonečnou lásku, s jakou
ses pro mne vtělil, narodil v chlévě, byl
vychován v dílně a chtěl snášeti hlad
i žízeň, zimu i horko, strasti i nedosta
tek, pohrdání, pronásledování, bičování,
trním korunování, rány hřeby a smrť
na velmi tvrdém kmeni kříže. — Děkuji
ti spolu s celou církví bojující a vítěz
nou za nekonečnou lásku, s jakou jsi
ustanovil nejsv. Svátost za pokrm mé
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duše. Klaním se ti ve všech proměně
ných hostiích na světě a děkuji ti také
za ty, kteří tebe neznají a tobě neděkují.
Chtěl bych, abych mohl dáti svůj život
a tak způsobiti, abys byl zde ode všech
poznán, milován a ctěn v této Svátosti
lásky a abych zabránil neuctivostem,
které se páchají, a svatokrádežím, kte
ré se dějí. Miluji tě, Ježíši můj, a tou
žím tě milovati a přijímati s láskou,
úctou a s pocity tvé nejsvětější Matky
a s láskou a dokonalostí samotného nej
čistšího Srdce tvého. Ach, lásky nej
hodnější Ženichu mé duše, vykonej, až
do mne svátostně vejdeš, ony účinky,
pro které ke mně přicházíš, a učiň, ať
raději dříve zemru, než abych tě nehod
ně přijal.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
3. Klaním se tobě, věčný Duchu, a

děkuji ti za nekonečnou lásku, s jakou
jsi uskutečnil nevýslovné tajemství vtě
léní a za onu nekonečnou lásku, s jakou
jsi utvořil z nejčistší krve Panny Marie
nejsvětější Tělo Ježíšovo, které v podo
bě svátostné jest pokrmem mé duše;
prosím tě, osviť mou mysl a očisti mé
srdce i srdce všech lidí, aby poznali
toto dobrodiní lásky a přijímali hodně
nejsv. Svátost.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
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Kdo se pomodlí zbožně tuto modlitbu před
nejsv. Svátostí, získá odp. 3 let; učiní-li to
v první čtvrtek v měsíci, získá plnom. odp. za
obvyklých podmínek (č. 148).

Úkon klanění a smíru.

1. Klaním se ti v hluboké pokoře,
Ó můj svátostný Spasiteli; uznávám tě
za pravého Boha a pravého člověka a
tímto úkonem klanění chci dáti náhra
du za vlažnost tolika křesťanů, kteří
přecházejí mimo tvé chrámy, ba někdy
také mimo tvůj svatostánek, v němž
ráčíš zůstávati každou hodinu a s lásky
plnou netrpělivostí toužíš se sdíleti
svým věrným, a ani tebe nepozdraví a
svou Ilhostejností dokazují, že se jim
hnusí tato nebeská mana jako židům
na poušti; a obětuji tobě v náhradu za
tak hrubou vlažnost nejdražší Krev,
kterou jsi vycedil ze svých ran a hlavně
z rány svého boku, do níž v duchu svém
se uzavírám a opakuji tisíc a tisíckrát:

Budiž pochválena a díky zahrnována
v každém okamžiku nejsvětější a bož
ská Svátost. — Otčenáš, Zdrávas, Sláva
Otci atd.

2. Klaním se ti v hluboké pokoře,
Ó můj Ježíši; vyznávám, žes přítomen
v nejsv. Svátosti, a tímto úkonem kla
nění chci dáti náhradu za neuznalost
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tolika křesťanů, kteří, vidouce tě ubírati
se k ubohým nemocným, aby ses stal
jejich posilou na veliké cestě do věč
nosti, nechávají tě bez průvodu, ba sot
va se jim uráčí vzdáti tobě nějaký vněj
ší projev úcty; obětuji ti v náhradu tak
veliké chladnosti nejdražší Krev, kte
rous vycedil ze svých ran, hlavně pak
z rány svého boku, do níž v duchu svém
se uzavírám a opakuji tisíc a tisíckrát:

Budiž pochválena atd. — Otčenáš,
Zdrávas, Sláva Otci atd.

3. Klaním se ti v hluboké pokoře,
Óómůj Ježíši, pravý Chlebe života věč
ného, a tímto úkonem klanění chci dáti
náhradu za tolik ran, které trpí každo
denně tvé Srdce pro zneuctění kostelů,
v nichž se ráčíš zdržovati pod svátost
nými způsobami, abys byl uctíván a mi
lován od svých věrných; obětuji ti v ná
hradu tolika neuctivostí převzácnou
Krev, kterous vycedil ze svých ran,
hlavně pak z rány svého boku, do níž
se v duchu svém uzavírám a opakuji
tisíc a tisíckráte:

Budiž pochválena atd. — Otčenáš,
Zdrávas, Sláva Otci atd.

4. Klaním se ti v hluboké pokoře,
Ó můj Ježíši, Chlebe živý, jenž jsi s ne
be sestoupil, a tímto úkonem klanění
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chci dáti náhradu za tolik a tolik ne
uctivostí, kterých se dopouštějí tvoji vě
řící každodenně, když jsou přítomni
mši SV.,V níž V nadměrné své lásce ob
novuješ nekrvavým způsobem tutéž
oběť,kterous kdysi vykonal na Kalvarii
za naši spásu; a obětuji ti na usmíření
tak velikého nevděku nejdražší Krev,
kterou jsi vycedil ze svých ran a hlavně
z rány svého boku, do níž se v duchu
svém uzavírám a spojuji svůj hlas
s hlasem andělů, kteří ti tvoří oddaný
věnec, a spolu s nimi volám:

Budiž pochválena atd. — Otčenáš,
Zdrávas, Sláva Otci atd.

5. Klaním se ti v hluboké pokoře,
ó můj Ježíši, pravá smírná Žertvo za
naše hříchy, a obětuji tobě tento úkon
klanění v náhradu za svatokrádežné po
tupy, kterých se dopouští tolik nevděč
ných křesťanů, kteří se odvažují přistu
povati ke sv. přijímání a přijímati tě
s těžkým hříchem na duši. V náhradu
za tak zavrženíhodné svatokrádeže obě
tuji ti poslední kapky tvé převzácné
Krve, kterés vycedil ze svých ran a
zvláště z rány svého boku, do níž se
v duchu svém uzavírám a tobě se kla
ním, dobrořečím a tebe miluji a opakuji
spolu se všemi dušemi, oddanými nejsv.
Svátosti:
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Budiž pochválena atd. — Otčenáš,
Zdrávas, Sláva Otci atd. (Odp. 7 let*;
č. 149.)

Smírný úkon.

S onou hlubokou úctou, jakou mi vnu
ká svatá víra, Ó můj Bože a můj Spa
siteli, Ježíši Kriste, pravý Bože a pravý
člověče, miluji tě z celého svého srdce
a klaním se ti zde skrytému, abych ti
podal zadostučinění za všechny neucti
vosti, znesvěcení a svatokrádeže, jichž
se ti dostává ve velebné Svátosti oltářní.

Klaním se ti, ó můj Bože; není-li mé
klanění takové, aby tebe bylo hodno,
ani takové, jaké je mou povinností, chci
se aspoň klaněti, jak dovedu, a chtěl
bych, abych se ti mohl klaněti s tako
vou dokonalostí, jaké jsou schopni
andělé v nebi. Ó můj Ježíši, kéž bys byl
ode všech poznán, klaněním uctíván, mi
lován a díky zahrnován v každém oka
mžiku v nejsvětější a božské Svátosti!
Amen. (Odp. 500 dní*; č. 150.)

Můj Bože, věřím pevně, že jsi skuteč
ně a tělesně přítomen v nejsv. Svátosti
oltářní. Klaním se tobě z hloubi svého
srdce a uctívám tvou svatou přítomnost
se vší pokorou, jak jen mohu. — Ó du
še má, jaká útěcha, míti stále u sebe
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Ježíše Krista, moci promlouvati k ně
mu důvěrně od srdce k srdci! Učiň,
ó Pane, abych — klaněje se tvé svaté
Velebnosti v této předivné Svátosti zde
na světě — mohl se ti klaněti věčně na
nebesích. (Odp. 500 dní; č. 155.)

Za rozšíření denního sv. přijímání.

Nejsladší Ježíši, tys přišel na svět,
abys dal všem duším život své milosti,
a chtěje jej v nich udržeti a posilovati,
odhodlal ses býti denním lékem proti
jejich denní slabosti a jejich denním
pokrmem. Pokorně tě prosíme pro tvé
Srdce, hořící tak vroucí láskou k nám,
vylij na všechny ty duše svého božského
Ducha, aby ty z nich, které ke svému
neštěstí jsou v těžkém hříchu, obrátily
se k tobě, a znova získaly život ztrace
né milosti; ty pak, jež tvým dobrodiním
žijí tímto božským životem, aby přistu
povaly zbožně ke tvému svatému stolu
každý den, jakmile jim to jen bude mož
no, tak aby denním sv. přijímáním bra
ly každodenně protijed proti svým den
ním všedním hříchům a posilovaly v so
bě každodenně život tvé milosti, stále
více se očišťovaly a dosáhly posléze bla
ženého života ve spojení s tebou. Amen.
(Odp. 500 dní*; č. 134.)
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Kongrésy nejsv. Svátosti.
Koná-li se někde světový kongres nejsv. Svá

tosti, mohou věřící celého světa získati plnom.
odp. jednou v kterýkoli den kongresu, přijmou
li sv. svátosti a pomodlí-li se v některém koste
le před nejsv. Svátostí za zdar kongresu. Totéž
platí pro věřící ve státě nebo v diecési, kde se
kongres koná buď pro celý stát nebo pro
diecési.

Modlitba za zdar kongresu.

Ó Ježíši, jenž jsi vpravdě, skutečně
a podstatně přítomen v nejsv. Svátosti,
abys sloužil za pokrm našich duší, rač
požehnati a plným zdarem korunovati
všechny kongresy a sjezdy eucharistie
ké a zvláště nynější ... eucharistický
kongres. Dej vnuknutí kongresovým
pracím, usnesením a slibům, přijmi s li
bostí slavnostní projevy úcty, které ti
budou vzdány, nadchni srdce kněží
i věřících, rodičů i dětí, tak aby časté
a dénní sv. přijímání a přijímání dítek
v útlém mládí bylo ve cti ve všech kra
jích světa, a aby sociální království
nejsv. Srdce bylo všude uznáno. Nej
světější Srdce Ježíšovo, požehnej kon
gresu! Svatý Paschale Baylonský, oro
duj za nás! (Odp. 300 dní*; č. 555.)

O Ježíši, jenž jsi se zničil v nejsv.
Svátosti, aby ses stal ohniskem kato
138



lické církve a silou duší, obětujeme tobě
své modlitby, své skutky i svá utrpení
za tvé kněze a na úmysl, aby králov
ství tvého Srdce den ode dne se více
rozšiřovalo. (Odp. 300 dní jedenkrát
denně; č. 613.)

Adorační hodina.
Hodina se rozdělí na čtyři díly. V jednotli

vých pak čtvrtťhodinách uctívá se božský Spa
sitel dle čtverého úmyslu mše sv., která v sobě
uzavírá všecky náboženské úkony, 1. klaněním,
2. díkůčiněním, 3. usmiřováním, 4. prosbou.

Modlitba přípravná.

Bože můj, věřím pevně, že jsi v nej
světější Svátosti oltářní skutečně pří
tomen. Pane Ježíši, jak jsi ke mně dob
rotiv, že mi dovoluješ blížiti se ke Tvé
božské osobě a ztráviti hodinu v nábož
né modlitbě u nohou Tvých. Duše má,
seber se, střez smyslů svých, chraň se
roztržitosti, vzdaluj od sebe všecky cizí
myšlenky a pozorně naslouchej hlasu
božského Krále, skrytého ve sv. hostii,
a vpravdě živého. Duchu Svatý, osvěť
rozum můj, rozněť srdce mé! Ó Maria,
neposkvrněná Panno, nejsvětější Matko
Ježíšova a milá Matko má, půjč mi
srdce své, abych miloval tvého božské

139



ho Syna, skrytého ve Svátosti! Svatý
Anděle strážný, bdi nade mnou! Svatý
můj patrone, oroduj za mne!

První čtvrthodinka.

Ježíši můj, pevně věřím, že jsi zde
přítomen ve sv. hostii. Ač vidím pouze
způsobu chleba, ač mi tvoji a moji ne
přátelé našeptávají, že není možné,
abys Ty, nekonečný Bůh, tak se ponížil,
že by ses stal na pohled mrtvým kous
kem chleba a dovolil svým tvorům tebe
zneuctívati, tobě se rouhati, po tobě
šlapati, přece věřím ve tvou přítomnost.
Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. (Odp.
500 dní.) Ty máš slova života věčného.
Tys jasně a určitě slíbil dáti nám své
tělo za pokrm a svou krev za nápoj.
»Já jsem chléb, který s nebe sestoupil.
Já jsem chléb života. Chléb, který já
vám (po roce) dám, tělo mé jest, které
dám za život světa. Amen, amen pra
vím vám: Nebudete-li jísti těla Syna
člověka a píti jeho krve, nebudete míti
v sobě života. Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má život věčný a já ho vzkřísím
v den poslední. Neboť tělo mé právě
jest pokrm a krev má právě jest nápoj.«
— Učedníkům pak ještě vysvětluješ,
že nemyslíš, aby jedli tvoje mrtvé tělo,
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nýbrž tvoje živé, proměněné tělo, až
vezme na sebe vlastnosti ducha, ť. j.
po zmrtvýchvstání. »Slova, která jsem
vám mluvil, jsou duch a život. Neboť
tělo samo nic neprospívá, není-li spoje
no s duchem, který je oživuje.« — Po
roce splnil jsi, Pane Ježíši, svůj slib.
Při poslední večeři vzal jsi do ruky
chléb, požehnal jej, lámal a dával apo
štolům se slovy: »Vezměte a jezte: to
toť jest tělo mé.« — Víno pak jsi pro
měnil a dal apoštolům píti se slovy:
»Pijte z toho všichni; totoť jest kalich
mé krve. To čiňte na mou památku !«
— Ježíši, Bože můj, věřím v tebe a kla
ním se tobě přítomnému zde ve Svá
tosti tvé lásky. Tvé ponížení a tvá ne
konečná shovívavost k našim urážkám
mou vírou neviklají, nýbrž ji posilují:
vždyť jen nekonečný Bůh jest schopen
tak nekonečného ponížení z lásky k nám,
která jest nekonečná a nepochopitelná
jako On sám.

Ano, věřím a jsem šťasten, že mohu
věřiti, žes Ty můj Bůh, od Otce od věč
nosti zplozený, Král všehomíra, jehož
panování nemá konce. Tiše a klidně zde
dlíš ve sv. hostii, jako by v tobě ani ži
vota nebylo; a přece jsi Život sám, pů
vodce a dárce všeho života přirozeného
i nadpřirozeného. V tomto okamžiku
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soudíš duše, které právě před tvůj trůn
předstupují, a rozhoduješ o osudu ná
rodů i jednotlivců.

Božský Beránku, v tomto okamžiku
celý nebeský dvůr sklání se před tvým
trůnem v nebi, a pln obdivu volá a ve
lebí tě: »Tomu, jenž sedí na trůně, a
Beránkovi chvála a čest i sláva a moc
na věky věkův!« Dvacet čtyři starci,
zástupci to všech světců a starého a
nového zákona, padají před tebou a
skládají své koruny před tvým trůnem
říkajíce: »Hoden jsi, Pane a Bože náš,
přijmouti slávu a čest i moc, neboť ty
jsi.stvořil všechny věci a z vůle tvé by
ly a stvořeny jsou.« A tisíce tisíců
andělů a svatých volá hlasem velikým:
»Hoden jest Beránek, ten, jenž byl za
bit, aby vzal moc a bohatství a moud
rost i sílu a čest a slávu i chválu!«

Spojuji se s nimi všemi, klaním se
tobě, Pane Ježíši svátostný, a kladu
k podnoží tvého trůnu sama sebe, svou
osobu, své schopnosti i své skutky a vo
lám upřímně: »Tobě jedinému všechna
naše láska a chvála !«

V nejsvětější Svátosti dáváš nám ná
hradu za nebe, dáváš nám předchuť ne
beských radostí. Tato Svátost jest sou
hrnem a korunou tvých zázraků. Podi
vuji se tvé nekonečné moudrosti, která
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ji vymyslila, chválím tvou moc, která
tolik překážek překonala, nežli ji usku
tečnila, velebím tvou dobrotu, která
nám v ní připravila všechny milosti a
dary.

Anděle můj strážný, věrný průvodce
mého života, nauč mne ctíti a milovati
nejsv. Svátost, abych byl připuštěn
jednou mezi nebeské adorátory a směl
se s tebou klaněti Beránkovi na věky
věkův.

Spojuji svou pokornou adoraci s ado
rací všech zbožných duší na zemi
i s adorací blahoslavené Panny a sva
tého Josefa, prvních adorátorů Boha
člověka. Klaním se ti i jménem všech
tvorů nerozumných, i za ty z rozum
ných, kteří se ti neklanějí.

Konečně prosím tebe, můj Spasiteli,
přijmi můj pokorný úkon úcty a lásky
za svůj a přednes jej trojjedinému Bo
hu: tím mu dodáš nekonečné ceny.

Druhá čtvrthodinka: díkůčinění.

Klečím před nejsv. Svátostí. Nejsv.
Svátost nazývá se řeckým slovem
eucharistie, t. j. dikůčinění. Tys, Pane
Ježíši svátostný, jediným dokonalým,
stálým díkůčiněním. Ty za nás děkuješ
nebeskému Otci za všechnu jeho lásku

143



k nám. Tím nás stále upomínáš na naši
povinnost, že máme S tebou a v tobě
a skrze tebe vzdávati trojjedinému Bo
hu díky za všechny dary, především za
největší dar, za tebe.

Ó, přijmi můj dík, Bože věčný, za
nejsv. Svátost i za všechno dobré, co za
devatenáct set let z této Svátosti nám,
tedy také mně samotnému, vyplynulo.

Děkuji i tobě, Duchu Svatý, že nám
Svátostného Spasitele denně přivádíš na
oltář skrze své kněze, jakos ho po prvé
přivedl na svět početím panenské Mat
ky Boží.

Děkuji i tobě, milý Pane Ježíši, za
tvou nesmírnou lásku k nám. Abychom
nebyli opuštěnými sirotky v tomto po
zemském vyhnanství, přicházíš osobně
mezi nás, abys nám byl těšitelem a spo
lečníkem na naší pouti.

Děkuji ti za oběti, které si ukládáš,
abys mohl s námi tímto způsobem ob
covati. Zakrýváš zde svou slávu bož
skou i své oslavené člověčenství, abys
nás neoslnil a neoslepil. Zahaluješ svou
velebnost do prostých způsob chleba,
abychom si troufali k tobě jíti, s tebou
jako s přítelem mluviti a tebe přijímati.
Zastíráš svou moc, aby nás nelekala,
když se k tobě blížíme se svými chy
bami. Skrýváš dokonalost svých ctností,
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PW WPabys naši slabost neodradil. Tlumíš žár
svého Srdce a své lásky k nám, poně
vadž bychom nemohli snésti její síly a
něhy. Jen tvoje nekonečná dobrota nám
září z nejsv. Svátosti, jako slunce pro
svítá lehkým mráčkem.

Ó, jak jsi dobrý, Ježíši! Přijímáš nás
v každou hodinu denní i noční; tvoje
láska nikdy si nedá pokoje; jsi stále
pln něžné péče o nás. Když k tobě při
cházíme, zapomínáš na naše hříchy a
nedokonalosti pro samou radost z naší
přítomnosti. Přijímáš naši návštěvu
tak, že by se mohlo málem říci, že nás
potřebuješ pro své štěstí. Ó, děkuji ti,

WPYWOmilý Pane Ježíši, z hloubi srdce.
Děkuji ti za oběti, které jsi pro nás

přinesl, abys tuto Svátost ustanovil a
dochoval pro nás až do našich dob; za
boje, jež ti bylo podstoupiti s vlastní
tvou božskou slávou, aby ses mohl po
nížiti až skorem v nic, abys za nás mohl
obětovati svou svobodu, tělo své, celou
bytost svou, bez výhrady, pro všechny
časy a na všech místech a vydati se
všanc lidské lásce i nenávisti, nemaje
jiné zbraně než svou lásku.

Děkuji ti iza naučení, jež nám v tom
to svátostném stavu dáváš. Za tvou
chudobu, která jest větší, nežli byla ona
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v Betlemě: tam jsi měl aspoň svou Mat
ku a Josefa, ale zde býváš celé dni i no
ci opuštěn. Děkuji za příklad naprosté
a radostné poslušnosti: dáváš s sebou
dělati, co kdo chce: přítel i nepřítel.

Děkuji ti za příklad pokory, tichosti,
shovívavosti, trpělivosti. Tvá láska uči
nila tě naším vězněm; spoutal ses
v tomto svátostném vězení na všechen
čas až do skonání světa — a toto vě
zení jest naším nebem na zemi.

Kéž bych tě z vděčnosti k tobě násle
doval ve tvých ctnostech! Dej mi k to
mu odhodlanost a sílu!

Spojuji své díkůčinění s díkůčiněním
tvé božské Matky, které ti vzdávala po
tvém vtělení i po každém svém sv. při
jímání. Spojuji je s díkůčiněním všech
tvých ctitelů na zemi a všech svatých
v nebi, kteří teprve tam jasně chápou,
jakým darem byla pro ně nejsv. Svá
ťost, a jak veliká byla tvoje láska v té
to Svátosti.

Toto své nedokonalé díkůčinění spo
juji s díkůčiněním tvým, božská Eucha
ristie, a prosím, abys mé díkůčinění
očistil, doplnil, přijal za své a obětoval
je trojjedinému Bohu.

Pomodli se též »Úkon klanění a díkůčinění«
na str. 131.
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Třetí čtvrthodinka: odprošení
a usmíření.

Ó Pane Ježíši, jak jsem šťasten zde
před tebou! Chce se mi se sv. Petrem
říci: »Dobře jest, Pane, nám zde býti.«
Jak lituji těch nešťastných, kteří ne
mají tušení, jak blaží tvoje přítomnost.
Prosím za ně: přitáhni je k sobě a dej
se jim poznati! Ale jest, bohužel, velmi
mnoho těch, kteří o tobě slyšeli, kteří
vědí o nejsv. Svátosti, o tvé touze po
nich — a přece, nevděční, o tebe ne
dbají, k tobě nepřijdou, snad tě ani ne
pozdraví ve tvých kostelích, kolena
před tebou neohnou. Na všechno mají
čas, jenom pro tebe nikoli. Vyhýbají se
ti, jako by se tě báli! Ubohý Ježíši, mohl
ses nadíti takové lhostejnosti od těch,
které jsi vykoupil a pro jejichž štěstí
zde prodléváš v nejsv. Svátosti? Mnozí
z nich tebe i milovali, tebe navštěvovali
i přijímali, ale nyní se ti stali nevěrný
mi. Což už nejsi jejich lásky hoden?Či
snad jsi je přestal míti rád? Kdybys je
přísně trestal, kdybys nad nimi vládl
železnou rukou, jistě by se ti přišli po
klonit, ale tys jim příliš dobrý, tys jim
příliš ponížený, tý se jim zdáš ve své
lásce slabý — proto si tě nevšímají, ne
chtějí se nechat přitáhnouti tvou lás
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kou, aby nemuseli z lásky k tobě za
nechat svých hříchů. Spoléhají na tvou
nekonečnou lásku, že jich nepotrestáš.

Ba jdou ve své zlobě ještě dále: pří
mo tě urážejí a tupí i ve tvých chrá
mech. Jsou mezi nimi i zrádné duše:
zahrnuješ je dobrodiními, a ony tě sva
tokrádežně přijímají a zaprodávají dá
blu, pánu svého srdce. I kněží a řeholní
osoby dopouštějí se těchto zločinů.
Ubohý Ježíši!

Když pak pomyslím na tolik svato
krádežných vloupání do tvých kostelů
a svatostánků, při nichž byly svaté
hostie z ciboří vysypány mnapodlahu,
bylo po nich šlapáno, byly házeny do
vody, do ohně a ještě hůře zneuctívá
ny, když si představím zločiny, kterých
se dopustili zuřící neznabozi ve Španěl
sku, Mexiku,v Rusku, jsem dojat v hlou
bi duše, hrozím se těch zločinů, bolí
mne srdce a odprošuji tě, Pane můj, za
tolik zloby lidské. Kéž bych mohl svou
vlastní krví smýti a zcela zničiti vše
chno, čím lidstvo proti tobě zhřešilo!
Tím bolestnější jest pro mne doznání,
že jsem dosud tak málo učinil, abych
ti dal náhradu za všechen ten lidský ne
vděk. Ano, i já jsem byl mezi těmi,
kdož tebe uráželi a zarmucovali. Od
pusť mi to, milosrdný Ježíši, a přijmi
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mé upřímné ujištění, že se vynasnažím,
abych dosavadní svou neúctu nahradil
nejvyšší úctou k nejsv. Svátosti, dosa
vadní nedbalost horlivostí, vlažnost
nejvroucnější láskou. Abych ti poskytl
za všechny ty urážky a zločiny naše
alespoň nějakou náhradu, podávám ti
totéž zadostučinění, které jsi kdysi Otci
svému přinesl na kříži a které denně
obnovuješ na našich oltářích ve mši sv.
Toto zadostučinění spojuji se zadostuči
něním, jež ti podala tvá svatá Matka,
všichni svatí a zbožné duše na zemi.

Upřímně ti slibuji, že chci nahraditi
s tvou milostí všechny své i jiných hří
chy proti nejsv. Svátosti pevnou vírou,
mravným životem, svědomitým zacho
váváním přikázání tvého evangelia,
především přikázání lásky.

Chci se také podle svých sil přičiniti,
aby tebe jiní neuráželi, a pohnouti co
nejvíce lidí, aby tebe následovali.

Prosím tě, nejdobrotivější Ježíši, při
jmi ode mne na přímluvu blahoslavené
Panny Marie Smiřitelky tento dobrovol
ný závazek smírného zadostučinění. Dej
mi milost setrvání v dobrém, abych ti
směl sloužiti věrně až do smrti a pokra
čovati pak na věčnosti v tvé adoraci
s anděly a svatými tvými.

Pomodli se»Úkon klaněnía smíru« na str. 133.
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Čtvrtá čtvrthodinka: prosby.

Pane Ježíši, s důvěrou pohlížím k to
bě; mám pevnou naději, že mne vysly
šíš, když tě budu nyní prositi. Důvodem
mé naděje jsou tvá vlastní slova: »Mně
jest dána všeliká moc na nebi a na ze
mi. — Amen, amen pravím vám: začkoli
prositi budete Otce ve jménu mém, dáť
vám. Proste, a bude vám dáno. Hledej
te nejprve království božího a spravedl
nosti jeho, a ostatní všechno bude vám
přidáno. Víť Otec nebeský, čeho potře
bujete. Jestliže vy, jsouce zlí, umíte
dobré dary dávati dítkám svým, čím
spíše Otec váš, jenž jest v nebesích, dá
dobré věci těm, kteří ho prosí?«

V Otčenáši dal jsi nám návod, jak
máme nejlépe vyjádřiti svou modlitbu,
aby byla podle vůle Boží. Slyš tedy,
Pane, můj pokorný Otčenáš, přijmi jej
za svůj a přimluv se u Otce svého celou
svou mocí, aby jej vyslyšel.

Otče, slyš mne, jsem tvým dítětem,
jsem bratrem (sestrou) Ježíše, tvého
jednorozeného, přirozeného Syna, a
přicházím k tobě ve jménu jeho, mlu-
vím k tobě slovy jeho a dovolávám se
jeho slavného slibu: »Začkoli prositi
budete Otce ve jménu mém, dá vám.«
Jsem šťasten, že jsi mým Otcem, dob
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rým Ótcem, který plně uznává své
otcovské povinnosti ke svému dobrému
dítěti. Dej mi milost, ať jsem tvým dob
rým dítětem, abys mi mohl býti dob
rým otcem! Prosím tě, aby i ostatní
lidstvo uznalo tě za svého otce a mohlo
býti účastno tvé otcovské lásky!

Otče náš! Chceš nám připomenou
ti, že jest nás tvých dětí více, tolik, ko
lik je lidí, že tvoříme tvou velikou ro
dinu, a že tudíž jest naší povinností,
abychom se navzájem jako děti tvé mi
lovali. Ó, dej mi upřímnou bratrskou
lásku k mým bližním a sešli Ducha Sva
tého, ať zapálí ve všech srdcích tuto
lásku, ať odstraní všechnu nenávist,
všechny sváry, hádky a boje a sjednotí
všechno lidstvo v jedinou Boží rodinu!

Jenž jsi na nebesích: Jsi,
pravda, přítomen všude, ale na nebi
je tvoje vlastní říše, tam jsi uznáván
a milován ode všech, tam připravuješ
ij nám radost a štěstí, budeme-li o ně
státi. O, kéž pronikne nás pevné pře
svědčení, že nemáme zde na zemi svou
pravou vlast, nýbrž že jest nebe naším
pravým domovem. Kéž nás více pro
nikne touha po této krásné nebeské
vlasti!

Posvěť se jměno tvé! Jsme
tvými dětmi, Otče! Naší povinností, ja
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ko děti, jest starati se ze všech sil, aby
chom nejen sami tvého jména nézne
uctívali jak slovy, tak skutky, ale sna
žili se, abys byl ode všech ctěn a milo
ván. Chci, Otče, splniti svou povinnost
a přičiním se, abych i v okruhu své
možnosti zabránil tvému zneuctění.Kam
nedosahuje můj vliv, tam posílám svou
modlitbu. Prosím tě, Otče: zabraň vše
mu zneuctívání svého jména a naplň
lidstvo úctou k němu! Dej své církvi
svobodu, aby tě mohla veřejnými úko
ny bohopocty: modlitbou, mší sv., svá
tostmi a pobožnostmi jménem lidstva
oslavovati! Zastav útoky tisku, zuření
nevěreckých spolků i násilí a úklady
vládnoucích kruhů proti sobě a těm,
kdož tvé jméno uctívají!Přijď království tvé! Jest
trojí království, v němž jsi, Otče, uzná
ván a milován jako král a pán: králov
ství tvé »nad ná mic, t. j. nebe. Roz
množ, Otče, počet svých vyvolených,
Spas co nejvíce duší, zachraň je aspoň
na smrtelné posteli, vyveď z očistce
všechny 'duše tam trpící, aby tvé ne
beské království bylo co největší! —
Druhékrálovstvíjest »kolem nás«;
je to tvá svatá církev. Přijď co nejvíce
toto království mezi lidi! Rozšiř, Otče,
svatou církev i mezi pohany, židy a mo
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hamedány, sjednoť všechny rozkolniky,
obrať bludaře a nevěrce! Pošli hojně
misionářů do misií, přiveď k rozkvětu
katolickou akci, dej nám dostatečný
počet dobrých kněží i řeholních osob,
žehnej katolickému tisku, vyslyš úmys
ly Sv. Otce a zachovej nám ho v tělesné
i duševní svěžesti, podporuj účinně prá
ci biskupů a kněží i všech, kdož pracují
na spáse duší! — Třetí království jest
»v má s«, v našich srdcích, když v nich
vládneš svou milostí. Ó, přijď toto krá
lovství milosti do mnoha srdcí, do mého
především, a rozmnožuj se tam tak,
abys byl skutečným a jediným jejich
králem! Dej, ať se tvé svátosti hojně
a zbožně přijímají! Obrať hříšníky a
utvrzuj spravedlivé v dobrém!

Buď vůle tvá jako v nebi
tak i na zemi plněnanámi i na
nás! Budiž plněna námi: dej, ať za
chováváme tvá a církevní přikázání
i povinnosti svého stavu tak rychle a
přesně, tak ochotně a radostně i tak
vytrvale, jako plní tvou vůli svatí a
andělé v nebi! Ale budiž tvá vůle plně
na i na nás, t. j. dej nám milost a sílu,
abychom se vždy a radostně tvé vůli
podrobovali, byť to bylo obtížné a vý
žadovalo obětí. Naplň proto naše duše
živým přesvědčením, že od tebe, nejlep
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šího Otce, nemůže nám přijíti nic než
dobré; dále, že nám to ukládáš, protože
je to nutné pro naši spásu; konečně, že
každá oběť, přinesená z lásky k tobě,
získává nám tvou lásku a zaručuje tvou
milost i pomoc, takže se nám stává
sladkou a lehkou. Tuto naprostou od
danost tvé svaté vůli vyprošuji zvláště
všem trpícím a k zoufalství nakloně
ným, hlavně jsou-li slabé víry, nebo
docela bez víry ve tvou otcovskou Pro
zřetelnost.

Chléb náš vezdejší dej nám
dnes! Otče, slíbil jsem ti, že budu
tvým dobrým dítětem. Svou upřímnou
modlitbou jsem ti dokázal, že mi leží na
srdci, abys byl co nejvíce ctén a milo
ván. Proto pevně doufám, že tě smím
prositi o všechno, čeho potřebuji pro
duši i pro tělo, a že mi to dáš. Prosím
tě tudíž především o chléb pro svou du
ši. Udržuj ji ve stavu své milosti, aby
byla schopna přijímati denně chléb ne
beský; dej mi touhu po něm a umožni
mi, abych jej mohl také denně přijímati.
O totéž prosím i pro všechny své brat
ry a sestry, kteří tvoří tvou velkou ro
dinu. Prosím také o všechno, čeho po
třebuji pro své tělo, abych byl živ
a zdráv a mohl plniti své povinnosti.
Nežádám si nadbytku, ale dáš-li mi více,
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než potřebuji, dej mi k tomu i srdce
soucitné s bídou bližního, abych mu
ochotně pomáhal. Oč prosím pro sebe,
o to prosímstejně vroucně i pro vše
chny lidi, hlavně pro ty, kteří sami 0 to
neprosí. Smiluj se nade všemi trpícími,
hladovými, ubožáky bez bytu, bez šatu,
bez domova. Obměkči srdce bohatých,
aby se rozpomenuli na svou povinnost,
kterou jim ukládá jejich bohatství. Dej
těm, kteří se starají jen o potřeby těla,
aby zatoužili i po pokrmu, který jediný
nasytí jejich duše! |

Odpusť nám naše viny, ja
kož i my odpouštťtíme našim
vinníkům. Otče,zhřešiljsem. Upřím
ně toho lituji. Slibuji, že se polepším.
Zarmoutil jsem sice tvé otcovské srdce,
ale zůstal jsem přece tvým dítětem a ty
jeho srdcem pokorným a zkroušeným
nepohrdneš. Proto pln důvěry k tobě
volám: Otče, odpusť mi mé viny i tres
ty za ně! Rád se podrobuji tvé podmín
ce, na níž činíš závislým své odpuštění:
ze srdce odpouštím všem, kdož mne
urazili a mně ublížili. — Vím, že je mno
ho dětí ve tvé rodině, které jsou obtí
ženy hříchy, ale neprosí tě za odpuštění,
a jest i mnoho těch, které sice za od
puštění prosí, ale odpuštění nedostá
vají, poněvadž samy jiným nechtějí od
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pustiti. Za tyto všechny prosím tě, Otče,
abys je obrátil, dal jim srdce milosrdné,
aby se nehněvali na své bližní, a odpus
til jim jejich hříchy a tresty.

A neuvoď nás v pokušení.
Vím, Otče, že ty sám mne nikdy nebu
deš sváděti ke hříchu. Také já slibuji,
že se budu varovati příležitostí ke hří
chu. Přece však se všem pokušením ne
vyhnu: bude mne pokoušet mé tělo, hří
chem porušené, špatní lidé, kteří zne
užívají svobody, které jim ve své shoví
vavosti dopřáváš, a ďábel, jenž obchází
jako lev řvoucí, hledaje, koho by pohltil.
Ty tato pokušení, Otče, dopouštíš, aby
chom měli příležitost dokázati ti věr
nost, cvičiti se v pokoře, trpělivosti,
opatrnosti a bdělosti a tak získati si
zásluh pro nebe. — Podrobuji se, Otče,
tvé vůli, ale poukazuji na svou velikou
slabost a prosím tě pokorně: odvrať ode
mne každé pokušení, o němžvíš, že bych
mu podlehl; dopustíš-li však přece,
abych byl pokoušen, dej mi dost síly
k odporu a boji, ať nepodlehnu a nesta
nu se ti nevěrným! O totéž tě prosím
pro své bratry a sestry, co jich ve světě
žije.

Ale zbav nás od zlého. Vy
sílám tuto prosbu jménem všech lidí, ať
už o vyslyšení její stojí nebo nestojí.
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Zbav nás, Otče, všeho, co je na překáž
ku, abychom byli tvými dobrými dět
mi. To je jediné pravé zlo, jež nám ško
dí. My ho ani neznáme, ale ty je dobře
znáš. Snad je to zlo rozumu: blud, ne
vědomost; snad zlo vůle: špatné ná
klonnosti a návyky, chyby charakteru,
obtíž temperamentu; snad zlo tělesné:
nemoc, bída, soužení a jiné, o jehož od
vrácení prosí sv. církev v litaniích ke
všem Svatým. Možná, že je to bohat
ství, zdraví, blahobyt! — Nedbej, Otče,
našeho odporu ani našich slz, ale zbav
nás toho všeho, co nám překáží v naší
spáse a připravuje nás o tvou otcov
skou lásku.

Amen! Staň se tak, abys byl,
Otče, oslaven ve svých dětech na zemi!

Zbývá-li ti ještě čas, pomodli se některé
modlitby k nejsv. Svátosti a k nejsv. Srdci
Pámě. Konečně se pomodli na úmysl sv. Otce
jeden Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci, abys zís
kal plinomocné odpustky.
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IX.
Ke cti božského Srdce Páně.

1. Kdo přijme sv. svátosti v první pátek mě
síce, účastní se veřejné pobožnosti K nejsv.
Srdci v nějakém kostele a pomodlí se na úmysl
sv. Otce Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.,
může získati plnom. odpustky. Kdo se nemůže
účastniti této veřejné pobožnosti, získá přece
plnom. odp., vykoná-li soukromě nějaké mod
litby na usmíření urážek božského Srdce, při
jme sv. svátosti, navštíví kostel a tam se po
modlí na úmysl sv. Otce (č. 220). Vykoná-li
tyto modlitby na usmíření urážek božského
Srdce v kterýkoli jiný pátek, získá odp. 7 let
po každé (č. 220).

2. Plnom. odp. získá na svátek božského
Srdce nebo v neděli po něm, přijal-li sv. svá
tosti a účastní se veřejné pobožnosti v kostele
a pomodlí se na úmysl sv. Otce (č. 217).

3. Kdo se účastní devítidenní pobožnosti
před svátkem Srdce Páně mebo i v jiný roční
čas v některém kostele, získá odp. 10 let denně,
plnom. pak, byl-li jí přítomen aspoň pětkrát,
přijal sv. svátosti a pomodlil se na úmysl sv.
Otce. — Nemůže-li se účastniti pobožnosti ve
řejné a koná-li ji soukromě, získává denně odp.
T let, plnom. pak na konci novény za těchže
podmínek (č. 218).

4. Tytéž odpustky jako předešle získají, kdož
se účastní pobožnosti k Srdci Páně v měsíci
červnu: denně odp. 10 let, plnom. na konci
měsíce, byli-li aspoň desetkrát na pobožnosti
veřejné, za stejných podmínek. Stejné odp. ja
ko předešle získá, kdo koná pobožnost tuto
soukromě, protože nemůže jíti na veřejnou:
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denně 7 let, ke Konci měsíce plnom. — Koná-li
se červnová pobožnost v kostele slavnostně, t.
j. s kázáním, může každý věřící získati denně
plnom. odp., je-li jí pobožně přítomen, přijal
sv. svátosti a pomodlí se na úmysl sv. Otce
šestkrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd. (č.
221).

5. Věřící, kteří se zbožně pomodlí před obra
zem nejsv. Srdce Páně Otčenáš, Zdrávas, Slá
va Otci atd. a povzdech: »Sladké Srdce mého
Ježíše, učiň, ať tě miluji vždy více,« získají
odp. 500 dní;* č. 216.

6. Věřící, kteří po pět pátků, předcházejí
cích svátek Srdce Páně, přijmou sv. svátosti,
navštíví kostel a pomodlí se na úmysl sv. Otce,
mohou získati plnom. odp. (č. 222).

7. Střelné modlitby.

Všude budiž milováno svaté Srdce
Ježíšovo! (Odp. 300 dní; č. 192.)

Sladké Srdce mého Ježíše, dej, ať tě
miluji stále víc a více. (Odp. 300 dní*;
č. 193.)

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou k nám,
rozněť srdce naše láskou k sobě! (Odp.
500 dní; č. 194.)

Srdce Ježíšovo, v tebe důvěřuji. (Odp.
300 dní*; č. 195.)

Ježíši, tichý a pokorný Srdcem, učiň
srdce naše podle Srdce svého. (Odp.
500 dní*; č. 196.)
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-Svaté Srdce Ježíšovo, přijď království
tvé! (Odp. 300 dní; č. 197.)

Božské Srdce Ježíšovo, obrať hříšní
ky, zachraň umírající, vysvoboď svaté
duše z očistce. (Odp. 300 dní; č. 198.)

Svaté Srdce Ježíšovo, věřím, že mne
miluješ. (Odp. 300 dní; č. 199.)

Sláva, láska a dík nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu! (Odp. 300 dní; č. 200.)

Ó láskyplné Srdce, v tebe skládám
veškeru svou důvěru; pro slabost svou
se všeho obávám, ale od dobroty tvé
všeho doufám. (Odp. 300 dní*; č. 201.)

Sladké Srdce Ježíšovo, smiluj se nad
námi a nad našimi zbloudilými bratry!
(Odp. 300 dní; č. 202.)

Všechno pro tebe, nejsvětější Srdce
Ježíšovo! (Odp. 300 dní; č. 203.)

Svaté Srdce Ježíšovo, budiž poznáno,
milováno, napodobováno! (Odp. 300
dní; č. 204.)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ochraňuj
naše rodiny! (Odp. 300 dní*; č. 205.)

Sladké Srdce Ježíšovo, budiž mou
láskou! (Odp. 300 dní; č. 206.)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, daruji se
ti prostřednictvím Panny Marie. (Odp.
300 dní*; č. 207.)

Sladké Srdce Ježíšovo, ať tě miluji a
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snažím se, aby i jiní tě milovali. (Odp.
300 dní; č. 209.)

Srdce Ježíšovo, miluji tě. Obrať ubo
hé rouhače! (Odp. 300 dní*; č. 210.)

WPY
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se

nad námi! (Odp. 500 dní*, po mši sv.
odp. 7 let; č. 211, 628.)

8. Zásvětná modlitba sv. Markety
M. Alacogue.

Já N. N. zasvěcuji a odevzdávám
nejsv. Srdci Pána našeho Ježíše Krista
svou osobu, svůj život a své skutky, své
obtíže a svá utrpení, abych budoucně
všeho, co jsem a co mám, užíval jenom
k jeho cti, lásce a oslavě. Jest mým ne
odvolatelným rozhodnutím jemu zcela
náležeti, konati vše z lásky k němu a
celým srdcem odříkati se všeho, co by
se mu mohlo nelíbiti.

Proto tě volím, Ó nejsvětější Srdce,
za jediný předmět své lásky, za ochrán
ce svého života, za záruku své spásy,
za oporu ve své slabosti a nestálosti, za
náhradu všech chyb svého celého živo
ta a za jisté útočiště v hodině své smrti.

Ó Srdce laskavé a dobré, buď mým
ospravedlněním před Bohem, Otcem ne
beským, a odvrať ode mne tresty jeho
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spravedlivého hněvu! Ó Srdce lásky,
v tebe skládám všechnu svou důvěru;
od své slabosti a zloby obávám se sice
všeho, ale od tvé dobroty doufám též
všechno.

Znič tedy ve mně, co se ti snad nelíbí,
nebo ti odporuje. Čistá láska tvá vtisk
ni se tak pevně v srdce mé, abych na
tebe nikdy nemohl zapomenouti, ani
aby mne od tebe nic nemohlo odloučiti.
Pro neskonalou dobrotu tvou tě zapři
sahám, aby mé jméno bylo hluboko
vryto v tobě, neboť chci, aby celé mé
blaho a všecka má čest záležela v tom,
abych žil a zemřel ve službě tvé. Amen.
(Odp. 3 roky*; č. 226.)

9. Smírná modlitba ke cti božského
Srdce,

jež se koná z rozkazu papeže Pia XI. při ve
řejné pobožnosti na svátek Srdce Páně spolu
s litanií nejsv. Srdce. Kdo jsou jí zbožně pří
tomni a přijali sv. svátosti, získávají plnom.
odp.; nepřijali-li sv. svátostí, získávají odp.
T let. Kdo se tuto modlitbu modlí soukromě po
celý měsíc, získává denně odp. 5 let a plnom.
na konci měsíce za obvyklých podmínek (č.
224).

Nejsladší Ježíši, jemuž za všechnu
lásku odměňuje se lidská nevděčnost
zapomínáním, nedbalostí a pohrdáním,
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hle, my, klečíce zde před tvým oltářem,
chceme obzvláštní úctou nahrazovati
tak velikou nevšímavost a křivdy, kte
ré tvé milující Srdce neustále od lidí
zakouší. Vzpomínajíce však, že i my
jsme byli kdysi mezi těmito nehodnými,
proniknuti jsme hlubokou lítostí a do
prošujeme se především tvého milo
srdenství, jsouce ochotni dobrovolným
dostiučiněnímdávati náhradu nejenom
za hříchy, jichž jsme se sami dopustili,
ale i za hříchy těch, kteří daleko zblou
divše s cesty spásy, zatvrdili se ve své
nevěře a nechtějí následovati tebe jako
svého pastýře a vůdce, nebo pošlapavše
křestní slib, odhodili sladké jho tvého
zákona.

Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme
za všecky tyto viny vůbec a že napra
víme zvláště: veškeru nestoudnost a
nemravnost v životě i v jednání, jimiž
se nástrahy činí nevinným duším, zne
svěcování svátečních dnů, rouhání, pro
nášená proti tobě a svatým, hanobení
tvého náměstka na zemi a veškerého
tvého kněžstva, zanedbávání Velebné
Svátosti tvé lásky, nebo jejího zneuctí
vání hroznými svatokrádežemi, jakož
i veřejné hříchy národů, kteří se proti
ví právům církve tebou ustanovené a
jejímu úřadu učitelskému.
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Kéž můžeme smýti tyto zločiny svou
vlastní krví! Abychom však za urážku
tvé Božské cti alespoň nějakou náhradu
poskytli, podáváme ti totéž dostiučině
ní, kteréž jsi kdysi Otci na kříži přinesl
a kteréž denně obnovuješ na oltářích,
a Spojujeme je s dostiučiněním Panny
Marie, tvé Matky, všech svatých a zbož
ných věřících.

Ze srdce ti slibujeme, že všechny hří
chy své a hříchy jiných i lhostejnosti
k nesmírné lásce tvé chceme s tvou
milostí nahraditi pevnou vírou, mrav
ným životem, svědomitým zachovává
ním přikázání tvého evangelia, přede

Přičiníme se též ze svých sil, aby tě
lidé již nikdy neuráželi, a chceme co
nejvíce lidí pohnouti, aby následovali
tebe.

Prosíme tě, nejdobrotivější Ježíši,
přijmi od nás na přímluvu blahoslave
né Panny Marie Smiřitelky tento dobro
volný závazek našeho smírného dosti
učinění, dej nám veliký dar setrvání,
abychom ti věrně sloužili až do smrti a
jednou všichni přišli do té vlasti, kde
s Otcem a Duchem Svatým žiješ a kra
luješ Bůh na věky věkův. Amen,
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10. Litanie k nejsv. Srdci Ježíšovu.
(Odpustky 7%let;* č. 213.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Srdce Ježíše, Syna Otce věčného,
Srdce Ježíšovo, od Ducha Sva

tého v lůně panenské matky utvo
řené,

Srdce Ježíšovo, se Slovem Božím
podstatně spojené,

Srdce Ježíšovo, nekonečné veleb
nosti,

Srdce Ježíšovo, svatý chráme
Boží,

Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyš
šího,

Srdce Ježíšovo, dome Boží a brá
no nebeská,

Srdce Ježíšovo, výhni láskou pla
noucí,

Srdce Ježíšovo, schránko spra
vedlnosti a lásky, o
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Srdce Ježíšovo, plné dobroty a'

lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech

ctností,
Srdce Ježíšovo, veškeré chvály

nejhodnější,
Srdce Ježíšovo, králi a střede

všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, ve kterém jsou

všechny poklady moudrosti a vě
domosti,

Srdce Ježíšovo, ve kterém pře
bývá veškerá plnost božství,

Srdce Ježíšovo, ve kterém se Otci
dobře zalíbilo,

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti
jsme všichni obdrželi,

Srdce Ježíšovo, žádosti pahrbků
věčných,

Srdce Ježíšovo, trpělivé a mno
hého milosrdenství,

Srdce Ježíšovo, bohaté ke všem,
kteří Tebe vzývají,

Srdce Ježíšovo, prameni života a
svatosti,

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za
hříchy naše,

Srdce Ježíšovo, potupami nasy
cené,

Srdce Ježíšovo, pro nepravosti
naše potřené,
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Srdce Ježíšovo, až k smrti po-|
slušné,

Srdce Ježíšovo, kopím probode- |
né, B

Srdce Ježíšovo, prameni všeliké- |
ho potěšení, =

Srdce Ježíšovo, živote máš a n
vzkříšení naše, ©

Srdce Ježíšovo, pokoji náš a smí-; =
ření naše, PSrdceJežíšovo,obětihříšníků,| “

Srdce Ježíšovo, spáso v Tebe| Z
doufajících, =

Srdce Ježíšovo, naděje v Tobě| =.
umírajících,

Srdce Ježíšovo, rozkoši všech
svatých, |

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, uslyš nás, Pane!

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

W. Ježíši tichý a pokorný srdcem.
R. Učiň srdce naše podle Srdce svého!

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, shlédni na

Srdce nejmilejšího Syna svého a na
chvály i dostiučinění, které vzdává tobě
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VÍ“ P
jménem hříšníkův, a usmířen jsa uděl
jim odpuštění, když žádají milosrden
ství tvého, ve jménu téhož Ježíše Kris
ťa, Syna tvého, který s tebou živ jest a
kraluje na věky věkův. Amen.

11. Zasvěcení rodiny božskému Srdci
Páně.

O nejsvětější Srdce Ježíšovo, tys pro
jevilo blahoslavené Marketě Marii přá
ní, že chceš kralovati nad křesťanskými
rodinami. Toužíce zalíbiti se tobě, hle,
stojíme tu dnes před tebou, abychom
prohlásili tvou naprostou vládu nad
svou rodinou. Chceme od nynějška žíti
tvýmživotem, chceme, aby v lůně naší
rodiny kvetly ctnosti, jimž jsi přislíbil
pokoj na zemi, chceme daleko vzdalo
vati od sebe světského ducha, jejž jsi
Ty odsoudil. Ty budeš vládnouti v naší
mysli prostou naší vírou, v našem srdci
láskou k sobě jedinému. Tou bude ho
řeti k tobě a její živý plamen udržíme
častým přijímáním božské Svátosti
oltářní. Račiž býti, božské Srdce, v na
šem čele,kdykoli se sejdeme, rač žehna
ti našim duchovním i časným podnikům,
odvraceti obtíže, posvěcovati naše ra
dosti a ulehčovati naše křížky. Kdyby
někdy někdo z nás ve své ubohosti upadl
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do tak velikého neštěstí, že by tě urazil,
připomeň mu, Srdce Ježíšovo, žes plné
dobroty a milosrdenství ke kajícímu
hříšníkovi. A když udeří hodina rozlou
čení a smrt zanese smutek do naší ro
diny, my všichni, jak ti, co odcházejí,
tak pozůstalí, podřídíme se tvým věč
ným úradkům. Budeme se těšiti tou
myšlenkou, že přijde den, kdy se naše
celá rodina v nebi spojí, a bude moci
na věky opěvovati tvou slávu a tvá
dobrodiní.

Kéž neposkvrněné Srdce Panny Ma
rie, kéž slavný patriarcha, sv. Josef,
přednesou ti toto naše zasvěcení a
udržují v nás živou vzpomínku na ně
po všechny dni našeho života.

Budiž velebeno Srdce Ježíšovo, Srdce
našehoKrále a Otce!

Členům rodiny, kteří se po prvé zasvěcují
touto modlitbou nejsv. Srdci a modií se ji před
jeho obrazem, udělují se odp. 7 let; přijali-li
též sv. svátosti a pomodlí se na úmysl Sv.
Otce, udělují se odp. plnom.

Ve výroční den zasvěcení, obnovují-li je před
obrazem Srdce Páně, získávají odp. 3 leť;
splnili-li pak obvyklé podmínky, odp. plnom.;
třeba užíti téže modlitby.

Co platí o zasvěcení rodiny, platí stejně o
duchovní rodině, jakou tvoří na př. farnost,
řehoiní rodina, ústav, škola, spolek atd. (č. 655).

"Tyto duch. rodiny mohou ve výroční den
zasvěcení užíti této modlitby:
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Nejsladší Ježíši, Spasiteli náš, u no
hou tvých pokorně klečíce, obnovuje
me své zasvěcení tvému božskému Srdci.
Budiž stále naším Králem; zcela a
úplně důvěřujeme v tebe. Tvůj duch
pronikejž naše myšlenky a žádosti, na
še řeči i skutky. Žehnej našim podni
kům, buď účasten našich radostí i stras
tí i našich prací. Uděl nám, abychom tě
stále lépe poznávali, tebe více milovali
a neúnavně tobě sloužili. Kéž zaznívá
po celém světě jediný hlas: »Budiž mi
lováno, ctěno a slaveno vždy a všude
vítězné Srdce Ježíšovo !« Amen.

X. Ke cti Ježíše Krista Krále.
WPWGÓ Ježíši, Králi a střede všech srdcí,

pro příchod svého království, daruj nám
mír! (Odp. 300 dní; č. 251.)

Svatý Michaeli, první obhájce krá
lovské důstojnosti Kristovy, oroduj za
nás! (Odp. 300 dní; č. 407.) í

Svatá Johanko z Arku, apoštolko
královské důstojnosti Kristovy, oroduj
za nás! (Odp. 300 dní; č. 530.)

Z rozkazu Pia XI. koná se na svátek
J. Krista Krále veřejněpředvystavenou
nejsv.Svátostízásvětná modlitba ce
lého lidského pokolení JežíšiKristu
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Králi; kdo přijali sv. svátosti a jsou jí přítom
ni, mohou získati plnom. odp.; kdo sv. svátostí
nepřijali, 7 let (č. 253); kdo se ji modlí denně,
může získati plnom. odp. na konci měsíce za
obvyklých podmínek.

Zásvětná modlitba.

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského
pokolení, shlédní na nás, před oltářem
tvým v nejhlubší pokoře klečící. Tvými
jsme, tvými býti chceme; abychom však
pevněji s tebou byli spojeni, hle, dnes
každý z nás dobrovolně se zasvěcuje
tvému nejsvětějšímu Srdci. Tebe sice
mnozí nikdy nepoznali: tebe, pohrdají
ce tvými přikázáními, mnozí zavrhli.
Smiluj se nad těmi i oněmi, nejdobroti
vější Ježíši; mocněpřiviňvšechny k své
mu svatému Srdci. Kraluj, Pane, neto
liko věřícím, kteří se od tebe nikdy ne
odchýlili, nýbrž i marnotratným synům,
kteří tebe opustili; učiň, ať se brzy na
vrátí do domu otcovského, aby nezhy
nuli nouzí a hladem. Kraluj těm, které
blud oklamal nebo rozkol odloučil; při
veď je do přístavu pravdy a k jednotě
víry, aby byl brzy jeden ovčinec a jeden
pastýř. Kraluj všem těm, kteří ve tmách
pohanství anebo islamu trvají, a rač je
přivésti do světla a království svého.
Shlédni též milosrdnýma očima na syny
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toho národa, který tak dlouho byl vy
voleným lidem; a Krev, kterou jednou
na sebe svolali, kéž i jim se stane zdro
jem spásy a života. Dejž, ó Pane, církvi
své jistou a bezpečnou svobodu; dej
všem národům pokoj a pořádek; učiň,
aby ze všech zemských končin zazníval
jeden hlas: Budiž chvála Božskému
Srdci, skrze něž jsme nabyli blaha; je
mu budiž sláva a čest na věky. Amen.

Kdo se účastní třídenní nebo devítidenní po
božnosti ke cti Krista Krále, konané veřejně
před sváťkem Krista Krále v některém koste
le, získává odp. 10 let denně; plnomocné, byl-li
přítomen aspoň pěti pobožnostem, přijal sv.
Svátosti a pomodlil se na úmysl sv. Otce. Kido
ji koná soukromě, získává denně odp. 7 let, na
konci tridua neb novény odp. plnom. za obvyk
lých podmínek, nemohl-li se účastniti pobož
nosti veřejné (č. 252).

Modlitba ke Kristu Králi.
WPWECPane Ježíši Kriste, uznávám tě za

Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno,
pro tebe jest stvořeno. Jednej tedy se
mnou podle svého práva!

Obnovuji svůj křestní slib a odříkám
se zlého ducha i vší pýchy jeho i všech
skutků jeho, a slibuji, že budu žíti jako
řádný křesťan. Zvláště se zavazuji, že
vynaložím vše, abých pomohl k vítězství
právům Boha a tvé sv. Církve.
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Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti své
ubohé skutky s úmyslem, aby všechna
srdce uznala tvé svaté království a tak
se upevnila vláda tvého pokoje na ce
lém světě. Amen. (Plnomocné odpustky
jednou denně za podmínek obvyklých;
č. 254.)

XI. Ke cti Ducha Svatého.
1. Kdo vykoná soukromě devítidenní pobož

nost ke cti Ducha Sv. před svatodušními svát
ky nebo i v jiný roční čas, může získati denně
odp. 7 let, na konci novény pak odp. plnom.
za obvyklých podmínek. — Učastní-li se této
pobožnosti veřejně v některém kostele konané,
získává denně odp. 10 let; plnom. odp. pak,
je-li této veřejné pobožnosti aspoň pěťkrát pří
tomen (č. 263).

Při této pobožnosti může užíti těchto modli
teb:

Pane Ježíši Kriste, klaním se ti a dě
kuji ti za to, žes poslal světu Ducha Sv.,
aby řídil tvou církev a přivlastňoval
nesmrtelným duším ovoce tvého vykou
pení. — Všechno lidstvo bylo by už
dávno šťastno v lůně sv. církve, kdyby
nebylo odporovalo působení Ducha Sv.
— I mně jsi dal Ducha Sv. ve svátosti
sv. křtu a biřmování. — Jak bych byl
už dokonalý, kdybych nebyl kladl pře
kážek činnosti Ducha Sv, ve své duši!
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Lituji upřímně všeho, čím jsem dosud
Ducha Sv. zarmoutil. — Ztracených mi
lostí nemohu než oželeti; zpět jich při
volati nelze. — Avšak smím doufati, že
mi dá Duch Sv. nové milosti, na něž
mám právo na základě nezrušitelného
znamení dítěte Božího a bojovníka Bo
žího. — Především však musím odstra
niti z duše překážky, které brání Duchu
Sv., aby přivedl k rozkvětu zárodky
svých milosti, ctností a darů, které mi
vložil do duše při sv. křtu a biřmování.
— Proto lituji ze srdce všech svých hří
chů i náklonností k nim a chci se oprav
du polepšiti. Obnovuji svůj křestní slib
a odříkám se ďábla i všech skutků jeho
i vší pýchy jeho; věřím všemu, čemus
ty, Pane Ježíši, učil, a co mi sv. církev
předkládá k věření. — Toužím upřímně
po obnově svého srdce. — Prosím tě,
tudíž, Pane Ježíši: sešli mi svého Du
cha Sv., ať mne předělá, ať dá a upevní
ve mně nadpřirozený život svou milostí
posvěcující, ať mi pomáhá konati dobro
svou účinnou milostí pomáhající, ať roz
vine zárodky všech čtností, jež zůstaly
zakrnělé, a ať mne naplní svými vzác
nými dary: darem moudrosti, rozumu,
rady, síly, umění, pobožnosti a bázně
Boží.

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

W. Sešli Ducha svého a utvoří se.
R. A obnovíš tvářnost země.
Modleme se: Bože, který jsi srdce

věřících osvícením Ducha Svatého po
učil, dej nám v témž Duchu správně
smýšleti a z jeho útěchy se vždycky
radovati. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 5 let*; č. 265.)

3. O Duchu Svatý, božský Duchu
světla a lásky, zasvěcuji tobě svůj roz
um, své srdce, svou vůli, celou svou by
tost pro čas i pro věčnost. Kéž můj
rozum vždy ochotně přijímá tvá nebes
ká vnuknutí i učení sv. církve katolické,
jejímž neomylným vůdcem jsi. Kéž mé
srdce hoří vždy láskou k Bohu a bližní
mu; kéž má vůle souhlasí vždy s vůlí
Boží a můj celý život kéž jest věrným
napodobením života a ctností Pána a
Spasitele Ježíše Krista, jemuž s Otcem
a s tebou budiž čest a sláva na věky
věkův. Amen. (Odp. 500 dní; č. 267.)

4. Spaluj ohněm Ducha Svatého ledví
naše a srdce naše, Pane, abychom ti
cudným tělem sloužili a čistým srdcem
se líbili. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 3 let*; č. 664.)

5. Ó Duchu Svatý, sladký Hosti mé
duše, zůstávej se mnou a učiň, ať i já

175



zůstávám stále s tebou! (Odp. 300 dní;
č. 260.)

6. Stvořiteli, Duchu Svatý, račiž při
spěti ku pomoci církvi katolické a upev
ňuj a posiluj ji svou nebeskou mocí
proti útokům nepřátel, obnovuj svou
láskou a svou milostí ducha svých slu
hů, kteří obdrželi tvé pomazání, aby
oslavovali v tobě Otce i jeho jednoro
zeného Syna, Ježíše Krista, Pána naše
ho. Amen. (Odp. 500 dní; č. 266.)

7. Duchu Svatý, Duchu pravdy, za
vítej do našich srdcí; osviťnárody svým
jasným světlem, aby se ti v jednotě ví
ry zalíbily. (Odp. 300 dní; č. 259.)

8. Hymnus »Veni, Creator Spiritus!«

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám
a navštiv našich myslí chrám,
a vylej milost vznešenou
v hruďnaši tebou stvořenou.

Ty Těšitel jsi nazýván,
dar udělený Otcem nám,
zdroj živý, oheň, lásky dech
a pomazání duší všech.

Jsi sedmitvárný v darech svých,
prst mocný rukou Otcových,
tys přislíbený Otcem Host,
jenž udílí rtům výmluvnost,
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Rač světlo v duších zažehnout,
vlít v srdce žhavý lásky proud,
a těla mdlého slabosti
svou posilovat milostí.

Rač vraha od nás zapudit,
dát našim srdcím pravý klid,
ať všichni pod tvým vůdcovstvím
se vyhneme všem svodům zlým.

Nás Boha Otce nauč znát,
nás nauč Syna milovat,
a v tebe, Duchu přemilý,
dej, bychom povždy věřili.

Zněj Bohu Otci píseň chval,
i Synu, který z mrtvých vsťal,
i Duchu, který těší nás,
buď věčná chvála v každý čas. Amen.

V. Sešli Ducha svého a utvoří se.
R. A obnovíš tvářnost země.
Modleme se: Bože, který jsi srdce vě

řících osvícením Ducha Svatého poučil,
dej nám v témž Duchu správně smýŠleti
a Z jeho útěchy se vždycky radovati.
Pro Krista, Pána našeho. Amen. (Odp.
5 let*; č. 262. Překlad P. Škráška.)

9. Sekvence »Veni, Sancte Spiritus !«
Přijď, ó Duše přesvatý,
paprsek rač bohatý
světla svého s nebe-lít.
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Otče chudých, Ikáme: přijď,
Dárče darů mnohých, přijď,
rač nám srdce osvítit.

Těšiteli nejlepší,
Hosti duše nejsladší,
rač nás mile občerstvit.

Práci klidem osladit,
vášní žár znáš umírnit,
v pláči umíš potěšit.

Ó ty Světlo blažící,
srdce v tebe věřící
milostí rač naplnit.

Člověk bez tvé pomoci
úplně jest bez moci,
bez hříchu mu nelze žít.

Špínu s duší rač nám smýt,
vše, co uschlo, orosit,
všechny rány zahojit.

Ztuhlé vše rač obměkčit,
co je chladné, rozehřít,
co je bludné, napravit.

Rač nás, v tebe věřící,
tobě důvěřující,
dary sedmi podělit.
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Dej nám ctnostně, svatě žít,
dej nám spásy docilit,
dej nám v radost věčnou vjít. Amen.
(Odp. 5 let*; č. 261.)

Úcta svaté rodiny.
Ke cti svaté Rodiny.

Ježíši, Maria, a dobrotivý Josefe,
žehnejte nám nyní i v našem smrtel
ném. zápase! (Odp. 300 dní; č. 255.)

Kdo zbožně vysloví svatá jména: Ježíši,
Maria, Josefe! získává odp. 7 let; plnomocné
za obvykiých podmínek, činí-li to denně po
celý měsíc (č. 256).

Modlitba za věrné plnění křesťanských
povinností.

Ježíši, Maria, Josefe, žehnejte nám
a udělte nám milost, abychom milovali
svatou církev, jak je naší povinností,
nade všechny pozemské věci a osvědčo
vali jí vždycky svou lásku a dokázali ji
i skutky.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Ježíši, Maria, Josefe, žehnejte nám a

udělte nám milost, abychom vyznávali,
jak je naší povinností, otevřeně, stateč
ně a nedbajíce lidských ohledů, víru,
kterou jsme obdrželi darem se svatým
křtem.
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Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Ježíši, Maria, Josefe, žehnejte nám

a udělte nám milost, abychom přispívali
k obraně a k rozšíření svaté víry, jak
je naší povinností, podle svých poměrů,
slovem, jměním i obětí svého života.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Ježíši, Maria, Josefe, žehnejte nám

a udělte nám milost, abychom se vši
chni navzájem milovali, jak je naší po
vinností, a uveďte nás v dokonalý sou
lad v myšlenkách, vůli i skutcích pod
vedením a v závislosti našich duchov
ních pastýřů.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Ježíši, Maria, Josefe, žehnejte nám

a udělte nám milost, abychom přizpů
sobili, jak je naší povinností, svůj život
předpisům zákona Božího a církevního
a žili stále životem lásky, jejímž ona
přikázání jsou souhrnem. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
(Odp. 3 roky; čís. 257.)

Pane Ježíši Kriste, jenž Marii a Jo
sefovi poddán jsa, rodinný život nevý
slovnými jsi posvětil čtnostmi, dej, aby
chom za pomoci obou na příkladech
svaté Rodiny tvé se učili a věčného spo
lečenství s ní došli. Jenž žiješ a kralu
ješ na věky věkův. Amen. (Odp. 5 let*;
čís. 258.)
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Zásvětná modlitba sv. Rodině
nazaretské.

Ó Ježíši, lásky nejhodnější Vykupi
teli náš, jenž jsi přišel osvítit svět uče
ním a příkladem, tys volil prožíti větší
část svého života v pokoře a poddan
ství Marie a Josefa v chudém domku
nazaretském a tak posvětiti onu Rodi
nu, která měla býti příkladem všech
křesťanských rodin: přijmi dobrotivě
naši rodinu, jež se nyní tobě oddává. a
zasvěcuje. Ochraňuj ji, střez ji a upev
ni v ní svou svatou bázeň, pokoj a Svor
nost, prýštící z křesťanské lásky, aby
se stala podobnou božskému vzoru tvé
Rodiny a mohla dosáhnouti celá, nevy
jímaje žádného jejího člena, věčné bla
ženosti.

Maria, laskavá Matko Ježíšova i Mat
ko naše, dosáhni svou milostivou pří
mluvou, aby Pán Ježíš přijal naše po
korné zasvěcení, a vypros nám jeho mi
losti a požehnání.

Ó svatý Josefe, nejsvětější strážce
Ježíše a Marie, přispěj nám svými pros
bami v každé potřebě duchovní i časné,
abychom mohli s Marií i s tebou věč
ně velebiti Pána Ježíše, svého božského
Vykupitele.
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Třikrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci
atd. (Odp. 500 dní*; čís. 656.)

Za šťastnou smrt. (Viz str. 289.)
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ÚCTA BLAHOSLAVENÉ
PANNY MARIE, MATKY

BOŽÍ

I. Ke cti
Neposkvrněného Početí.

1. Kdo po celý prosinec koná nějakou po
božnost ke cti Nep. Početí, získává denně odp.
5 let, plnom. pak na konci měsíce za obvyklých
podmínek (č. 332).

2. Kdo přijme sv. svátosti po 12 soboť před
svátkem Nep. Početí, vykoná ke oti Nep. Pan
ny rozjímání nebo ústní modlitby a pomodlí se
na úmysl sv. Otce, získává pln. odp. (č. 3834).

3. Tytéž odp. získá, kdo vykoná totéž první
sobotu nebo první neděli v měsíci s úmyslem
pokračovati v tom po celý rok (č. 333).

4. Kdo vykoná pobožnost na usmíření urá
žek, jména a předností Nep. Panny v první
sobotu v měsíci, získá plnom. odp. za obvyk
lých podmínek (č. 335).

5. Kdo koná devítidenní pobožnost před
svátkem Nep. Panny soukromě, poněvadž se
nemůže účastniti pobožnosti veřejné v kostele,
získává denně odp. 5 leť, v den sváťku nebo
v jeho oktávě odp. plnom. Užíti může k tomu
jakýchkoli schválených modliteb. — Účastní
li se této novény v některém kostele konané,
získává odp. 7 let denně, plnom. pak, byl-li
přítomen této pobožnosti aspoň 5krát, přijal sv.
svát. a pomodlil se na úmysl sv. Otce (č. 329).
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Modlitby.

1. V početí svém, Panno Maria, by
las bez poskvrny: pros za nás Otce, je
hož Syna, Ježíše, počala jsi z Ducha Sv.
a porodila. (Odp. 300 dní; č. 321.)

2. Tobě, ó panenská Matko, která jsi
nikdy nebyla poskvrněna žádným, ani
dědičným, ani osobním hříchem, dopo
ručuji a svěřuji čistotu svého srdce.
(Odp. 300 dní; č. 322.)

3. O Maria, která jsi přišla na svět
bez poskvrny, vypros mi od Boha,
abych odešel se světa bez viny. (Odp.
300 dní; č. 323.)

4. Velebeno budiž svaté a neposkvrně-“
né početí blahoslavené Panny Marie,
Matky Boží! (Odp. 300 dní*; č. 324.)

5. Ó Maria, bez poskvrny počatá,
pros za nás, kteří se k tobě utíkáme.
(Odp. 300 dní*; č. 325.)

6. Zdrávas,Maria atd.
Pro své neposkvrněné početí, ó Ma

ria, učiň tělo mé čistým a duši mou sva
tou! (Odp. 300 dní; č. 326.)

7. Ó Maria, žehnej tomuto domu,
kde se stále velebí tvé jméno. Budiž ve
lebena stále Maria bez poskvrny poča
tá, vždycky Panna, požehnaná mezi že
nami, Matka Pána našeho Ježíše Krista,
Královna ráje! (Odp. 300 dní; č. 274.)
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8. Pro devítidenní pobožnost.

Celá krásná jsi, Maria,
a poskvrny prvotní není na tobě.
Tys sláva Jerusalema,
Tys radost Izraele,
Tys čest lidu našeho,
Tys zastánkyně hříšníků.
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Ó Maria,
Ó Maria,
Panno nejmoudřejší,
Matko nejlaskavější,
oroduj za nás,
přimlouvej se za nás u Pána Ježíše

Krista. (Odp. 500 dní; č. 327.)

9. Magnifikat.

1.

A.
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Velebí duše má Hospodina: a plesá
Můj duch v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na nepatrnou služebnici
svou: neboť aj, od nynějška mne
blahoslavit budou všechna poko
lení;
protože veliké věci učinil mi ten,
jenž jest mocný: a jehož jméno
jest svaté,

. a milosrdenství jeho od pokolení
do pokolení těm, kteří se ho bojí.

. On učinil mocné věci ramenem
svým: rozptýlil pyšné smýšlením
srdce jejich,

. sesadil mocné s trůnu: a povýšil
nízké.

. Lačné naplnil dobrými věcmi a bo
haté propustil s prázdnou.



8. Ujal seIzraele, služebníka svého:
na milosrdenství své se rozpome
nuv,

9. jakož byl mluvil k otcům našim:
Abrahamovi a potomstvu jeho na
věky.

10. Sláva Otci i Synu, i Duchu Sva
tému:

11. jakož byla na počátku i nyní i vždy
cky, i na věky věkův. Amen.
(Odp. 3 let*; č. 291.)

W. V početí svém, Panno, byla jsi
bez poskvrny.

R. Pros za nás Otce, jehož Syna Je
žíše jsi počala z Ducha Sv. a porodila!
(Odp. 300 dní; č. 321.)

W. Modleme se: Bože, jenž jsi nepo
skvrněným Početím Panny svému Synu
důstojný příbytek připravil, prosíme,
abys, jako jsi Ji pro předvěděnou smrt
téhož Syna od všeliké poskvrny ucho
val, i nás na její přímluvu očistil a k so
bě dojíti nám dopřál. Skrze téhož Kris
ťa, Pána našeho. Amen. (Odp. 3 roky*;
č. 340.)

10. Litanie Loretánské. (Odp. 7 let*;
č. 290.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
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Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s 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,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Maťko Kristova,
Matko Božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejčistotnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko podivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
Panno nejmoudřejší,
Panno ctihodná,
Panno slavná,
Panno mocná, |

iseueznpoio
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Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti,
Nádobo duchovní,
Nádobo počestná,
Nádobo vznešená pobožnosti,
Růže duchovní,
Věže Davidova,
Věže ze slonové kosti,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní, í
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Potěšení zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno bez poskvrny hříchu

prvotního počatá,
Královno posvátného růžence,
Královno míru,

seuez(n

po1o0
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Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, vyslyš nás, Pane!

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

W. Oroduj za nás, svatá Boží Ro
dičko!

R. Abychom byli hodni učiněni zaslí
bení Kristových.

Modleme se: Uděl nám, služebníkům
svým, prosíme, Pane Bože, abychom ze
stálého zdraví mysli i těla se těšili a na
slavnou přímluvu blahoslavené Marie
vždycky Panny od přítomného zármut
ku vysvobozeni byli a blaženosti věčné
dosáhli. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

11. Modlitba Pia X.

Ó Panno neposkvrněná,-jež jsi se za
líbila Pánu a stala se jeho Matkou,
shlédni dobrotivě na ubohé, kteří se do
volávají tvé mocné ochrany! Zlý had,
proti němuž bylo vysloveno. první zlo
řečení, pokračuje, bohužel, v boji a
v úkladech proti ubohým dítkám Evi
ným. Tys, Ó požehnaná naše Matko,
naše Královno a Zastánkyně, potřela
od prvního okamžiku svého početí hla
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vu tohoto nepřítele. My, jsouce s tebou
spojeni jedním srdcem, zapřisaháme
tebe: přijmi naše prosby a přednes je
u trůnu Božího, ať nikdy nepodlehneme
úkladům, které se nám strojí, a tak ať
všichni dospějeme do přístavu spásy, a
ať církev i křesťanská společnost přes
tolik nebezpečenství ještě jednou zapě
jí píseň osvobození, vítězství a pokoje.
Amen. (Odp. 500 dní; č. 336.)

12. Zasvěcení se Neposkvrněné Matce
Boží.

Neposkvrněná Matko Boží, Královno
nebes, Matko milosrdenství, přímluvky
ně a útočiště hříšníků, hle já, osvícen
a vybídnut jsa milostmi, kterés mi svou
mateřskou dobrotivostí z pokladu Bo
žího štědře vyprosila, pevně si umiňuji
nyní i provždy vložiti do tvých rukou
své srdce, abys je zasvětila Pánu Ježí
šít. Tobě tedy, blahoslavená Panno,'
u přítomnosti devíti kůrů andělských a
všech Svatých své srdce odevzdávám;
ty pak — mým jménem — zasvěť je
Pánu Ježíši. A ve své dětinné důvěře,
kterou projevuji, jsem přesvědčen, že
nyní i vždycky učiníš všecko, co ti bude
možno, aby mé srdce stále úplně nále

h 44A
želo Pánu Ježíši a dokonale následovalo
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Svaté, především svatého Josefa, tvého
nejčistšího ženicha. Amen. (Odp. 3
let*; č. 338.)

13. Zásvětná modlitba neposkvrněnému
Srdci Panny Marie.

Ó Maria, Panno mocná a Matko mi
losrdenství, Královno nebeská a UÚto
čiště hříšníků, tvému neposkvrněnému
Srdci se zasvěcujeme. Zasvěcujeme ti
své bytí i celý svůj život, vše, co máme,
vše, co milujeme, vše, co jsme. Tobě
zasvěcujeme své tělo, své srdce, své
duše, svůj domácí krb, své rodiny i svou
vlast. Chceme, aby všechno, co je v nás
i kolem nás, patřilo tobě a bylo účast
no dobrodiní tvého mateřského požeh
nání. Aby pak toto naše zasvěcení bylo
opravdu účinné a trvalé, obnovujeme
dnes u tvých nohou, ÓóMaria, svůj
křestní slib i předsevzetí, která jsme

"učinili při svém prvním sv. přijímání.
Zavazujeme se, že budeme vždy ne
ohroženě vyznávati pravdy sv. víry a
žíti jako dobří katolíci, úplně se podři
zujíce všem nařízením sv. Otce a bi
skupů, kteří jsou s ním spojeni. Zava
zujeme se, že budeme zachovávati při
kázání Boží i církevní, zvláště že bude
me světiti neděli a zasvěcené svátky.
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Zavazujeme se, že podle své možnosti
budeme ve svém životě vykonávati
útěchyplné úkony křesťanského nábo
ženství, hlavně že budeme často přistu
povati ke sv. přijímání. Konečně ti sli
bujeme, Ó slavná Matko Boží, a něžná
Matko nás lidí, že se postavíme celým
srdcem do služeb tvé požehnané úcty,
abychom tak urychlili a zabezpečilikrá
lovství tvého neposkvrněného Srdce a
tím i království Srdce tvého klanění
hodného Syna ve svých duších i v du
ších všech svých bratří, ve své drahé
vlasti i v celém světě na zemi i na nebi.
Amen. (Odp, 3 let*; č. 356.)

II.
Ke cti Bolestné Matky Boží.

1. Kdo rozjímá o opuštěnosti Bolestné Mat
ky aspoň půl hodiny v době od 3 hodin odpole
dne na Velký pátek do 11 hodin dopoledne na
Bílou sobotu, získá plnom. odp. (č. 345).

2. Kdo to vykoná každý jiný pátek od 3 ho
din odp. do poledne v neděli, získá odp. 5 let
a plnom. jednou měsíčně, činí-li to každý týden
(č. 345).

Kdo koná nějakou schválenou pobožnost ke
cti Bolestné Matky v měsíci září, získá odp.
5 let denně, plnom. na konci měsíce za obvyk
lých podmínek (č. 347).

13 193



4. Kdo koná v kterýkoli roční čas nějakou
pobožnost ke cti Bolestné Matky s úmyslem
pokračovati v ní po devět dní, získává denně
odp. 5 let a plnom. na konci novény za obvyk
lých podmínek (č. 346).

5. Kdo se pomodlí po sedm páťků, jež před
cházejí svátky Bolestné Matky, t. j. a) v pátek
před Květnou nedělí a b) 15. září, ke cti této
Matky sedmkrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci
atd., získává po každé odp. 7 let a plnom. o
svátku samém za obvyklých podmínek (č. 348).

6. Modlitby ke cti Bolestné Matky.

Svatá Matko, rány svého Syna ukři
žovaného vtiskni mocně v srdce mé.
(Odp. 500 dní*; č. 341.)

Maria Bolestná, Matko křesťanů, oro
duj za nás! (Odp. 300 dní; č. 343. Kdo
se ještě pomodlí sedmkrát Zdrávas Ma
ria atd. ke cti P. Marie Bolestné, získá
odp. 5 let.)

Ó Panno a Matko přesvatá! Meč bo
lesti pronikl tvou duší při umučení tvé
ho božského Syna a při jeho slavném
vzkříšení bylas účastna trvalé radosti
tohoto svého vítězného Syna: Ó,vypros
nám, prosícím tebe, milost tak živé
účasti se sv. církví v jejích zkouškách
a se svatým Otcem v jeho bolestech,
abychom si zasloužili podílu na jejich
vytoužené útěše, v lásce a míru téhož
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Pána našeho Ježíše Krista. Amen.
(Odp. 500 dní; č. 351.)

Matko lásky, bolesti a milosrdenství,
oroduj za nás! (Odp. 300 dní; č. 276.)

7. Kdo se pomodlí srdcem zkroušeným a
s úmyslem nejen prositi Matku Boží o sou
strast s ní, ale hlavně litovati svých hříchů,
které jsou pravou příčinou jejích bolestí, celé
»Stabat Mater« v jakémkolischváleném
překladu, získá odp. 7 let po každé; plnomocné
odp. ke konci měsíce, činí-li to denně (č. 344).
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Stabat Mater.
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1. Stála Matka bolu plná,
podle kříže, uslzená,
když Syn její na něm pněl.
V duši její zarmoucenou,
v smutku, bolu pohříženou,
přeostrý meč prudcé vjel.
Ó, jak smutná, zkormoucená
byla ona vyvolená
Matka Boha živého!
Jak se hořem, bolem chvěla
dobrá Máť, když uviděla
tresty Syna milého.
Kdož by neměl zaplakati,
vida Matku Páně státi
takým hořem sklíčenou?
Kdož se může nermoutiti,
Matku Páně maje zříti
bolem s Synem zkrušenou?
Za proviny lidu svého
Ježíše zří zmučeného
i jak biči mrskán byl.
Syna vidí přesladkého
umírat opuštěného,
duši svou když vypustil.
Ach,.ó Matko, lásky zdroji,
dej, ať cítím bolest tvoji,
ať se s tebou rozkvílím.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1%.

18.

Dej, ať srdce moje chladné
žárem lásky k Kristu vzplane,
ať se jemu zalíbím"

Svatá Matko, rány svého
Syna ukřižovaného
vtiskni mocně v srdce mé.

Tresty Syna zraněného,
z lásky ke mně zmučeného
rozděl se mnou bolestné.

Dej mi s tebou zbožně Ikáti,
Trpitele litovati
v každý mého žití čas.
Toužím s tebou stát u kříže,
s pláčem tvým chci sdružit blíže
žalostný svůj vzdech a hlas.
Nade všechny slavná Panno,
lásky tvé mi budiž přáno,
dej mi spolu s tebou Ikát.
Dej mi Kristovu smrť nésti,
podíl na jeho bolesti,
rány jeho rozjímat.
Dej, ať cítím rány jeho,
křížem, krví Syna svého,
Maria, mne opojuj.

Plamen ať mých nezže údů,
Panno, v hrozné chvíli soudu
za mne mluv a při mně stůj.
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19. K prosběMatky, Kriste Pane,
dej mi, až mi smrť nastane,
dojít palmy vítězství.

20. AŽ mé tělo v hrob se schýli,
dej, ať duše má tam pílí,
kde se rajská sláva stkví. Amen.

Kdo se pomodlí srdcem zkroušeným
verš 11.:

Svatá Matko, rány svého
Syna ukřižovaného
vtiskni mocně v srdce mé,

získá 500dní odp.* (č. 341).

III. Ke cti Panny Marie
pod různými tituly.

1. Věřící, kteří se účastní zbožně veřejné
májové pobožnosti, získají odp. T let denně,
plnom. pak za obvyklých podmínek ke konci
měsíce, byli-li aspoň desetkrát pobožnosti pří
tomni. — Kdo se nemohl účastniti pobožnosti
veřejné a koná ji soukromě, získá denně odp.
o let a na (konci měsíce plnom. za obvyklých
podmínek (č. 295).

2. Věřící, kteří zbožně vykonají některé
schválené modlitby ke cti Narození Panny
Marie, Zvěstování, Očišťování, Navštívení, Oče
kávání porodu, Obětování V chrámě, Bolestné
P. Marie, Nanebevzetí, Nejčistšího Srdce, Růr+
žencové v Kteroukoli roční dobus úmyslem po
kračovati v této pobožnosti po devět následu
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jicích dní, získávají denně odp. 5 let, plnom.
pak na konci novény za obvyklých podmínek
(čís. 296, 346, 354, 355, 561).

3. Kdo se pomodlí zbožně před obrazem P.
Marie třikrát Zdrávas Maria s prosbou: Svatá
Boží Rodičko, oroduj za nás!, získá odp. 300
dní, plnom. měsíčně za obvyklých podmínek
(č. 297).

4. Střelné modlitby.

1. Kdo zbožně vysloví »Maria«, získá odp.
300 dní* (č. 268), plnom. v hodince smrti za
obvyklých podmínek, jestliže toto jméno .čas
těji v životě vyslovil.

2. Rač mi dáti, abych tě chválil, Pan
no přesvatá; dej mi sílu proti svým ne
přátelům! (Odp. 300 dní*; č. 269.)

3. Maria, Matko Boží a Matko milo
srdenství, pros za nás a za všechny,
kteří zemřeli v Pánu. (Odp. 300 dní;
č. 270.)

4. Naše Paní Lurdská, pros za nás!
(Odp. 300 dní; č. 272.) Tytéž odp. zís
ká, kdo zbožně vysloví: Naše Paní Sva
tohorská, oroduj za nás! — nebo: Naše
Paní, Paladium země české, oroduj za
nás!

5. Maria, naděje naše, měj s námi sli
tování! (Odp. 300 dní; č. 275.)

6. Matko lásky, bolesti a milosrden
ství, oroduj za nás! (Odp. 300 dní;
č. 216.)
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7. Svatá Maria, vysvoboď nás od
trestů pekelných! (Odp. 300 dní; č.
217.)

8. Matko má, naděje má! (Odp. 300
dní; č. 278.)

9. Panno Maria, Matko Ježíšova,
učiň nás svatými! (Odp. 300 dní; č.
219.)

10. Matko milosrdenství, pros za nás!
(Odp. 300 dní; č. 280.)

11. Panno Maria, Rodičko Boží, pros
Ježíše za mne! (Odp. 300 dní*; č. 281.)

12. Ó Maria, učiň, ať žiji v Bohu,
s Bohem a pro Boha. (Odp. 300 dní;
č. 282.)

13. Maria, Matko milosti, Matko mi
losrdenství, chraň nás před nepřítelem
a přijmi nás v hodině smrti. (Odp. 300
dní*; č. 283.)

14. Pomni, Panno, Matko Boží, až
budeš státi před tváří Páně, aby ses za
nás přimluvila a aby odvrátil hněv svůj
od nás. (Odp. 300 dní*; č. 284.)

15. S božským Dítkem žehnej nás
Maria Panna v každý čas. (Odp. 300
dní; č. 285.)

16. Tys moje matka, Panno Maria;
chraň mne, ať na věky neurazím tvého
nejmilejšího Syna, a učiň, ať se mu vždy
ve všem líbím. (Odp. 300 dní; č. 286.)
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17%.Požehnanás ty, Panno Maria, od
Pána Boha vznešeného nade všechny
ženy na zemi. (Odp. 300 dní*; č. 287.)

18. Královno světa nejdůstojnější,
Maria, Panno ustavičná, kterás poro
dila Krista Pána, Spasitele všech, při
mlouvej se za náš pokoj a naši spásu.
(Odp. 300 dní*; č. 288.)

19. Sladké Srdce Marie, budiž mou
spásou! (Odp. 300 dní*; č. 352.)

20. Ó nejčistší Srdce přesvaté Panny
Marie, vypros mi od Ježíše srdce čisté
a pokorné. (Odp. 300 dní*; č. 353.)

21. Královno, ozdobo Karmelu, oro
duj za nás. (Odp. 300 dní; č. 370.)

22. Svatá Maria Osvoboditelko, pros
za nás a za duše v očistei! (Odp. 300
dní; č. 390.)

29. Matko ustavičné pomoci, oroduj
za nás! (Odp. 300 dní; č. 391.)24.Neposkvrněná© Královno© míru,
oroduj za nás! (Odp. 300 dní; č. 395.)

25. Matko sirotků, oroduj za nás!
(Odp. 300 dní; č. 397.)

26. Naše Paní Lasaletská, Smiřitel
ko hříšníků, pros ustavičně za nás, kte
ří se k tobě utíkáme. (Odp. 300 dní;
č. 400.)

27. Královno apoštolů, oroduj za
nás! (Odp. 300 dní; č. 402.)
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5. Delší odpustkové modlitby.

1. Zdrávas, Královno atd. (Odp. 5
let*; měsíčně a v hodince smrti plnom.
za obvyklých podmínek; č. 301.)

2. Pod ochranu tvou se utíkáme, sva
tá Boží Rodičko, prosbami našimi ne
zhrdej v potřebách našich, ale ode vše
ho nebezpečenství vysvoboď nás vždy
cky, ó slavná a požehnaná Panno Ma
ria! (Odp. 5 let* a ostatní jako při
Zdrávas, Královno; č. 302.)

3. Pomni, Ó nejdobrotivější Panno
Maria, že od věků nebylo slýcháno,
abys koho byla opustila, kdo se pod
tvouochranu utíkal, tebe o pomoc vzý
val a tebe za přímluvu žádal. Touto dů
věrou jsa povzbuzen k tobě, Panno pa
nen a Matko, se utíkám; k tobě přichá
zím; před tebou jako lkající hříšník
stojím. Neračiž, Matko věčného Slova,
pohrdnouti mými slovy, nýbrž slyš je
laskavě a vyslyš! Amen. (Odp. 3 let*;
č. 309.)

4. Zdrávas, Maria atd.
Ó Paní má, ó Matko má! Tobě se zce

la obětuji, a abych ti dokázal svou od
danost, zasvěcuji ti své oči, své uši,
svá ústa, své srdce, sebe úplně celého.
Poněvadž tedy jsem tvůj, ó dobrá Mat
ko, zachovej mne, ochraňuj mne jako
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svou věc a svůj majetek. (Odp. 500
dní*; č. 310.)

5. Popřej nám, služebníkům svým,
prosíme, Pane Bože, abychom se těšili
ze stálého zdraví duše i těla a na slav
nou přímluvu blahoslavené Marie, vždy
Panny, od zármutku nynějšího života
vysvobození byli a věčné požívali ra
dosti. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
(Odp. 3 let*; č. 319.)

6. Svatá Maria, pomoz ubohým, pod
poruj malomyslné, potěš plačící, pros
za lid, přimlouvej se za kněžstvo, zastaň
se zbožného ženského pohlaví; nechť
zakusí tvé podpory všichni, kteří slav
ně uctívají tvou svatou památku. (Odp.
3 let;* č. 320.)

7. O Maria, Panno mocná, ty veliká a
slavná záštito svaté církve; ty podivu
hodná pomocnice křesťanů; ty hrozná
jako vojsko seřaděné k bitvě; ty, kte
rás samojediná potřela všechny bludy
po celém světě, ochraň nás před nepří
telem v našich úzkostech, v našich zá
pasech a v našich tísních, a v hodině
smrti přijmi naši duši do ráje. Tak se
staň! (Sv. Jan Bosco. Odp. 3 let*; č.
319.)

8. Ó Panno Maria, naše Paní nejsv.
Svátosti, slávo lidu křesťanského, ra
dosti celé církve, spáso světa: pros za
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nás a probuď znova ve všech věřících
úctu k nejsv. Svátosti, aby se stali hod
nými přijímati ji každodenně. (Odp.
500 dní; č. 383.)

9. Ke cti P. Marie, potěšení zarmou
cených.

Neposkvrněná Panno Maria, Matko
Boží a Matko naše nejlaskavější, před
stupujeme pokorně před tvou tvář a
s celou důvěrou tě prosíme o tvou ma
teřskou ochranu.

Bylas prohlášena svatou církví potě
šením zarmoucených a stále se k tobě
utíkají sklíčení se svým zármutkem, ne
mocní ve svých nemocech, umírající ve
svých zápasech se smrtí, chudí ve svých
bídných poměrech, potřební všeho dru
hu ve veřejných i soukromých pohro
mách a všem se dostává od tebe útěchy
a posily.

Nejsladší naše Matko, obrať i k nám,
ubohým hříšníkům, svůj něžný pohled
a vyslyš dobrotivě naše pokorné a dů
věrné modlitby. Přispěj nám ve všech
duchovních i časných potřebách, vy
svoboď nás ode všech nehod a hlavně
od té největší, od hříchu a od každého
nebezpečenství upadnouti do něho. VyPW
pros nám od svého Syna Ježíše všechno
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dobré pro duši i pro tělo, o němž víš, že
ho potřebujeme, a především to nej
větší dobro ze všech, milost Boží. Potěš
naši duši, zarmoucenou a sklíčenou to
lika nebezpečími,která nám hrozí upro
střed tolika běd a neštěstí, jež na nás
se všech stran těžce doléhají. Prosíme
tě o to pro onu nesmírnou radost, kte
ré zakusila tvá nejčistší duše při slav
ném zmrtvýchvstání tvého božského
Syna.

Vypros svaté církvi pokoj, její vidi
telné Hlavě, římskému Veleknězi, po
moc a posilu, křesťanským vladařům
mír, duším v očistci úlevu v mukách,
hříšníkům odpuštění jejich vin, spra
vedlivým setrvání v dobrém. Vezmi
všechny, přeněžná naše Matko, pod
svou laskavou a mocnou ochranu, aby
chom mohli ctnostně žíti, zbožně zemří
ti a dosáhnouti věčné blaženosti v ne
besích. Amen. (Odp. 500 dní*; č. 384.)

10. Smírný úkon na usmíření urážek
Panny Marie.

Přeslavná Panno, Matko Boží a Mat
ko naše, Maria, pohlédni milostivě na
nás, ubohé hříšníky, kteří jsouce sklí
čeni tolika zly, jež nás obklopují v tom
to životě, cítíme, jak se nám rozdírá
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srdce, když slyšíme hrozné nadávky a
rouhání proti tobě, Panno neposkvrně
ná; jsme často nuceni je poslouchati.
O, jak urážejí tyto bezbožné hlasy neko
nečnou velebnost Boha a jeho jedno
rozeného Syna, Ježíše Krista! Jak vy
zývají jeho hněv a jak nás naplňují
strachem před hroznými následky jeho
pomsty! Kdyby stačila oběť našeho ži
vota, abychom tím zabránili takovým
nadávkám a rouháním, rádi bychom ji
přinesli, poněvadž toužíme, ó nejsvětěj
ší Matko naše, tebe milovati a uctívati
celým svým srdcem; neboť tak tomu
chce Bůh. A právě proto, že tě miluje
me, uděláme, co budeme moci, abys
byla ode všech ctěna a milována. Ty
pak, dobrotivá Matko naše, svrchovaná
těšitelko zarmoucených, přijmi tento
úkon smíru, který ti podáváme ve jmé
nu svém i všech svých rodin a také za
ty, kteří se ti bezbožně rouhají, ač ne
vědí, co mluví; vypros jim od Boha

slavněji svou dobrotu, svou moc a své
velké milosrdenství. Kéž by i oni se
spojili s námi a provolali tě požehnanou
mezi všemi ženami, Pannou neposkvrně
nou, přelaskavou Matkou Boží.

Třikrát Zdrávas, Maria atd. (Odp.
3 roky; č. 298.)
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11. Ke cti Matky Boží, útočiště hříš
níků.

Ó Matko Boží, nejsvětější Panno Ma
ria, kolikrát jsem si zasloužil pekla pro
své hříchy! Snad už by byl býval pro
veden tento ortel po mém prvním hříchu,
kdybys ty ve své dobrotě nebyla bývala
zadržela Boží spravedlnost; a potom jsi
přemohla mou zatvrzelost a povzbudila
mne, abych pojal k tobě důvěru. Ale
ach, do kolika jiných hříchů byl bych
potom upadl pro nebezpečenství, která
mne potkala, kdybys ty, láskyplná Mat
ko, nebyla mne před nimi uchránila mi
lostmi, jež jsi mi vyprosila. Ó moje
Královno, co mi prospěje tvé milosrden
ství a projevy přízně, jež jsi mi osvěd
čila, jestliže budu zavržen? Byl snad
čas, kdy jsem tebe nemiloval, ale nyní
tě miluji po Bohu nade všechno. Ó, ne
dopusť, abych snad se odvrátil od tebe
a od Pána Boha, který mi tvým pro
střednictvím udělil tolik milosrdenství.
Snesla bys pohled na svého odsouzeného
sluhu, jenž tě miluje? Ó Maria, co mi
řekneš? Budu zavržen? Ano, budu za
vržen, jestliže tě opustím. Ale kdo by
měl to srdce, aby tě opustil? Kdo by
mohl zapomenout na lásku, kterou jsi
ke mně chovala? Nikoli, vždyť nebude
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ztracen, kdo se ti věrně doporučí a k to
bě se uteče. Ó Matko moje, jen mne ne
ponechávej mně samotnému, sice budu
ztracen. Učiň, ať se vždy utíkám k tobě.

Zachraň mne, naděje moje, zachraň
mne od pekla, ale dříve ještě od hříchu,
který jediný mne může přivésti do
pekla. (Sv. Alfons.)

Třikrát Zdrávas, Maria atd. (Odp.
3 let*; č. 304.)

12. Ke cti P. Marie, pomocnice
křesťanů.

Panno neposkvrněná, Matko Boží a
Matko naše, Maria, ty vidíš útoky, kte
ré na všech stranách podnikají ďábel
a svět proti katolické víře, v níž chce
me v milosti Boží žíti a zemříti a tak
dosáhnouti věčné slávy. Ty, Pomocnice
křesťanů, obnov svá bývalá vítězství
pro spásu svých synů. Tito synové svě
řují tobě své pevné předsevzetí, že ni
kdy nebudou náležeti společnostem, kte
ré jsou nepřátelské našemu svatému
náboženství. Ty, všechna svatá, ode
vzdej svému božskému Synu naše roz
hodnutí a vypros nám od něho potřeb
ných milostí k tomu, abychom v nich
neochvějně setrvali až do konce. Potěš
viditelnou Hlavu svaté církve, buď opo
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rou katolickým biskupům, ochraňuj
kněžstvo i lid, který tě provolává svou
Královnou. Mocí svých proseb přivoď
brzy den, jenž uzří všechny národy
shromážděné kolem nejvyššího Pastý
ře. Amen.

Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj
za nás! (Odp. 500 dní; č. 376.)

13. Ke cti P. Marie, Matky Stvořitele.

Ó nejvznešenější, nejslavnější a nej
světější, vždy neposkvrněná Panno Ma
ria, Matko Pána našeho Ježíše Krista,
Královno světa a Paní všeho stvoření!
Ty nikoho neopustíš, nikým nepohrdáš,
nikoho nepropouštíš bez útěchy, kdo se
k tobě utíká se srdcem čistým a pokor
ným. Nepohrdní mnou pro mé bezpo
četné a velmi těžké nepravosti, ani pro
mé tvrdé a nečisté srdce. Neodháněj
svého sluhy od své milosti a své lásky.
Vyslyš mne, ubohého hříšníka, důvěřu
jícího ve tvé milosrdenství a tvou dob
rotivost. Pomoz mi, nejdobrotivější
Panno Maria, ve všech mých souženích,
úzkostech i potřebách a vypros mi od
milovaného svého Syna, všemohoucího
Boha a Pána našeho Ježíše Krista, pro
minutí a odpuštění všech mých hříchů
a milost, abych se tebe bál i tebe milo
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val; vypros mi také zdraví a čistotu
těla a vysvobození ode všech nehod a
nebezpečenství duše i těla. V hodině
smrti budiž mi laskavou pomocnicí a
duši mou i duše všech mých příbuz
ných, bratří, sester a přátel, pokrevných
příbuzných i mých dobrodinců i všech
věřících, živých i mrtvých, vysvoboď od
věčné temnoty a ode všeho zlého s po
mocí toho, jehož jsi ve svém nejsvětěj
ším životě po devět měsíců nosila a svý
ma svatýma rukama do jeslí položila,
Pána našeho Ježíše Krista, Syna svého,
jenž jest požehnaný na věky věkův.
Amen. (Odp. 500 dní*; č. 307.)

IV. Modlitba sv. růžence.

Odpustky.
1. Kdo se pomodlí sv. růženec (pět desátků),

získává odpustky 5 let.
2. Modlí-li se jej nahlas s jinými, získává

odp. 10 let (č. 360).
3. Děje-li se to aspoň třikrát týdně, získává

poslední neděli měsíce plnom. odp. (Podmínky:
přijetí sv. svátostí, návštěva kostela a modlil
tba na úmysl sv. Otce: Otčenáš, Zdrávas, Slá
va: Otci; č. 360.)

4, V měsíci říjnu zvyšují se odpustky za je
den růženec na 7 let (č. 363).

5. Plnom. odpustky získá, kdo se modlí rů
ženec na svátek Růžencové Panny Marie a po
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celou oktávu (podmínky jako pod čís. 3; č.
363).

6. Tytéž odp. plnom. po každé získá, kdo se
po patnáct sobot nebo nedělí po sobě jdoucích
pomodlí sv. růženec (podmínky jako pod č. 3.).

7. Má-li při společné modlitbě sv. růžence
aspoň jeden růženec, nadaný odpustky domini
kánskými, křižovnickými a jinými, získávají
všichni mimo odpustky pod čís. 1. až 4. uvede
nými ještě zvlášťní odpustky, jimiž jest nadán
onen růženec posvěcený.

8. Modlí-li se kdo sv. růženec před mejsv.
Svátosti, ať vystavenou,ať skrytou ve svato
stánku, přijal-li ten den sv. svátosti, získává
po každé odp. plnomocné (čís. 360, 361, 363).

9. Desátky se mohou od sebe odděliti: stačí,
pomodlí-li se jich někdo všech pět během jed
noho dne.

Kdo chce získati shora uvedené odpustky,
musí býti v milosti Boží a modliti se sv. růže
nec dobře, t. j. nesmí jen odříkávati Otčenáše
a Zdrávasy, ale i rozjímati o jednotlivých ta
jemstvích sv. růžence a vzbuzovati úkony víry,
maděje, lásky, lítosti atd. Modlitba sv. růžence
jest především modlitbou rozjímavou: hlavní
věcí jest úvaha o tajemstvích, odříkávání Otče
nášů a Zdrávasů je této úvaze podkladema
doprovodem. Obé se má k sobě jako sólový
zpěv a klavírní doprovod: obojí jest nutné, ale
hlavní věcí je přece jen zpěv. Hle, příklad, jak
možno rozjímati o tajemstvích:

I. Růženec radostný.
1. ta jemství: Kteréhojsi, Panno,

z Ducha Svatého počala.
Představ si anděla Gabriele, jak vstupuje do

komnaty Panny Marie, zdraví pokornou dívku,
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vysvětluje jí, polekané zvěstí, že se má státi
matkou Boží, tajemství vtělení Syna Božího
působením Ducha Svatého, a slyš její pokor-.
né: »Aj, já dívka Páně, staniž mi se podle
slova tvého.« — Pozdrav svatou Pannu spolu
s andělem, blahopřej jí k důstojnosti Matky
Boží a poděkuj za její svolení a popros ji:

Svatá Maria, Matko Boží, vyžádej mi
u svého Syna velikou a trvalou lásku,
úctu a vděčnost k sobě.

2. tajemství: S kterýmjsi, Pan
no, Alžbětu navštívila.

Představ si setkání obou svatých žen: Marie
a Alžběty: Maria pozdravuje, sv. Alžběta jest
naplněna Duchem Svatým, nemluvně pod je
jím srdcem se posvěcuje a plesá, Alžběta pro
puká v pozdrav: Požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný plod života tvého! Maria odpoví
dá svým hymnemdíků: Velebí duše má Hospo
dina. -— Pozdrav Pannu Marii slovy Alžběti
nými a popros ji:

Svatá Maria, posvěť i mne svým Je
žíšem, posvěť všechny ženy, jež se mají
státi matkami, posvěť naše děti i naše
rodiny a vypros nám milost, ať i my
chválíme Boha za každou milost, kterou
nám udělí!

3. tajemství: Kteréhojsi,Panno,
v Betlemě porodila.

Představ si živě narození Páně: Matku Boží,
Josefa, Jezulátko, jesličky, chlév. Pokloň se
Jezulátku a pozdrav Pannu Marii a sv. Josefa.
— Viz, jak andělé přivádějí k jesličkám chudé
pastýře, hvězda pak a Duch Svatý bohaté krá
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je. I s nimi pozdrav svatou Rodinu. — Zdrávas,
Maria, Matko Boží! Popros pak:

Svatá Maria, Matko Boží, přiveď zase
svou přímluvou k jesličkám chudé, aby
se potěšili, bohaté, aby se poklonili Je
žíškovi a složili mu své dary pro jeho
chudinu; přiveď sem dělníky, aby si vy
prosili sílu a požehnání pro svou práci,
přiveď i vzdělance, aby se Ježíškovi za
světili a stali se jeho apoštoly u těch,
které svou nevěrou jemu odcizili. Všem
nám vypros něžnou lásku k Ježíškovi
a úctu k sv. Josefu.

4. tajemství: Kteréhojsi, Pan
no, v chrámě obětovala.

Neseš, šťastná Matko, své božské Dítě do
chrámu, abys je tam obětovala za spásu svě
ta. Sem též přivádí Duch Svatý stařečka Si
meona a stařenku Annu, aby viděli svého Spa
sitele, na něhož tak dlouho čekali. Jak uctivě
pozdravili jeho i tebe, Maria!

Zdravím tě, Panno Maria, s nimi, dě
kuji ti za tvou oběť a prosím tě: Obětuj
znova své sladké Dítě Otci nebeskému
a vypros všem starým lidem vroucí
touhu po Ježíškovi a tu velikou milost,
aby dříve nezemřeli, dokud ho neuzří a
nespojí se S ním ve sv. přijímání. —
Také za mne pros spolu se sv. Josefem
nyní i v hodinu mé smrti.

5. tajemství: Kteréhojsi, Panno,
v chrámě nalezla.
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Ježíšek opustil tajně z rozkazu Otcova svou
matku a svého pěstouna, aby vyhledal ve chrá
mě vykladače a učitele zákona a připomenul
jim, že se Písma splnila a Vykupitel přišel. —
Divili se sice zázračné moudrosti dvanáctileté
ho Dítěte, ale nepátrali dále po tom, kdo jest.

Pozdravuji tě, Maria, i tebe, Josefe,
ve vaší úzkosti při ztrátě Ježíška i ve
vaší radosti z jeho nalezení a prosím
vás: přimluvte se u Ježíška, ať vyhledá
i naše učitele, vychovatele a zákonodár
ce, dá se jim poznati a přiměje je, aby
ho uznali za svého Boha a plnili své po
vinnosti v duchu jeho zásad. — Vy
proste i mně i všem, které miluji, ať ni
kdy Ježíška vlastní vinou hříchem ne
ztratíme, a sťtalo-lise přece tak, ať ho
zase tak upřímně a bedlivě hledáme, až
ho nalezneme ve chrámu při sv. zpo
vědi.

NM.Růženec bolestný.
1. tajemství: Který se za nás

krví potil.
Představ si, žes přítomen smrtelnému zá

pasu božského Spasitele v zahradě getseman
ské. Jaký to hrozný boj v té Boží duši, když
srdce vyhání krev ze žil, až země mokvá! —
Strach lidské jeho přirozenosti před smrtí a
před nesmírnými bolestmi duše i těla, oškli
vost a hnus nad hříchy lidského pokolení, kte
ré vzal na sebe, zármutek nad ztrátou tolika
duší, za něž jde umřít, to všechno vynucuje
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jeho rtům úpěnlivou prosbu: »Otče, je-li mož
má, nechť odejde kalich tento ode mne!« —
Ale jeho nekonečná láska k nám vítězí, Pán
povstává silný, klidný, a jde naproti Jidášovi
la jeho rotě žoldnéřů.

Matko bolestná, vypros mně i všemu
lidstvu upřímnou soustrast s trpícím
Spasitelem! — Lituji, Pane Ježíši, že
i já jsem ti přitížil svými hříchy. Od
pusť mně a odpusť nám všem! — Dě
kuji ti za lásku, s jakou jsi se rozhodl
za nás umříti. — Nedopusť, aby tvé
utrpení bylo pro mne zmařeno! — Sli
buji ti věrnost. — Pros za mne, Maria,
ať dostojím svému slóvu. Pros i za
obrácení všech ubohých hříšníků.

2. tajemství: Kterýza nás bičo
ván byl.

Hrozný pohled: Bůh, Král panen, čistota sa
ma, jest obnažen před surovými vojíny a do
krve zmrskán! — Kdo pochopí jeho bolesti du
ševní i tělesné? Byly proto tak veliké, že jimi
smýval hříchy nečistoty všeho lidstva a zaslu
hoval milost svaté čistoty všem, kdož po ní
touží.

Svatá Maria, Matko Boží, vypros mně
i všemu lidstvu upřímnou soustrast
s bičovaným Ježíšem! — Odprošuji tě,
Pane můj, za všechny hříchy, jimiž jsme
zavinili tvé bolestné bičování: odpusť
nám je! — Děkuji ti za tvou velikou
oběť.— Slibuji ti, že budu spolupůsobiti
s milostí, kterous nám bičováním za
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sloužil, a že se budu snažiti o ctnost
svaté čistoty. Panno nejčistší, vypros
mi k tomu sílu! — Zabraň svou mocnou
přímluvou hříchům nečistoty, jichž se
lidstvo s takovou lehkostí dopouští!

3. tajemství: Který byl za nás
trním korunován.

Zbičovaného Ježíše oblékají suroví vojíni do
starého červeného pláště, nasazují mu a při
tloukají na hlavu korunu z trmí, vtiskují mu
do svázaných rukou třtinu a posmívají se jeho
královské důstojnosti. Klekají před ním a zdra
ví ho potupně: »Zdráv buď, Králi židovský!«

Tak odčiňuje Spasitel naše hříchy pýchy,
marivosti a ctižádosti. Za to, že ve své pýše
zvedáme hlavu svou nad jiné, srážejí jemu po
chopové hlavu holemi, za to, že si osobujeme
čest, která nám nepatří, jest uváděna v po
směch královská důstojnost Ježíšova, pro na
ši marnivost v oděvu jest přioděn sťarým cá
rem.

Královno nebes a země, výypros nám
upřímnou soustrast s potupeným a tý
raným svým Synem, naším Králem!
Odprošuji tě, Ježíši Králi, za všechny
hříchy pýchy, ctižádosti a marnivosti,
které byly příčinoutvé bolesti a potupy.
Odpusť nám je! Děkuji ti, žes je s tako
vou obětí smyl. Chci se státi opravdu
pokorným. Pokorná Dívko Páně, nauč
nás pokoře a skromnosti. Oroduj za
svět, ať uzná Ježíše za svého krále a
jemu se ve všem podrobí!
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4. tajemství: Kterýza nás těžký
kříž nesl.

Představ si milého Spasitele s těžkým kří
žem na bedrách, provázej ho v duchu po celé
křížové cestě, zastav se u každého zastavení,
polituj ho, když padá pod křížem, pomoz mu
vstáti, pomoz mu se Šimonem nésti kříž, utři
s Veronikou jeho tvář, potěš a provázej jeho
zarm'oucenou Matku a líbej jeho krev, schnou
cí na cestě.

Ó Matko bolestná, rozněť naše srdce
k soucitu a k lásce k sobě i svému Synu.
— Děkuji ti, Pane, za tvou křížovou
cestu. Odpusť nám hříchy, které byly
její příčinou! Maria, vypros nám lásku
ke kříži, vypros trpělivost a vytrvalost
v našich zkouškách, ať potěšíme Spa
sitele na jeho cestě křížové!

5. tajemství: Kterýza nás ukři
žován byl.

Postav se v duchu pod kříž, přidruž se ke
hloučku věrných duší, které se snaží potěšiti
umírajícího Spasitele a bolestnou Matku, po
slouchej poslední slova svého Boha. Všechno,
co vidíš a slyšíš, volá k tobě: »Viz, jak tě mi
luji: dej mi své srdce! Já umírám, abys ty
mohl býti věčně živ.«

Matko bolestná, kéž pochopím tvého
Syna! Kéž s ním cítím! Kéž ho miluji
celým svým srdcem! Kéž ho nikdy ne
zarmoutím! Svatá Matko, rány svého
Syna ukřižovaného vtiskni mocně v
srdce mé! Ježíši můj, děkuji ti za tvou
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lásku, s níž jsi se za nás obětoval, děku
ji ti za tvou Matku, kterou jsi nám od
kázal, děkuji i za naději, že ani nás ne
zavrhneš, když jsi i svým nepřátelům
i lotrovi odpustil. Chci ti zůstati věrným
až do smrti. Odpusť nám všem naše hří
chy, obrať hříšníky, zachraň umírající,
vysvoboď věrné duše z očistce! Matko
bolestná, oroduj za nás!

NI Růženecslavný.
1. tajemství: Který z mrtvých

vstal.
Představ si shledání zmrtvýchvstalého Spa

sitele-Syna se zarmoucenou Matkou.
Pozdravuji tě, Pane Ježíši, i tebe,

šťastná Matko, a blahopřeji ti k tomu
to radostnému okamžiku. — Už je ko
nec zármutku a pláče, konec bolesti a
utrpení: Pán vstal! — Vstal, jak byl
předpověděl: je tudíž pánem života a
smrti, jest Bůh, a tys tedy Matka Boží.
— Svým zmrtvýchvstáním zasloužil
i nám všem zrartvýchvstání našich těl:
poděkuj mu, Maria, s námi! — A po
pros ho, aby nám pomohl svou milostí
zachovati naše tělo čistým, tak aby se
stalo hodným slavného zmrtvýchvstání.

2. tajemství: Který na nebe
vstoupil.
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Postav se v duchu na vrchol hory Olivetské
a pozoruj loučení Pána Ježíše s hloučkem jeho
věrných a jeho slavný vstup na nebe.

Pozdravuji tě, Maria, a blahopřeji
tobě, šťastná Matko, že vidíš své Dítě
vstupovati do nebe, aby se ujalo největ
ší slávy a moci na nebi i na zemi. Tvůj
Syn jest prvním z lidí, který prochází
branou nebeskou. Ujímá se nebe i jmé
nem naším, jde připravit místa i pro
nás. Ó, poděkuj mu s námi, Maria, a vy
pros nám, ať toužíme po nebi, ať žijeme
pro Ježíše a tak se staneme hodnými,
aby nás vzal k sobě.

3. tajemství: Který DuchaSva
tého seslal.

Nahlédni v duchu do večeřadla a buď svěd
kem seslání Ducha Svatého na přítomné i změ
ny, která se s nimistala.

Pozdravuji tě, Matko Boží, a blaho
přeji ti k rozmnožení milosti. — Blaho
přeji ti k tomu, že to byl Syn tvůj, jenž
poslal Ducha Svatého a rozlil nestvoře
nou Lásku Boží na lidstvo. — Blaho
přeji ti, žes tak dobře apoštoly na pří
chod Ducha Svatého připravila; jen
proto se mohl Duch Svatý rozlíti jejich
prostřednictvím tak mohutně, že brzy
obrátil a změnil svět. — Poděkuj mu za
to s námi. — Připrav, Maria, i srdce
nástupců sv. apoštolů, biskupů a kněží,
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aby se mohl jím Duch Svatý plně roz
líti po církvi Boží i po světě nevěřících
a získati je tvému Synu. — Ujmi se též
mého srdce a uprav je tak, aby se v něm
mohl rozvinouti Duch Svatý, na něhož
mám právo na základě svatého křtu a
biřmování.

4. tajemství: Kterýtě,Panno,na
nebe vzal.

Syn tvůj, Matko Boží, nedopustil, aby
bylo zničeno tvé tělo, nedotčené hříchem
a posvěcené milostmi i Jeho přítom
ností; spojil tvou duši brzy po tvé smrti
s tímto tělem a tebe oslavenou vzal
k sobě do nebe.

Blahopřeji ti, Maria, ke tvému slav
nému nanebevzetí a děkuji Ježíši za ně
s tebou. Nyní jsi celá v nebi, nyní jsi
úplně šťastná, nyní můžeš nejen duší,
nýbrž i tělem, tedy celou svou bytostí
milovati svého Boha a požívati věčné
blaženosti. — Blahopřeji i andělům a
Svatým, že tě mají v nebi celou a těší
se z tvé krásy a slávy. Děkuji však Pá
nu Ježíši i za sebe a všechno lidstvo, že
tě vzal do nebe: jsi nám bližší, Maria,
máš tam i své lidské srdce s jeho ma
teřskou láskou k nám, blížíme se k to
bě s větší důvěrou, protože víme, že
nám rozumíš a s námi po lidsku cítíš.
Kéž jsme si toho vždy vědomi!
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5. tajemství: Který tě, Panno,
v nebikorunoval.

Pán Ježíš, jemuž dána jest všeliká
moc na nebi i na zemi, jemuž Otec ode
vzdal všechen soud nad tvory, povýšil
tě, Maria, nade všechny anděly a sva
té a obdařil tě slávou a mocí větší než
všechny nebešťany nejen pro tvou dů
stojnost Matky Boží, nýbrž i pro tvé
ctnosti a zásluhy.

Blahopřeji ti, Maria, k tvému pový
šení, raduji se z něho a děkuji za ně Pá
nu Ježíši s tebou. Tys Boha svého milo
vala více než serafové, tys mu věrněji
sloužila než všichni tvorové, tys pro ně
ho trpěla víc než mučedníci, tys byla
čistší než andělé, tys ho vyznala hrdin
něji než vyznavači. Proto s takovým
nadšením uvítali všichni nebešťané tvou
odměnu. Kéž bys i zde na zemi byla všu
de ctěna a milována jako Královna!
Ó, užij, Královno milosrdenství, své mo
ci, zjednej si co nejvíce poddaných, abys
je mohla přivésti svému Synu. Vyveď
z očistce duše trpící a rozmnož jimi
svou velikou nebeskou říši! Obrať
i k nám své milosrdné oči a Ježíše, po
žehnaný plod života svého, nám po tom
to putování ukaž, Ó milostivá, Ó přívě
tivá, Ó přesladká Panno Maria!
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Jak se též možno modliti
sv. růženec?

Ve jménu Otce atd.
Věřím v Boha atd.
Sláva Otci atd.
Otče náš atd.
Zdrávas, Maria, ... Ježíš, který v nás

račiž rozmnožiti víru.
Zdrávas, Maria, ... Ježíš, který v nás

račiž posilniti naději.
Zdrávas, Maria, ... Ježíš, který v nás

račiž roznítiti lásku.
Sláva Otci atd.
Před desátkem, který počíná Otčenášem a.

končí Sláva Otci atd., přečti si úvahu 0 pří
slušném tajemství, pak se modli celý desátek
bez vkládání hesla, jež vyjadřuje obsah ta
jemství.

Po dokončení pěti desátků přidej Zdrávas,
Královno, liťanii loretánskou a modlitbu:

W. Oroduj za nás, Královno posvát
ného růžence.

R. Abychom byli hodni učiněni zaslí
bení Kristových.

Modleme se: Bože, jehož jednorozený
Syn životem, smrtí a vzkříšením svým
zjednal nám odměnu života věčného:
uděl, prosíme, abychom, připomínajíce
si tato tajemství v posvátném růženci
blahoslavené Panny Marie, i následo
vali, co obsahují, i dosáhli toho, co sli
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bují. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
Amen.

V měsíci říjnu má ise přidati z rozkazu pa
peže Lva XIII. modlitba k sv. Josefu za Sv.
církev. /

K tobě, svatý Josefe, v soužení svém
se utíkáme, a jako jsme vzývali za po
moc nejsvětější Nevěstu tvoji, tak i za
tvou ochranu důvěrně žádáme. Pro lás
ku, která tebe s neposkvrněnou Pannou,
Bohorodičkou, spojovala, a pro otcov
skou lásku, s kterou jsi Ježíška objímal,
pokorně prosíme, abys na dědictví, kte
rého Ježíš Kristus krví svou dobyl, mi
lostivě shlédl a potřebám našim mocí
a silou svou ku pomoci přispěl.

Ochraňuj, nejpečlivější strážce bož
ské Rodiny, vyvolené potomstvo Ježíše
Krista; odvrať od nás, nejmilejší Otče,
všechnu nákazu bludů a nepravostí.
Buď nám s nebe milostiv, nejsilnější
Pomocníku náš, v boji proti mocnosti
temností, a jako jsi kdysi Ježíška z nej
většího nebezpečí života vysvobodil,
tak i nyní braň církev svatou proti ne
přátelským úkladům, proti všemu pro
tivenství, a zastři nás všechny stráží
ustavičnou, abychom podle tvého pří
kladu a pomocí tvou opatřeni svatě žili,
nábožně zemřeli a věčné blaženosti v ne
besích dosáhli. Amen. (Odp. 7 let*.)
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UCTA SVATYCH ANDELU

Kectisv. andělů.
1. Věřící, kteří se zbožně pomodlí nějaké

schválené modlitby ke oti: sv. Michala, Gab
riela, Rafaela a svého anděla strážce v který
koli roční čas, s úmyslem pokračovati v nich
po devět následujících dní, získávají denně odp.
o let, plnom. pak na konci novény za obvyklých
podmínek (č. 409, 412, 413, 4106).

2. Modlitby, jichž možno užíti při této po
božnosti:

1. Andělé, Archandělé, Trůnové a
Panstva, Knížata a Mocnosti, Moci ne
beské, Cherubové a Serafové, dobrořeč
te Pánu na věky! (Odp. 300 dní*;
č. 404.)

2. Dobrořečte Pánu, všichni Andělé
jeho, udatní rekové, kteří plníte vůli
jeho!

Dobrořečte Pánu, všichni Zástupové
jeho; služebníci jeho, kteří vykonáváte
vůli jeho! (Odp. 300 dní*; č. 405.)
o. Ke cti sv. Michaela.

Svatý Michaeli Archanděle, braň nás
v boji, abychom nezhynuli na hrozném
soudu. (Odp. 300 dní*; č. 406.)
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Svatý Michaeli Archanděle, braň nás
v boji; proti zlobě a úkladům (ďáblo
vým budiž nám záštitou. Nechať Bůh
přikáže jemu, pokorně prosíme; ty pak,
Kníže vojska nebeského, satana i jiné
duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem
obcházejí, božskou mocí do pekla svrh
ni. Amen. (Odp. 3 let*; č. 411.)

4. Ke cti sv. Gabriela.
Bože, jenž jsi z ostatních andělů vy

volil Archanděla Gabriela k zvěstování
tajemství Vtělení svého, uděl milostivě,
abychom, kteří jeho slavnost (památ
ku) konáme na zemi, jeho ochranu po
ciťovali v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na
věky věkův. Amen.
5.Ke cti sv. Rafaela.

Pane Bože, rač nám poslati na pomoc
sv. Rafaela Archanděla, a, o němž vě
říme, že stále stojí u tvé velebnosti,
nechť zprostředkuje naše chabé modli
tby k požehnání. Skrze Krista, Pána na
šeho. Amen. (Odp. 3 let*; č. 414.)

6.Ke cti anděla strážce.
Anděle Boží, strážce můj, jemuž mne

svěřilaotcovská láska Néjvyššího, osvě
cuj, opatruj, řiď a spravuůj mě dnešní
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ho dne (dnešní noci). Amen. (Odp. 300
dní; plnom. na konci měsíce a v hodině
smrti za obvyklých podmínek pro toho,
kdo často svého anděla touto modlitbou
uctíval po dobu svého života; č. 415.)

7.Ke cti anděla, jenž posilnil Pána Ježíše v zahradě
getsemanské.

Anděle, jenž jsi posilnil Pána našeho
Ježíše Krista, přijď a posilni také nás;
přijď, neprodlévej! (Odp. 300 dní; č.
417.)

Pozdravuji tě, ó svatý Anděle, jenž
jsi potěšil ve smrtelném zápase mého
Pána Ježíše, a chválím s tebou nejsvě
tější Trojici, že tě vyvolila mezi všemi,
abys potěšil a posilnil toho, který je
útěchou a silou všech zarmoucených.
Prosím tě pro tuto poctu, jíž se ti do
stalo, a pro poslušnost, pokoru a sou
cit, s nimiž jsi poskytl pomoci svatému
člověčenství mého Spasitele Ježíše, kte
rý podléhal z bolesti, vida hříchy světa
a zvláště moje: vypros mi dokonalou
bolest nad mými vinami, rač mě potě
šiti v zármutku, který mě právě tísní,
i v každém jiném, který mě může bu
doucně postihnouti, hlavně pak, až budu
prodělávati svůj poslední zápas. Amen.
(Odp. 500 dní; č. 418.)
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UCTA SVATEHO JOSEFA,
PESTOUNA PÁNÉ

1. Věřící, kteří se zbožně účastní veřejné po
božnosti ke cti sv. Josefa v některém kostele,
získávají denně odp. 7 let; plnom. pak na konci
měsíce za obvyklých podmínek, byli-li pobož
nosti přítomni aspoň desetkrát.

Kdo se nemůže účastniti pobožnosti veřejné,
a vykonási ji soukromě, získá denně odp. 5 let
a plnom. na konci měsíce za obvyklých podmí
nek.

zal.



Tato měsíční pobožnost může začíti už 17.
února a končiti 19. března (č. 428).

2. Kdo se účastní devítidenní pobožnosti ve
řejné ke cti sv. Josefa před jeho svátkem, získá
denně odp. 7 let, plnom. na konci novény, byl-li
pobožnosti aspoň pětkrát přítomen. — Nemů
že-li se účastniti veřejné a koná-li'ji soukromě,
získá denně odp. 5 let a plnom. na Konci nové
ny za obvyklých podmínek (č. 429).

3. Kdo zbožně vykoná nějaké modlitby ke
cti sv. Josefa v první středu měsíce, získá odp.
o let po každé; přijme-li pak ten den Sv. svá
tosti, navštíví kostel a pomodlí se na úmysl
sv. Otce, získá po každé odp. plnom. (č. 430).

4. Kdo se pomodlí zbožně před obrazem sv.
Josefa Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci atd. a
přidá modlitbu: Svatý Josefe, oroduj za nás,
získá odp. 500 dní*; (č. 431).

5. Modlitby k sv. Josefu.
owe

1. Pomni, nejčistší Snoubenče Panny
Marie a sladký můj ochránče, svatý
Josefe, že nebylo nikdy slýcháno, aby
se byl kdo dovolával tvé ochrany a žá
dal tě o pomoc, a nebylo se mu dostalo
útěchy. S touto důvěrou přicházím před
tvou tvář a vroucně.se ti doporoučím.
Ach, nezamítej mé prosby, ó Pěstoune
Spasitelův, ale vyslyš ji dobrotivě.
Amen. (Odp. 500 dní; č. 434.)

2. Za sv. čistotu.

Svatý Josefe, strážce a ochránce pa
nen, tvé věrné ochraně byla svěřena
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Nevinnost sama, Ježíš Kristus, a Pan
na panen, Maria: prosím a zapřisahám
tě pro tuto obojí nejdražší záruku, Je
žíše a Marii, uchraň mne vší nečistoty
a učiň, ať s neposkvrněnou myslí, čis
tým srdcem a cudným tělem sloužím
stále ve vší čistotě Ježíši a Marii. Amen.
(Odp.3 let*; č. 435.)

3. O Josefe, panenský Otče Ježíšův,
nejčistší Snoubenče Panny Marie, pros
za nás každodenně samého Ježíše, Syna
Božího, abychom, vyzbrojeni jsouce
zbrojí jeho milosti, spravedlivě zápasili
po dobu svého života a byli od něho
korunováni ve smrti. (Odp. 500 dní;
č. 439.)

4. Úpěnlivá modlitba v tísni.

4. Ke komu se my ubozí utečeme
v souženích tohoto slzavého údolí, ne-li
k tobě, sv. Josefe? Tobě odevzdala tvá
nejdražší Snoubenka, Panna Maria,
všechny své bohaté poklady, abys je
opatroval v náš prospěch. »Jděte k mé
mu Ženichu, Josefovi,« zdá se, jako by
nám říkala Panna Maria, »on vás po
těší, vyprostí vás z toho zla, které vás
tísní, a učiní vás šťastnými a spokoje
nými!« — Slituj se, tedy, Josefe, slituj
se nad námi pro lásku, kterou jsi cho
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val k tak důstojné a láskyhodné své
Snoubence!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Jistě poznáváme, že jsme podráždili

Boží spravedlnost svými hříchy a že za
sloužíme nejpřísnější tresty. Nuže, jaké
bude naše útočiště? Ve kterém přístavu
se budeme moci zachrániti? — »Jděte
k Josefovi,« zdá se nám, že nám říká
Pán Ježíš, »jděte k Josefovi, kterého
jsem přijal a měl místo otce. Jemu jako
otci jsem odevzdal všechnu moc, aby jí
užíval podle svého zdání pro vaše dob
ro.« — Slituj se tedy, Josefe, slituj se
nad námi pro lásku, kterou jsi choval
k. tak ctihodnému a drahému Synu!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Bohužel, doznáváme to, hříchy, kte

rých jsme se dopustili, svolávají na na

však se uchýlíme, abychom se zachrá
nili? Která dobrozvěstná duha nás po
těší v tak velikém zármutku? — »Jděte
k Josefovi, ,«zdá se nám, že nám říká
věčný Otec, »jděte k tomu, jenž mne
zastupoval na zemi u mého Syna v lid
ském těle. Já jsem mu svěřil svého Sy
na, ustavičný zdroj milosti; pročež vše
chna milost je v jeho ruce.« — Slituj se
tedy, Josefe, slituj se nad námi pro lás
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ku, kterou jsi projevil k velikému Bohu,
tak velkomyslnému vůči nám!

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
(Odp. 3 let*; č. 433.)

5. Zasvěcení se sv. Josefu, ochránci
sv. církve.

Ó slavný svatý Josefe, tys byl vyvo
len Bohem za Pěstouna Ježíšova, za
nejčistšího Snoubence neporušené Pan
ny Marie a za Hlavu svaté Rodiny, a
proto také tě zvolil Náměstek Ježíše
Krista nebeským patronem a ochrán
cem církve, Pánem Ježíšem založené:
s největší důvěrou dovolávám se v této
chvíli tvé mocné pomoci pro celou cír
kev bojující. Ochraňuj zvláště svou
vpravdě otcovskou láskou nejvyššího
Velekněze i všechny biskupy a kněze,
kteří trvají ve spojení se svatým Stol
cem Petrovým. Budiž obhájcem všech
těch, kdož pracují o spáse duší upro
střed útrap a soužení tohoto života, a
učiň, ať se, všichni národové světa pod
robí ochotně svaté církvi, která jest
nutným prostředkem spásy pro vše
chny.

Račiž také, ó nejdražší svatý Josefe,
přijmouti zasvěcení, jímž se tobě zasli
buji. Tobě se zcela oddávám, abys mohl
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býti vždycky mým otcem, mým ochrán
cem a mým vůdcem na cestě spásy. Vy
pros mi velikou čistotu srdce a vroucí
lásku k životu vniternému. Učiň, ať
podle tvého příkladu všechny mé činy
směřují k větší slávě Boží, a to ve spo
jení s božským Srdcem Ježíšovým a
s neposkvrněným Srdcem Mariiným
a S tebou. Konečně oroduj za mne,
abych mohl býti účasten toho pokoje
a té radosti, kterých jsi požíval při své
svaté smrti. Amen. (Odp. 500 dní; č.
436.)

6. Spoléhajíce na ochranu Snoubence
přesvaté tvé Rodičky, Pane, prosíme
milostivost tvou, učiň, aby naše srdce
pohrdala vším pozemským a tebe, pra
vého Boha, milovala láskou dokonalou.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův.
Amen. (Odp. 3 let*; č. 441.)

%.Modlitba k sv. Josefu za svěcení dní
svátečních.

Přeslavný patriarcho, svatý Josefe,
vypros, prosíme tě, od našeho Pána
Ježíše Krista velmi hojné požehnání
všem, kteří světí den sváteční, a učiň,
ať ti, kdož jej znesvěcují, poznají, do
kud je čas, veliké zlo, jehož se dopouště
ji a tresty, které na sebe svolávají
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v tomto životě i v budoucím, a ať se
brzy obrátí. — O nejvěrnější svatý Jo
sefe, jenž jsi po všechny dni svého živo
ta tak věrně plnil zákon Boží, učiň, ať
se brzy přiblíží den, V němž všechen
křesťanský lid se zdrží o dnech sváteč
ních každé zakázané práce, věnuje se
vážně spáse své duše a oslavuje Boha,
jenž žije a kraluje na věky věkův.
Amen. (Odp. 300 dní; č. 650.)

8. Ke cti sv. Josefa, vzoru dělníků.

Slavný svatý Josefe, vzore všech,
jimž na zemi práce jest údělem, vypros
mi milosti, abych pracoval svědomitě a
s myslí kajícnou o smíření svých čet
ných hříchů, dávaje přednost plnění
povinností před svými přirozenými ná
klonnostmi; abych pracoval se srdcem
vděčným a radostným, pokládaje si za
čest, že mohu vloh od Boha mi uděle
ných prací svou užívati a dále je rozví
jeti; abych pracoval pořádně a s klidem,
mírně a trpělivě, nelekaje se únavy
anebo obtíží; zvláště však, abych pra
coval s čistým úmyslem a sebezapřením,
maje stále smrť před očima a pamětliv
jsa toho, že mi bude vydati počet z ča
su, který jsem promarnil, ze vloh, kte
rých jsem neupotřebil, z dobra, jež
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jsem opominul, jakož i z ješitné samo
libosti nad dobrým prospěchem, která
je tolik na úkor cti a chvále Boží.
Všechno pro Ježíše, všechno pro Marii,
všechno po příkladě tvém, ó svatý pat
riarcho, Josefe! Toť bude mým heslem
v životě i ve smrti. Amen. (Odp. 500
dní; č. 440.)

9, Liťanie k sv. Josefu.

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s 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,
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Cudný ochránce přesvaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,

iseu€z(npo1o
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Bedlivý strážce Kristův,
Hlavo svaté Rodiny,
Josefe nejspravedlivější,
Josefe nejčistotnější,
Josefe nejmoudřejší,
Josefe nejstatečnější,
Josefe nejposlušnější,
Josefe nejvěrnější,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo života domácího,
Ochránce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Záštito Církve svaté,

iseuezfnpoo
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Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, vyslyš nás, Pane!

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

W. Ustanovil ho pánem domu svého.
R. A knížetem všeho statku svého.

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné prozře

telnosti ráčil vyvoliti svatého Josefa za
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snoubence nejsvětější Rodičky své: dej,
prosíme, bychom zasloužili si míti pří
mluvcem v nebesích toho, jehož uctívá
me na zemi jako ochránce. Jenž jsi živ
a kraluješ na věky věkův. Amen. (Odp.
o let*; č. 424.)
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ÚCTA SVATÝCH
A SVĚTIC BOŽÍCH

I.Kectisv. apoštolů Petra a
Pavla.

1. Kdo se zbožně účastní devítidenní ve
řejné pobožnosti ke cti sv. apoštolů Petra a
Pavla v některém kostele před jejich sváťkem,
získá denně odp. 5 let, plnom. pak na konci
novény za obvyklých podmínek, byl-li aspoň
pětkrát pobožnosti přítomen. Nemůže-li se ú
častniti této veřejné pobožnosti, nebo neko
ná-li se, může ji konati soukromě a získává
denně odp. tři let a plnom. na konci novény
(č. 443).

2. Modlitby.

Ó svatí apoštolové, Petře a Pavle, vo
lím si vás dnes a provždy za své zvlášt
ní ochránce a přímluvčí: tebe, svatý
Petře, kníže apoštolů, poněvadž jsi onou
skalou, na níž Bůh zdělal církev svou;
a tebe, svatý Pavle, protožes byl před
určen Bohem za nádobu vyvolenou a
hlasatele pravdy po všem světě. Vy
proste mi, prosím vás, živou víru, pev
nou naději a horoucí lásku; úplné od
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loučení od vlastního já, ducha pohrdání
světem, trpělivost v protivenství, poko
ru ve štěstí, sebranost v modlitbě, čis
totu srdce, pravý úmysl v jednání, svě
domitost v plnění povinností mého sta
vu, vytrvalost v předsevzetích, odda
nost do vůle Boží a setrvání v milosti
Boží až do smrti; ať s vaší přímluvou
a pro vaše slavné zásluhy přemohu
úklady světa, Fábla a těla a tak se sta
nu hodným, abych se objevil před nej
vyšším a věčným Pastýřem duší, Ježí
šem Kristem, jenž s Otcem a Duchem
Svatým žije a kraluje na věky věkův,
a abych se z něho věčně těšil a jeho
věčně miloval. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Ustanovíš je knížaty po celé zemi.
R. Budou pamětlivi tvého jména,

Pane.
Modleme se: Bože, jehož pravice sva

tého Petra po vlnách kráčejícího po
zvedla, aby se nepotopil, a jeho spolu
apoštola Pavla při trojím ztroskotání
zachránila z hloubky moře, vyslyš nás
milostivě a uděl, abychom pro zásluhy
obou dosáhli slávy věčné. Jenž žiješ a
kraluješ na věky věkův. Amen. (Odp.
500 dní*; č. 444.)

3. Ochraňuj, Pane, lid svůj, a jej, kte
rý se spoléhá na záštitu Apoštolů tvých
298



Petra a Pavla, ustavičně braň a zacho
vej. Pro Krista, Pána našeho. Amen.
(Odp. 300 dní*; č. 442.)

JI.Kectisv. Jana, Miláčka
Páně.

Ó slavný apoštole, svatý Jene, tys
byl pro svou panenskou čistotu tak mi
Jován Pánem Ježíšem, že sis zasloužil,
abys položil svou hlavu na jeho božská
prsa a byl zanechán místo něho za syna
jeho nejčistší Matce: žádám tě vroucně,
rozněť mne co nejživější láskou k Ježíši
a Marii. Vypros mi, prosím tebe, od
Pána, ať i já jsem zbaven světských žá
dostí a stanu se hodným, abych zde na
zemi stále trval ve spojení s Ježíšem
jako jeho věrný učedník a s Marií jako
její oddaný syn a zůstal jím pak na vě
ky v nebi. Amen. (Odp. 300 dní*; č.
449.)

III. Ke cti sv. Judy Tadeáše.
Ó slavný svatý Judo Tadeáši, pro tvé

vznešené přednosti, které tě tak šlech
tily po čas tvého života, totiž tělesné
příbuzenství s Pánem naším, Ježíšem
Kristem, a úřad apoštolský: pro tvou
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slávu, jaké se nyní těšíš v nebi, a jež
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jest odměnou za tvou námahu a tvé
mučednictví; vypros nám od Dárce vše
ho dobra všechny milosti, jichž máme
zapotřebí, abychom si přisvojili poklad
toho učení, které ti bylo božským vnuk
nutím zjeveno a jež jsi nám zanechal
ve svém listě; abychom totiž na základě
svaté víry postavili budovu dokonalosti
a modlili se s podporou milosti Ducha
Svatého; abychom se udrželi stálými
v lásce Boží, očekávali milosrdenství
Ježíše Krista pro život věčný, snažili se
všemi vhodnými prostředky pomáhati
bloudícím, a tak vyvyšovali chválu, ve
Jebnost, vládu a moc toho, jenž nás mů
že ochrániti od hříchu, učiniti nepo
skvrněnými a naplniti radostí při pří
chodu Pána našeho Ježíše Krista, naše
ho Boha a Spasitele. Amen. (Odp. 300
dní*; č. 450.)

IV.Kectisv. Jakuba Většího.
Ó slavný apoštole, svatý Jakube, tys

byl pro své ohnivé a šlechetné srdce
před jinými vyvolen Pánem Ježíšem za
svědka jeho slávy na hoře Tábor a jeho
smrtelného zápasu v Getsemanech ; tvo
je jméno jest heslem k boji a vítězství:
vypros nám sílu a útěchu v ustavič
ném boji tohoto života, abychom vy
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trvale a velkodušně následovali Pána
Ježíše a potom byli od něho korunováni
jako vítězi v nebi. Amen. (Odp. 300
dní*; č. 451.)

V.Kectisv. Jáchyma.
Ó Jáchyme, choti svaté Anny, otče

vznešené Panny, pomáhej zde na zemi
svým sluhům, aby se spasili! (Odp. 300
dní jednou denně; č. 452.)
Modlitba.

Ó vznešený a slavný Patriarcho, sva
tý Jáchyme, jakou radost mi působí
myšlenka, žes byl vyvolen mezi všemi
Svatými ty, abys spolupůsobil při ta
jemstvích Božích a obohatil svět vzne
šenou Matkou Boží, nejsvětější Pannou
Marií! Pro tuto jedinečnou výsadu stal
jsi se velmi mocným u Matky i Syna,
takže nám můžeš vyprositi ony milosti,
jichž nutně potřebujeme. S touto důvě
rou utíkám se proto pod tvou přemoc
nou ochranu a doporučuji ti všechny
potřeby své i potřeby své rodiny, jak
duchovní, tak časné, a hlavně ti dopo
ručuji tu milost, po níž toužím a kterou
očekávám od tvé otcovské přímluvy.
A protože jsi byl velmi dokonalým vzo
rem vniterného života, vypros mi vnitř
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ní sebranost a odpoutání se ode všech
pomíjejících sťatků tohoto světa a rov
něž živou a vytrvalou lásku k Ježíši a
Marii. Také mi vypros oddanost a upřím
nou poslušnost svaté církvi a svatému
Otci, který ji řídí,tak, abych žil a zemřel
maje dokonalou víru, naději a lásku
a vzývaje nejsvětější jména Ježíš a Ma
ria, a došel spasení. (Odp. 300 dní jed
nou denně*; č. 453.)

VI Kectisv. Anny.
1. Věřící, konají-li zbožně v úterý některé

modlitby ke cti sv. Anny, mohou získati denně
odp. 7 let; plnom. pak, přijali-li sv. svátosti,
navštíví kostel a pomodlí se tam na úmysl sv.
Otce.

2. Tytéž plnom. odp. získají, činí-li tak po
devět po sobě jdoucích úterků.

3. Počnou-li konati devítidenní pobožnost ke
cti sv. Anny v kterýkoli roční čas, s úmyslem
pokračovati v ní do konce, mohou získati den
ně odp. 7 let a plnom. na konci novény (č. 455).

4. Modlitba ke cti sv. Anny.

Se srdcem plným upřímné úcty kle
kám před tebou, Ó slavná svatá Anno.
Tys oním tvorem výsadním a nad jiné
milovaným, jež jsi zasloužila od Boha
pro své mimořádné ctnosti tu svrcho
vanou milost, žes dala život Rozdava
telce všech milostí, Požehnané mezi že
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nami, Matce vtěleného Slova, nejsvětěj
ší Panně Marii. — Když uvažuji o tvém
tak vznešeném omilostnění, prosím tě,
ó dobrotivá Světice, rač mě přijmouti
do počtu svých opravdových ctitelů;
takovým se prohlašuji a chci jím býti
po celý svůj život. Uzavři mne do své
mocné ochrany a vypros mi od Boha,
abych následoval těch ctností, jimiž jsi
byla tak bohatě ozdobena. Dej, abych
poznal a hořce oplakával své hříchy.
Vyžádej mi velmi živou lásku k Ježíši
a Marii a milost, abych věrně a vytrva
le plnil povinnosti svého stavu. Ochra
ňuj mne od každého nebezpečenství po
čas mého života a přispěj mi v hodince
smrti, abych se spasil, dostal do ráje
a tam chválil s tebou, nejšťastnější
matkou, věčné Slovo Boží, jež se stalo
člověkem v lůně tvé nejčistší dcery,
Panny Marie. Amen.

Třikrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci.
(Odp. 300 dní jednou denně; č. 456.)

VN.Kectisv. Aloise Gonzagy.
1. Věřící, kteří jsou zbožně přítomni pobož

nosti ke cti sv. Aloise, jež se koná v některém
kostele o jeho svátku, mohou získati odp.
plnom. za obvyklých podmínek. (Totéž platí
o svátku sv. Stanislava Kostky; č. 463).

2. Kdo zbožně vykoná pobožnost ke cti sv.
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Aloise po šest za sebou jdoucích neděl, může
získati každou neděli plnom. odp. za obvyklých
podm.; č. 457. (Totéž platí o pobožnosti ke cti
sv. Stanislava Kostky, konané po deset neděl,
předcházejících svátek jeho 13. XI.; č. 463).

3. Konají-li devítidenní pobožnost před svát
Kem sv. Aloise, mohou získati denně odp. 300
dní, plnom. pak na konci novény za obvyklých
podm.; č. 457. (Totéž platí o novéně před svát
kem sv. Stanislava.)

4. Pomodlí-li se kdo zbožně před obrazem
sv. Aloise (Stanislava) Otčenáš, Zdrávas, Slá
va Otci atd. s prosbou: Sv. Aloisi (Stanislave);
oroduj za nás, může získati denně odp. 300
dní; č. 457 (463).

5. Modlitba k sv. Aloisi.

Ó svatý Aloisi, ozdobený andělskými
mravy, já nejnehodnější tvůj ctitel do
poroučím ti zvláště čistotu své duše a
svého těla. Pro tvou andělskou čistotu
tě prosím, doporuč mne neposkvrněné
mu Beránku, Ježíši Kristu, a jeho nej
světější Matce, Panně panen, a ochraň
mne od každého těžkého hříchu. Nedo
pusť, abych se pošpinil jakoukoli skvr
nou nečistoty, ale kdykoli mne uvidíš
v pokušení nebo nebezpečenství hříchu,
oddal od mého srdce všechny nečisté
myšlenky a žádosti, probuď ve mně
vzpomínku na věčnost a Pána Ježíše
ukřižovaného, vtiskni mi hluboko do
srdce pocit svaté bázně Boží, rozpal
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mne láskou k Bohu a učiň, ať tebe ná
sleduji zde na zemi, abych si zasloužil
těšiti se spolu s tebou u Pána Boha
v nebi. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Oroduj za nás, svatý Aloisi.
R. Abychom byli hodni učiněni zaslí

bení Kristových.
Modleme se: Bože, Rozdělovateli ne

beských darů, jenž jsi v andělském ji
nochu Aloisovi obdivuhodnou nevinnost
života se stejnou kKajícností sdružil,
uděl pro jeho zásluhy a na jeho přímlu
vy, abychom, kteří jsme ho nenásledo
vali nevinného, napodobili kajícího.
Skrze Ježíše Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 300 dní jednou denně*;
č. 458.)

VIN.Devítidenní pobožnost
ke cti sv. Františka Xaver
ského za vyprošení nějaké
zvláštní milosti.

Ó svatý Františku Xaverský, veliké
lásky hodný a láskyplný, uctivě se kla
ním s tebou božské Velebnosti: a ježto
se nadmíru těším z jedinečných darů
milosti, jež ti uštědřila v tomto životě,
a z tvé slávy posmrtné, vzdávám jí vel
mi oddané díky a tebe celým srdcem
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vroucně žádám: rač mi svou mocnou
přímluvou vyprositi tu nejdůležitější
milost, abych svatě žil a svatě zemřel.
Dále tě prosím, abys mi vyprosil (zde
uveď, oč chceš zvláště prositi). —
Avšak, nepřispívá-li to, zač tě úpěnlivě
žádám, ke slávě Boží a k většímu dobru
mé duše, vypros mi, prosím, co je pro
obojí užitečnější. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Kdo tuto pobožnost soukromě vykoná nebo

je jí přítomen v kostele, může získati denně
odp. 3 let a na konci novény plnomocné za ob
vyklých podmínek (č. 464). Nemá-li tuto mod
litbu při ruce, může se pomodliti místo ní pět
Krát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

IX. Ke cti sv. Štěpána, prvo
mučedníka.

Antifona. Zvolili apoštolové Štěpána
za jáhna, muže to plného víry a Ducha
Svatého; jehožto kamenovali židé, mod
lícího se a řkoucího: Pane Ježíši, přijmi
ducha mého a nepokládej jim toho za
hřích.

W. Pro zásluhy a na přímluvu svaté
ho Štěpána.

R. Budiž milostiv, Pane, lidu svému.
Modleme se: Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž jsi prvotiny mučedníků posvětil
krví svatého Štěpána, uděl, prosíme,
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aby pro nás byl přímluvcem ten, jenž
dokonce za své pronasledovatele prosil
Pána našeho, Ježíše Krista, Syna tvé
ho, jenž s tebou žije a kraluje na věky
věkův. Amen. (Odp. 300 dní jednou
denně; kdo se tuto modlitbu modlí po
devět dní před svátky sv. Štěpána: 3.
srpna a 26. prosince, může získati
o těchto svátcích odp. plnom. za ob
vyklých podmínek; č. 498.)

X.Kectisv.Mikuláše: prosba
ozvláštní milost.

Slavný svatý Mikuláši, můj zvláštní
ochránče, shlédni na mne milostivě
s onoho sídla světla, v němž se těšíš
z Boží přítomnosti, a vypros mi od Pá
na milosti a podpory, vhodné pro ny
nější mé potřeby jak duchovní, tak čas
né, zvláště pak tuto milost (uveď ji),
pokud prospěje mé věčné spáse. Roz
pomeň se také, ó slavný svatý biskupe,
na našeho nejvyššího Velekněze, na
svatou církev a na veškerý křesťanský
lid. Přiveď zase ty, kteří žijí ponořeni
ve hříchu nebo pohříženi ve tmách ne
vědomosti, bludu a rozkolu, k tomu,
aby řádně přemýšleli o své spáse. Potěš
zarmoucené, postarej se © nuzné, po
silni malomyslné, zastaň se utiskova
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ných, pomáhej nemocným a učiň, ať
všichni okusí účinků tvé mocné ochra
ny u nejvyššího Dárce všeho dobra.
Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
W. Oroduj za nás, svatý Mikuláši.
R. Abychom se stali hodnými zaslí

bení Kristových.
Modleme se: Bože, tys ozdobil a den

ně neustáváš ozdobovati svatého Miku
láše, svého slavného vyznavače a bisku
pa, nesčetnými zázraky: uděl, prosíme,
abychom jeho zásluhami a prosbami
byli vysvobozeni od pekelných plamenů
a ode všech nebezpečenství. Skrze Kris
ta, Pána našeho. Amen. (Odp. 300 dní;
č.. 511.)

Svatý Mikuláši, slavný vyznavači
Kristův, pomáhej nám dobrotivě a las
kavě. (Odp. 100 dní; č. 510.)

XIKectisvatého Blažeje.
Ó slavný svatý Blažeji, tys svou mu

čednickou smrtí zanechal církvi vzne
šené svědectví o svaté víře: Vypros
nám, abychom zachovali tento božský
dar a hájili, nedbajíce lidských ohledů,
slovy i skutky pravost téže svaté víry,
která jest za našich dnů tolik napadá
na a očerňována. Tys zázračně zachrá
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nil dítko z nebezpečenství smrti, způso
bené úrazem v hrdle: dopřej nám své
mocné ochrany v podobných nemocech
a především nám vypros milost, aby
chom se po křesťansku umrtvovali a
věrně zachovávali církevní přikázání

a ochraň nás před urážkou Pána Boha.Amen. (Odp. 300 dní; č.497.)

XILKectisv. Vavřince.

Ó slavný svatý mučedníku a jáhne,
Vavřinče, ty, ačkoliv jsi byl podroben
velmi bolestné zkoušce, přece jsi ne
pozbyl víry ani stálosti a vyznal jsi Je
žíše Krista: vypros tak živou a pevnou
víru i nám, ať se nikdy nestydíme za to,
že jsme pravými následovníky Ježíše
Krista, křesťany horlivými ve skutcích
i slovech.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
V. Oroduj za nás, svatý Vavřinče.
R. Abychom se sťali hodnými zaslí

bení Kristových.
Modleme se: Všemohoucí Bože, jenž

jsi svatému Vavřinci udělil, aby pře
mohl žáry svých muk, dej nám, prosí
me, abychom uhasili plameny svých
vášní. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 300 dní jednou denně*;
č. 514.)
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XIN.Kectisv Františka
Serafinského.

1. Věřící, kteří vykonají zbožně po pět za
sebou jdoucích neděl nějakou pobožnost ke cti
sv. Františka, mohou získati po každé plnom.
odp. za obvyklých podmínek.

2. Tytéž plnom. odp. mohou získati za ob
vyklých podmínek, navštíví-li kostel o svátku
sv. Františka nebo v jeden ze sedmi dní oktá
vy a tam se modlí k jeho cti.

3. Konají-li devítidenní nebo celoměsíční po
božnosti k jeho cti, mohou získati denně odp.
3 leť, plnom. pak na konci novény nebo měsíce
za obvyklých podmínek (č. 477).

Hymnus ke cti sv. Františka.

Ó žertvo božské lásky,
paterou ranou okrvavená,
Františku, ty představuješ
živý obraz Kristova kříže.

Ty, hoře žhavými plameny lásky,
hodlal jsi prolíti krev za Krista
a třikrát jsi zamýšlel navštívit
břehy, osídlené pohany.

Tvé přání se nesplnilo: však ty nenecháš
plameny touhy uhasnout,
a zažehuješ, láskou hoře,
nebeské požáry.

Živ jsa ve svých synech,
procházíš daleké krajiny,
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rozpouštíš led v chladných srdcích,
aby plála svatým nadšením.

Tak potíráš hroznými zbraněmi
závistivé peklo, a podpíráš
svým silným ramenem
hroutící se chrám církve.

Pomoz, otče, prosícím,
a zapal v našich srdcích oheň,
jímž tvá nesmírná láska
přehojně hořela.

Buď chvála Otci i Synu
i Duchu Svatému!
Kéž nás naplní podobným duchem,
jaký měl náš nejlepší Otec. Amen.

(Odp. 300 dní*; č. 478.)

XIV.Kectisv. Antonína
Paduánského.

1. Věřící, kteří vykonají zbožně v úterý nebo
v neděli nějakou pobožnost ke cti sv. Antonína,
s úmyslem pokračovati v ní po třináct za sebou
jdoucích úterků nebo nedělí, mohou získati
odp. pinom. Za obvyklých podmínek (č. 490).

2. Modlitba k sv. Antonínu za vyprošení
zvláštní milosti.

Podivuhodný svatý Antoníne, prosla
vený četnými zázraky, jež jsi vykonal,
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cys byl tak šťasten, žes podržel na
svých loktech Pána v podobě děťátka;
vypros mi od jeho dobroty tu milost,
po níž v hloubi svého srdce toužím. Byls
tak dobrotiv k ubohým hříšníkům: ne
hleď na hříchy toho, jenž tě prosí, ale
měj zření ke slávě Boží, kterou opět po
vzneseš, a na spásu mé duše, jež je těs
ně spojena se žádostí, kterou ti tak na
léhavě a vroucně přednáším.

Zárukou mé vděčnosti budiž ti slib,
že budu žíti věrněji podle učení svaté
ho evangelia a že se budu věnovati úle
vě chudých, jež jsi tak velice miloval a
miluješ. Požehnej tomuto mému slibu
a vypros mi, abych mu zůstal věrným
až do smrti. Amen. (Odp. 300 dní jed
nou denně*; č. 492.)

3. Poděkování za dosaženou milost.

Slavný divotvůrce, svatý Antoníne,
otče chudých a těšiteli zarmoucených,
tys mi tak rychle přispěl ku pomoci a
tolik jsi mě potěšil. Viz mne u svých
nohou: chci ti projeviti svou vděčnost.
Přijmi ji a s ní i slib, jejž ti obnovuji,
že budu vždy žíti v lásce k Ježíši a bliž
nímu. Poskytuj mi i dále štědře svou
ochranu a vypros mi, ať setrvám v mi
losti Boží až do konce, abych mohl při
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jíti jednou do nebe a tam s tebou opě
vovati milosrdenství Boží. Amen. (Odp.
300 dní jednou denně*; č. 493.)

XV.Ke cti sv. Terezie (15.X.).
Ó serafská panno, svatá Terezie, mi

lovaná nevěsto Ukřižovaného, tys tolik
hořela láskou ke svému i mému Bohu
zde na zemi a nyní hoříš ještě čistším
a mohutnějším ohněm v nebi. Tys vždy
cky tolik toužila viděti, aby byl milován
ode všech lidí: prosím tě, vypros také
mně jiskřičku tohoto svatého zápalu,
jenž by způsobil, že bych zapomínal na
svět, na tvory i na sebe sama a užíval
všech svých myšlenek, všech žádostí
i všech citů svých napříště vždycky jak
v radosti, tak v utrpení, k tomu, abych
plnil vůli nejvyššího Dobra, které za
slouží, abychom ho nekonečně dokonale
poslouchali a je milovali. Ty tolik zmů
žeš u Boha, nuže, vypros mi tuto mi
lost: zapal mě zcela lásku k Bohu, ať jí
hořím jako ty. Amen. (Odp. 300 dní*;
č. 522.)

XVLKectisv. Markety Marie
Alacogue.

Ó svatá Marketo Marie, nejsvětější
Srdce učinilo tě účastnou svých bož
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ských pokladů: vypros nám, prosíme tě,
od tohoto úctyhodného Srdce potřeb
ných milostí. Žádáme tě o ně s neobme
zenou důvěrou. Kéž nám je božské
Srdce ráčí uděliti na tvou přímluvu,
aby bylo znova tvým prostřednictvím
oslaveno a milováno. Amen.

W. Oroduj za nás, svatá Marketo.
R. Abychom se stali hodnými zaslí

bení Kristových.
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, jenž

jsi zázračně zjevil nevyzpytatelná bo
hatství svého Srdce svaté panně Mar
ketě Marii, dej nám pro její zásluhy a
podle jejího vzoru, abychom tě ve všem
a nade všecko milovali a zasloužili si
obdržeti trvalý pobyt v témže tvém
Srdci. Jenž žiješ a kraluješ na věky
věkův. Amen. (Odp. 300 dní jednou
denně*; č. 529.)

XVIIKectisv. Terezie
Ježíškovy.

1. Věřící, kteří se zbožně pomodlí před obra
zem sv. Terezie Ježíškovy třikrát Sláva Otci
atd. a modlitbu: Svatá Terezie Ježíškova, oro

S53 za nás, mohou získati odp. 300 dní*; č.2.

2. Navštíví-li kostel, kde se slaví svátek sv.
Terezie Ježíškovy, a tam se k její cti pomodlí,
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mohou získati plnom. odp. za obvyklých pod
mínek (č. 532).

3. Modlitba.

Ó podivuhodná svatá Terezie Ježíško
va, ty ses v době svého krátkého živo
ta stala zrcadlem andělské čistoty, silné
lásky a velkodušné oddanosti Bohu.
Nyní, kdy se těšíš z odměny svých
ctností, pohleď laskavě na nás: my ti
důvěřujeme. Vypros nám milost, aby
chom podle tvého příkladu zachovali si
stále čistou mysl i čisté srdce a upřím
ně se hrozili všeho, co by mohlo i jen
lehce porušiti tak vznešenou ctnost,
která nás činí tolik drahými našemu
božskému Ženichovi. Ó drahá světice,
dej nám zakusiti svou mocnou přímlu
vu ve všech našich potřebách, vypros
nám útěchu ve všech hořkostech toho
to ubohého života, hlavně pak v posled
ní hodině, ať můžeme míti s tebou podíl
na věčném štěstí v ráji. Amen.

W. Oroduj za nás, svatá Terezie.
R. Abychom se stali hodnými zaslí

bení Kristových.
Modleme se: Pane, jenž jsi řekl: Ne

budete-li jako maličtí, nevejdete do krá
lovství nebeského, dej nám, prosíme,
ať tak následujeme příkladu svaté pan
ny Terezie v pokoře a prostotě srdce,
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abychom dosáhli věčné odměny. Jenž
žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.
(Odp. 300 dní jednou denně*; č. 533.)

XVIILKectisvatého Patrona.
Nebeský ochránče, jehož jménem se

honosím, pros stále u Boha za mne;
utvrzuj mě ve víře, posiluj ve ctnosti,
chraň mne v boji, abych zvítězil nad
zlým nepřítelem a zasloužil si dosáh
nouti nebeské slávy. Amen. (Odp. 300
dní*; č. 535.)

XIX.Litanie ke všem Svatým.
(Odp. 5 let*; č. 640.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad

námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj

senad-námi!
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad

námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se

nad námi!
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Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Michaeli,
Svatý Gabrieli,
Svatý Rafaeli,
Všichni svatí andělé i archan

dělé,
Všichni svatí blahoslavených du

chů řádové,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a pro

roci,

17

Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jakube,
Svatý Jene,
Svatý Tomáši,
Svatý Jakube,
Svatý Filipe,
Svatý Bartoloměji,
Svatý Matouši,
Svatý Šimone,
Svatý Tadeáši,
Svatý Matěji,
Svatý Barnabáši,
Svatý Lukáši,
Svatý Marku,

v =
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Všichni svatí apoštolové a evan-|
gelisté,

Všichni svatí učedníci Páně,
Všecka svatá neviňátka,
Svatý Štěpáne,
Svatý Vavřinče,
Svatý Vincenci,
Svatí Fabiane a Šebastiane,
Svatí Jene a Pavle,
Svatí Kosmo a Damiane,
Svatí Gervázi a Protázi,
Všichni svatí mučedníci,
Svatý Silvestře,
Svatý Řehoři,
Svatý Ambroži,
Svatý Augustine,
Svatý Jeronyme,
Svatý Martine,
Svatý Mikuláši,
Všichni svatí biskupové a vy

znavači,
Všichni svatí učitelové církevní,
Svatý Antoníne,
Svatý Benedikte,
Svatý Bernarde,
Svatý Dominiku,
Svatý Františku,
Všichni svatí kněží a jáhnové,
Všichni svatí mnichové a pous

tevníci,
Svatá Máří Magdaleno,
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Svatá Háto,
Svatá Lucie,
Svatá Anežko,

Svatá Cecilie, í (23)fnpoxoSvatá Kateřino,
Svatá Anastazie,
Všechny svaté panny a vdovy,
Všichni svatí a světice Boží, | iSVULZd

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého, |
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od úkladů ďábelských,
Od hněvu a nenávisti i ode vší

zlé vůle,
Od ducha smilného,
Od blesku a bouře,
Od metly zemětřesení,
Od moru, hladu a války,
Od věčné smrti,
Skrze tajemství svatého vtělení

svého,
Skrze příchod svůj,
Skrze narození své,
Skrze křest a svatý půst svůj,
Skrze kříž svůj a umučení své,
Skrze smrt svou a pohřeb svůj,
Skrze svaté vzkříšení své,

19ULKSLUPOGOASÁA
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Skrze podivuhodné nanebevstou
pení své,

Skrze příchod Utěšitele Ducha
Svatého,

V den soudný,
WPY

My hříšníci,
Abys nás ušetřil,
Abys nám odpustil,
Abys nás k pravému pokání při

vésti ráčil,
Abys svou svatou Církev spravo

vati a zachovati ráčil,
Abys náměstka apoštolského i

veškeren duchovní stav v sv. nábo
ženství zachovati ráčil,

Abys nepřátele církve svaté po
nížiti ráčil,

Abys králům a knížatům křes
ťanským pokoj a svornost dáti
ráčil,

Abys všemu lidu křesťanskému
pokoj a jednotu uděliti ráčil,

Abys všecky bloudící k jednotě
církve zpět povolati a všechny ne
věřící ke světlu evangelia přivésti
ráčil,

Abys nás samé v svaté službě své
posilniti a zachovati ráčil,

Abys mysli naše k nebeským žá
dostem pozdvihnouti ráčil,
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Abys všem dobrodincům našim |
věčnými statky odplatiti ráčil, 8Abysdušenaše,bratří,přátela| =dobrodincůnašichodvěčnéhoza-| 2
hynutí vysvoboditi ráčil, 5

Abys úrodu zemskou dáti a za- *
chovati ráčil, 7Abysvšemvěřícímzemřelýmod-| <
počinutí věčné dáti ráčil, 6

Abys nás vyslyšeti ráčil, >
SynuBoží, j*
Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa, vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa, smiluj se nad námi!
Kriste, uslýš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Otče náš.

W. A neuveď nás v pokušení.
R. Ale zbav nás od zlého!

Žalm 69.

Bože, na mou pomoc pomni, Pane,
pomáhat mi pospěš.

Ať se zahanbí a zardí, kteří dychtí po
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mé duši. Kéž zpět odejdou zahanbeni,
kteří se z neštěstí mého těší.

Kéž ihned odejdou s hanbou a stu
dem, kteří mně se posmívají.

AT jásá a plesá z tebe každý, kdo
koli hledá tebe; komu je milá tvá spá
sa, vždy ať říká: »Pán buď slaven!«

Já pak jsem ubožák a chuďas, Bože,
na pomoc mi přispěj. Tys má ochrana
a pomoc, Hospodine, neprodlévej.

Sláva Otci, i Synu, * i Duchu Svaté
mu. Jakož bylo na počátku, i nyní
i vždycky * i na věky věkův. Amen.

. Spaseny učiň služebníky své.
„ Bože můj, doufající v tebe.
. Budiž nám, Pane, věží mocnou!

Před tváří nepřítele.
Nic neprospívej nepřítel nad námi!
A syn nepravosti neškodiž nám!
Pane, nečiň nám podle hříchů naSSEZK

šich!
R. Aniž podle nepravostí našich od

placuj nám!
V. Modleme se za nejvyššího biskupa

svého N.
R. Hospodin zachovejž ho a obživiž

ho, a blahoslaveného učiň ho na zemi,
a nevydávej ho v ruce nepřátel jeho!

V. Modleme se za dobrodince naše.
R. Račiž, Pane, odplatiti všem nám
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dobře činicim pro jméno své životem
věčným. Amen.

W. Modleme se za věrné zemřelé.
R. Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí!
W. Odpočiňtež v pokoji!
R. Amen.
W. Za bratry naše nepřítomné.
R. Spaseny učiň služebníky své, Bože

můj, doufající v tebe.
Sešli jim, Pane, pomoc ze svatyně!
A se Sionu ostříhejž jich.
Pane, vyslyš modlitbu mou!
A volání mé k tobě přijď!
Pán s vámi.

„ E s duchem tvým.PZASAZ

Modleme se:

Bože, kterému smilovávati se vždy
cky a odpouštěti vlastně přináleží, při
jmi modlitbu naši, aby nás i všecky
služebníky tvé, které hříchů vazby tisk
nou, smilování dobrotivosti tvé milosti
vě rozvázalo.

Vyslyš, prosíme, Pane, pokorných
prosby, a chválícím tebe odpusť hříchy,
abychom i milostivého odpuštění i po
koje od tebe dojíti mohli.

Nevýslovné milosrdenství své, Hos
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podine, laskavě nám prokaž a nás i od
hříchů všech zprosť i od zasloužené po
kuty vysvoboď.

Bože, jenž hříchem rozhněván a po
káním usmířen býváš: shlédní na mod
litbu svého zkroušeného lidu a odvrať
metlu hněvu svého, kterou zasluhůjeme
za hříchy své.

Všemohoucí věčný Bože, smiluj se
nad služebníkem svým, nejvyšším bi
skupem naším N. a spravuj ho podle
dobrotivosti své k cestě věčného spase
ní; aby z daru tvého věcí tobě líbez
ných vyhledával a se vší snažností vy
konával.

Bože, od kteréhož svaté žádosti, pra
vé rady a spravedliví skutkové pochá
zejí, dej služebníkům svým pokoj ten,
kteréhož svět dáti nemůže; aby i srdce
naše plnění přikázání tvých byla od
dána, i doba naše po odvrácení strachu
nepřátelského v ochraně tvé byla po
kojna.

Zapal ohněm Ducha Svatého ledví
i srdce naše, Pane, abychom tobě ne
poskvrněným tělem sloužili a čistým
srdcem se líbili.

Bože, všech věřících Stvořiteli a Vy
kupiteli, duším služebníků a služebnice
svých odpuštění všech hříchů rač dáti,
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aby prominuti, kterého vždycky žádali,
pokornými prosbami dojíti mohli.

Činy naše, prosíme, Pane, milostí
svou předcházej a pomocí svou prová
zej; aby všechny naše modlitby a činy
od tebe vždycky se počínaly, a tebou
započaté dokonány byly.

Všemohoucí věčný Bože, jenž nad ži
vými i mrtvými panuješ a nade všemi
se smilováváš, o kterých napřed víš, že
pro víru a skutky své tvými budou:
tebe pokorně prosíme, aby ti, za které
jsme prosby vysílati si umínili a které
buď nynější věk ještě v těle zdržuje
aneb budoucí již těla zbavené přijal, na
přímluvu všech svatých tvých z dobro
ty milosti tvé všech hříchů svých od
puštění dojíti mohli. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s te
bou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
Svatého Bůh, po všecky věky věkův.

R. Amen.
W. Pán s vámi!
R. I s duchem tvým!
W. Vyslyš nás všemohoucí a milo

srdný Hospodin!
R. Amen.
W. A duše věrných skrze milosrden

ství Boží odpočiňtež v pokoji!
R. Amen.
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XX.Litanie o sv. patronech
Čech a Moravy.

Hospodine, smiluj se nad námi!
Jezu Kriste, smiluj se nad námi!
Hospodine, smiluj se nad námi!
Jezu Kriste, uslyš nás!
Jezu Kriste, vyslyš nás!
Otče, s 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,
Svatá Boží rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Josefe,
Svatý Vojtěše,
Svatý Jene,
Svatý Víte,
Svatý Václave,
Svatý Kosmo a Damiane,
Svatý Benedikte s bratřími,
Svatý Cyrile a Metode,
Svatý Norberte,
Svatý Prokope,
Svatá Lidmilo, —
Blahoslavená Anežko,
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Všichni svatí patronové vlasti naší,
orodujte za nás!

Všichni svatí a světice Boží, přimlou
vejte se za nás!

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého, |
Ode všeho hříchu,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od zatvrzelosti srdce,
Od zlé pověsti,
Od zanedbávání svých vnuknutí,
Od nesvornosti, nenávisti a vše

liké zlé vůle,
Od nebezpečného odkládání s po

káním, |
Od neduhů duše i těla,
Od marnosti tohoto světa,
Od pohrdání věrou zděděnou,
Od nehodného přijímání těla

Kristova,
Od úkladů ďáblových,
Od zkázy naší mládeže,
Od náklonnosti nečisté, |

19TLSLUPOGOASÁA

My hříšníci,
Abychom na přímluvu sv. Josefa

z vyvýšení svaté matky církve ve
vlasti naší se radovali,
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Abychom na přímluvu sv. Voj
těcha dobrými pastýři ke Kristu
vedeni byli,

Abychom na přímluvu sv. Jana
k blahoslaveným, kteří jazykem ne
klesli, připočteni byli,

Abychom na přímluvu sv. Víta
nad pokušením zvítězili,

Abychom na přímluvu sv. Václa
va hojnosti a pokoje v naší zemi
dosáhli,

Abychom na přímluvu sv. Zik
munda hříchy své pravou kajíc
ností smývali,

Abychom na přímluvu sv. Kosmy
a Damiana ze zdraví duše a těla se
těšili,

Abychom na přímluvu sv. Bene
dikta s bratřími statkům věčným
před časnými přednost dávali,

Abychom na přímluvu sv. Cyrila
a Metoda Stolci apoštolskému věr
ně oddáni byli,

Abychom na přímluvu sv. Nor
berta nejsv. Svátost zbožněuctívali
a svatě přijímali,

Abychom na přímluvu sv. Pro
kopa pokušení ďábelská vždy pře
máhali,
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Abychom na přímluvu sv. Lid
mily křesťanskou zbožností rodiny
posvěcovali,

Abychom na přímluvu blahosla
vené Anežky, pohrdajíce rozkoše
mi světa, kříž ochotně nesli, :

Abychomna přímluvu svatých
patronů našich do vlasti nebeské|uvedeni byli,

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, uslyš nás, Pane!

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

Orodujte za nás, svatí ochráncové.
Abychom hodni byli zaslíbení Kris

tových.

iSEU
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Modleme se:
Hospodine, buď nám služebníkům

svým milostiv pro slavné zásluhy na
šich patronů, Josefa, Vojtěcha, Jana,
Víta, Václava, Zikmunda, Kosmy a Da
miana, Benedikta s bratřími, Cyrila a
Metoda, Norberta, Prokopa, Lidmily,
Anežky, abychom byli jejich zbožnou
a stálou přímluvou vždy uchráněni vše
ho zlého. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.
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PROSBY

ZA KNEZE, ZA SV. OTCE,
ZA SV. CÍRKEV A ZA MÍR

I.
Modlitby za kněze a o kněze.

1. Věřící, kteří přijali sv. svátosti a modlí
se zbožně před nejsv. Svátostí v kostele aspoň
půl hodiny za kněžská povolání, mohou získati
po každé plnom. odpusťky (č. 561).

2. Modlí-li se zbožně jakoukoli církevně
schválenou modlitbu o kněžská a řeholní povo
lání, mohou získati po každé odp. 7 let*; č.
562.

3. Věřícím,kteří v první čtvrtek nebo první
sobotu měsíce nebo též na Zelený čtvrtek, o
svátku P. Marie, Královny kněží, a o svátcích
sv. apoštolů v některém kostele jsou přítomni
mši sv. a obětují ji spolu se sv. přijímáním
jakož i všemi modlitbami a dobrými skutky
téhož celého dne za kněze a služebníky syato
stánku na ten úmysl, aby je Pán Ježíš, nej
vyšší a věčný Kněz, posvětil a učinil kněžími
podle svého Srdce, a připojí-li k tomu aspoň
Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd. na úmysl
sv. Otce, udělují se plnom. odp. — Učiní-li to
též v jiný den než nahoře jmenovaný, získají
odp. 7 let (č. 612),
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Modlitby.
a) Eucharistické Srdce Ježíšovo, vzo

re srdce kněžského, smiluj se nad ná
mi! (Odp. 300 dní; č. 238.)

b) Ó Panno Maria, Královno kněží,
pros za nás; vypros nám mnoho sva
tých kněží. (Odp. 300 dní; č. 558.)

c) Ó Pane, pošli své církvi svaté kně
ze a horlivé řeholníky! (Odp. 300 dní*;
č. 559.)

d) Pošli, Pane, dělníky na vinici
svou! (Odp. 500 dní*; č. 560.)

e) Ježíši, Spasiteli světa, posvěť své
kněze a jáhny! (Odp. 300 dní; č. 611.)
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f) Modlitba o kněze.
»Žeň sice mnohá jest, ale dělníků má

lo. Proste tedy Pána žní, aby poslal
dělníky na žeň svou.« — Ó božský Spa
siteli, prosíme tě pro lásku tvého nej
světějšího Srdce, sešli Ducha Svatého
a vyvol hodně mnoho jinochů za kněze
podle vzoru svého nejsvětějšího Srdce!
Zachovej ty, kterés vyvolil, v nevinnostiavctnostiapropůjčjimodvahya síly,
aby překonali všechny překážky, aby
tvoji věřící nebyli zbaveni svatých svá
tostí a nepřišli do nebezpečí, že budou
pro nebe ztraceni! Ó Ježíši, vyslyš nás!
Ó neposkvrněná Panno Maria, vypros
nám mnoho svatých kněží, kteří by
všude pomáhali rozšiřovati tvou čest.
Amen. (Odp. 7 let; č. 562.)

g) Modlitba za kněze.
Wave www

Nejmilejší Ježíši, příteli kněží, posílej
všem kněžím sedmero darů Ducha Sva
tého, aby byli všem vším v životě i ve
smrti! Uděl jim trpělivost s maličkými,
soucit s nemocnými, pokoru u chudiny,
odvahu proti nepřátelům sv. církve.
Učiň je neúnavnými při vyučování,
ochotnými k udílení svátosti pokání,
štědrými při rozdávání sv. přijímání!
Učiň je hroznými peklu a všem jeho
Spojencům, zato však posly míru pro
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všechny lidi dobré vůle! Kam se ubí
rají, tam je provázej tvé požehnání, kde
prodlévají, tam zavítej mír, komu žeh
nají, buď tebou, Bože, požehnán! Učiň
je apoštoly, učiň je světci! Amen. (Odp.
7 let*; č. 562.)

Bože, tys ustanovil jednorozeného
svého Syna nejvyšším a věčným kně
zem pro větší svou slávu a ke spáse po
kolení lidského: uděl, aby se osvědčili
věrnými ve výkonu přijaté služby ti,
které si vyvolil za sluhy a rozdavače
svých tajemství. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let*; č.
615.)

II. Modlitby za sv. Otce.

1. Pane Ježíši, vezmi do ochrany
svého božského Srdce našeho sv. Otce,
papeže. Budiž mu světlem, posilou a
útěchou! (Odp. 300 dní; č. 605.)

2. V. Modleme se za Velekněze na
šeho N.

R. Hospodin ochraňuj ho a život mu
zachovej a na zemi ho oblažuj a nevy
dávej ho zvůli jeho nepřátel.

Otčenáš, Zdrávas. (Odp. 3 let*; č.
607.)

3. Bože, všech věřících pastýři a
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vůdče, shlédni milostivě na služebníka
svého N., jehož jsi ustanovil nejvyšším
pastýřem své církve; dej mu, prosíme,
aby prospíval slovem i příkladem těm,
jimž stojí v čele, a dosáhl spolu se
stádcem sobě svěřeným života věčného.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
(Odp. 3 let*; č. 609.)

4. Všemohoucí, věčný Bože, smiluj
se nad služebníkem svým, Veleknězem
naším N., a veď ho podle své dobroti
vosti po cestě věčné spásy; aby s tvou
pomocí vyhledával a vší silou vykoná
val, co se tobě líbí. Skrze Krista, Pána
našeho. Amen. (Odp. 3 let*; č. 610.)

5. Ó Pane, je nás věřících na miliony,
kteří kKlekámeke tvým nohám a prosí
me tě, abys zdravím dařil, chránil a
dlouho zachoval nejvyššího Velekněze,
otce veliké společnosti duší a také na

©šeho otce. On se modlí za nás dnes tak
jako každý jiný den a obětuje tobě se
svatým zápalem Žertvu lásky a míru.

Nuže, Pane, shlédni i na nás okem
milostivým, když, jako bychom zapomí
najíce sami na sebe, modlíme se nyní
především za něho. Spoj naše modlitby
s modlitbami jeho a přijmi je v lůně
svého nekonečného milosrdenství jako
přelíbeznou vůni živé a účinné lásky, jíž
jsou spojeni ve sv. církvi dítky s otcem.
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O všechno, zač tě dnes žádá on, žádáme
s ním od tebe i my.

Jestliže on pláče nebo se raduje nebo
doufá nebo se obětuje jako žertva lás
ky za svůj lid, chceme býti s ním spo
jeni; toužíme, aby hlas našich duší se
smísil v jedno s hlasem jeho. Ó Pane,
zapřisaháme tě, ať ani jeden z nás není
nepřítomen v jeho mysli a „jeho srdci
v hodině, kdy se modlí a přináší ti oběť
svého požehnaného Syna. A v okamži
ku, kdy náš úcty nejhodnější Velekněz
bude držeti ve svých rukou samo Tělo
Ježíše Krista a promluví k lidu nad ka
lichem požehnání slova: »Pokoj Páně
budiž vždycky s vámi«, učiň, ó Pane, ať
tvůj přesladký mír sestoupí s novou a
patrnou účinností do našeho srdce i na
všechny národy. Amen. (Odp. 500 dní
jednou denně; č. 608.)

III. Modlitba
proti nepřátelům církve sv.

Abys nepřátele církve svaté ponížiti
ráčil, tebe prosíme, uslyš nás. (Odp.
300 dní; č. 667.)

Prosíme tě, Pane, přijmi milostivě
modlitby své církve: ať vyhubí všechna
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nepřátelství a všechny bludy a slouží ti
v bezpečné svobodě. Skrze Krista, Pána
našeho. Amen. (Odp. 3 let*; č. 668.)

IV. Modlitba za sjednocení
církve sv.

1. Sladké Srdce Ježíšovo, smiluj se
nad námi a nad našimi zbloudilými
bratry. (Odp. 300 dní; č. 202.)

2. Abys všechny bloudící k jednotě
církve zpět povolati a všechny nevěřící
k světlu evangelia přivésti ráčil: tebe
prosíme, uslyš nás. (Odp. 300 dní; č.
75.)

3. Bože, jenž napravuješ, co poblou
dilo, a shromažďuješ, co bylo rozptý
Jeno, a spojené zachováváš; prosíme tě,
vylij dobrotivě na křesťanský lid milost
své jednoty, aby zavrhl, co ho rozdě
luje, spojil se s pravým pastýřem tvé
církve a mohl ti důstojně sloužiti. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3
let*; č. 576.)

4. Všemohoucí, věčný Bože, jenž vše
chny zachraňuješ a chceš, aby nikdo ne
zahynul, shlédni na duše, které byly
oklamány ďábelskou lstí, aby srdce blu
dařů odložila veškeru svou rozkolnic
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kou nepravost, zmoudřela a vrátila se
k jednotě tvé. pravdy. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let*; č.
511.)

5. Pane Ježíši, přelaskavý Spásiteli
světa, úpěnlivě tě prosíme skrze tvé
nejsvětější Srdce, aby všechny bloudící
ovce obrátily se k tobě, Pastýři a Bi
skupu svých duší. Jenž žiješ a kraluješ
na věky věkův. Amen. (Odp. 500 dní;
č. 518.)

6. Ó Maria, Matko milosrdenství a
útočiště hříšníků, prosíme tě snažně,
abys ráčila popatřiti laskavýma očima
na ubohé bludaře a rozkolníky. Ty, kte
rás Stolicí moudrosti, osviť jejich mysli
bídně pohroužené ve tmách nevědomosti
a hříchu, ať jasně poznají, že svatá, ka
tolická, apoštolská, římská církev je je
diná pravá církev Ježíše Krista, mimo
niž není možno nalézti ani svatosti, ani
spásy. Dovrš posléze jejich obrácení
tím, že jim vyprosíš milost, aby přijali
všechny pravdy svaté víry a podrobili
se nejvyššímu římskému Veleknězi, zá
stupci Ježíše Krista na zemi; ťak aby
brzkým spojením s námi sladkými pou
ty lásky Boží utvořilo se jediné stádo
pod týmž jediným Pastýřem a všichni
jsme mohli, ó Panno slavná, zpívati a
jásati na věky: Raduj se, Panno Maria,
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tys samojediná zničila všechny bludy na
celém světě. Amen.

Třikrát Zdrávas, Maria atd. (Odp.
500 dní; č. 579.)

V. Podpora misií.
1. Věřícíim,kteří buď nějakým darem nebo

prací svých rukou podpoří dílo misií, nebo jiné
k tomu přimějí, a pomodlí se zbožně modlitbu:
»Ježíši, cesto naše a živote náš, smiluj se nad
námi,« udělují se odp. 300 dní; č. 563.

2. Přijmou-li sv. svátosti v. kterýkoli den
měsíce (jednou), navštíví kostel a tam se po
modlí za zdar misií, mohou získati plnom.
odp.; č. 564.

3. Účastní-li se zbožně pobožnosti za zdar
misií, která se koná veřejně v některém koste
le o předposlední neděli v říjnu, a pomodlí se
na týž úmysl, mohou získati odp. 7 let; při
jmou-li sv. svátosti a vykonají tuto pobožnost,
mohou získati odp. plnom. Tytéž neplnom. i
plnom. odp. získají věřící v místech, kde se
misijní pobožnost veřejná nekoná, učiní-li to
též soukromě (č. 565).

4. Modlitby.

a) Bože, věčný Stvořiteli všech věcí,
pomni, že duše nevěřících jsou od tebe
stvořeny a k obrazu a podobenství tvé
mu učiněny. Pomni, že tvůj Syn, Ježíš
Kristus, podstoupil přeukrutnou smrť
za jejich spásu. Nedovol už, prosím tě,
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Pane, aby nevěřícítvým Synem pohrda
li, ale usmířen jsa prosbami svatých
mužů a církve, nevěsty nejsvětějšího
Syna svého, rozpomeň se na své milo
srdenství, zapomeň na jejich modlářství
a nevěru a učiň, ať i oni konečně uznají
Pána Ježíše Krista, jehož jsi poslal a
jenž jest naší spásou, životem a naším
vzkříšením, skrze něhož jsme byli spa
seni a vysvobozeni, jemuž budiž sláva
po nekonečné věky věkův. Amen. (Sv.
František Xav. Odp. 500 dní*; č. 566.)

b) Chvalte Hospodina všichni nářo
dové, chvalte ho všichni lidé; neboť
utvrzeno jest nad námi jeho milosrden
ství a Hospodinova věrnost zůstává na
věčnost.

V. Kéž tě vyznávají národové, Bože.
R. Kéž tě vyznávají národové vši

chni!
Modleme se: Shlédni, Bože, ochrán

če náš, a pohleď na tvář svého Poma
zaného, který sama sebe dal na výkup
za všechny, a učiň, aby od východu
slunce do západu jeho velebeno bylo
tvé jméno mezi národy a aby na všech
místech byla posvěcována a přinášena
tvému jménu oběť čistá. Skrze téhož
Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3
let*; č. 567.)

c) Smiluj se nad námi, Bože všeho
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míra, a popatř na nás a pusť strach svůj
na pohany, kteří nehledají tebe, aby
poznali, že není Boha kromě tebe, a vy
pravovali tvé velečiny. Urychli běh ča
su a pamatuj na konec, ať vyprávují
divy tvoje a bojí se tebe všechny kon
činy země.

W. Plesejte jásavě všechny země.
R. Služte Pánu s veselím.
Modleme se: Všemohoucí, věčný Bo

že, který nehledáš smrti hříšníků, nýbrž
vždy jen život, přijmi milostivě naši
modlitbu a vysvoboď pohany od mod
lářství a připoj je ke své svaté církvi
ke chvále a slávě svého jména. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3
let*; č. 568.)

d) Ó přelaskavá Panno Maria, úto
čiště hříšníků, pomáhej našim snažným
prosbám a pros svého Syna, aby Bůh
všemohoucí odstranil nepravost ze srdcí
pohanů, aby zanechali svých model a
obrátili se k Bohu živému a pravému
i jedinému Synu jeho, Ježíši Kristu, Bo
hu a Pánu našemu.

W. Ať se hanbí všichni, kteří se kla
nějí modlám.

R. I ti, kteří se chlubí svými bůžky.
Modleme se: Bože, jenž chceš, aby

všichni lidé byli spaseni a došli k po
znání pravdy, pošli, prosíme, dělníky
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na svou žeň a dej jim zvěstovati s veš
kerou důvěrou tvé slovo, aby řeč tvá se
rozběhla a zaskvěla a všichni národové
poznávali, že jedině pravý Bůh jsi ty
a jehož jsi poslal, Ježíš Kristus, Syn
tvůj, Pán náš, jenž s tebou žije a kra
luje na věky věkův. Amen. (Odp. 3 let*;
č. 569.)

e) O svatá Terezie Ježíškova, tys by
la po zásluze prohlášena Patronkou ka
tolických misií po celém světě: rozpo
meň se na svoje převroucí přání, kte
rás projevila zde na zemi, že chceš vzty
čiti kříž Ježíše Krista na všech pobře
žích a zvěstovati evangelium až do kon
ce věků: podporuj, prosíme tě o to, po
dle svého slibu, kněze, misionáře i ce
lou církev. (Odp. 300 dní jednou den
ně*; č. 573.)

f) Ó svatá Terezie Ježíškova, Patron
ko misií, pros za nás! (Odp. 100 dní;
č. 531.) —

g) Spasiteli světa, zachraň Rusko!
(Odp. 300 dní; č. 584.)

VI. Modlitby za mír.
1. Ó Ježíši, Synu Boha živého, smi

luj se nad námi!
Ó Ježíši, Synu Marie Panny, smiluj

se nad námi!
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Ó Ježíši, Králi a střede všech srdcí,
učiň, ať zavládne mír ve tvém králov
ství! (Odp. 300 dní; č. 67.)

2, Eucharistické Srdce Ježíšovo, vý
hni božské lásky, daruj světu mír!
(Odp. 300 dní; č. 243.)

3. Ježíši, Králi a střede všech srdcí,
skrze příchod svého království daruj
nám mír! (Odp. 300 dní; č. 251.)

4. Dej, Pane, mír za dnů našich, ne
boť není jiného, kdo by za nás bojoval,
nežli ty, Bože náš.

W. Budiž pokoj v hradbách tvých.
R. A hojnost ve věžích tvých.
Modleme se: Bože, od něhož pochá

zejí svatá přání, správné rady a spra
vedlivé činy: dej služebníkům svým mír,
jehož svět nemůže dáti, aby i naše
srdce byla oddána tvým přikázáním,
i po odstranění postrachu nepřátelské
ho časy byly pod tvou ochranou klidné.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
(Odp. 3 let*; č. 651.)

5. Dej, Pane, dobrotivě mír za dnů
našich, abychom, podpořeni jsouce po
mocí tvého milosrdenství, býli i hříchu
stále prosti i před každým pobouřením
bezpečni. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 3 let*; č. 652.)

G. Bože, původce a milovníku pokoje,
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jehož znáti znamená žíti, jemuž slou
žiti znamená vládnouti, chraň předkaž
dým napadením své prosebníky, aby
chom, kteří se spoléháme na tvou ochra
nu, nebáli se žádných nepřátelských
zbraní. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen. (Odp. 3 let*; č. 654.)

7. Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl
apoštolům svým: »Pokoj svůj zůsta
vuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne
jako svět dává, já vám dávám,« nehleď
na hříchy naše, ale na své zásluhy, a
uděl všem svým sluhům, které všemo
houcí Otec stvořil a řídí, a kterés ty
vykoupil svou drahocennou krví a určil
pro život věčný, aby se všichni navzá
jem celým srdcem k vůli tobě milovali,
stali se jedním srdcem a těšili se ze stá
lého tvého pokoje. Pane Ježíši Kriste,
o němž pěl prorok: »A klanět se budou
mu všichni králové světa a všichni ná
rodové budou mu sloužiti«, rozšiř své
království na celé pokolení lidské. Sešli
všem lidem světlo své víry, vyprosť je
ze svodů a pout vášní a řiď je k nebes
kým věcem, a rač dobrotivě dáti, aby
obce i národy spojeny jsouce nepo
skvrněnou nevěstou tvou, svatou církví,
na přímluvu blahoslavené Panny Marie,
Královny míru, sloužily ti v pokoře, a
aby ze všech jazyků a národů utvořil

283



se jediný sbor, který by tě dnem i nocí
chválil, tobě dobrořečil a tebe vyvyšo
val. Ó Králi národů a vládce jejich, ó
Kníže míru, 'ó nesmrtelný Králi věků!
Amen. (Odp. 500 dní; č. 653.)
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SNAHA KŘESŤANA
O ŘÁDNÝŽIVOT

PODLE VŮLE BOŽÍ

A O ŠŤASTNOU SMRT

I. Prosba za plnění vůle Boží.

Staniž se, budiž chválena a na věky
vyvyšována nejspravedlivější, nejvyšší
a lásky nejhodnější vůle Boží ve všech
věcech! (Odp. 500 dní; plnom. měsíčně
a v hodinu smrti za obvyklých podmí
nek; č. 4.)

Můj Bože, děkuji ti za to, co dáváš,
za to, co odnímáš. Staň se vůle tvá!
(Odp. 300 dní; č. 9.)

Hospodine všemohoucí, jenž dopouš
tíiš zlo, abys z něho vyvodil dobro,
slyš naše pokorné prosby, jimiž tě žá
dáme, abychom ti zůstali věrni až do
smrti a podřizovali se vždy tvé nejsvě
tější vůli. (Odp. 500 dní; č. 38.)

Nejsvětější Trojice, nedělitelné bož
ství Otce, Syna a Ducha Svatého, náš
první počátku i náš poslední cíli, poně
vadž jsi nás stvořil ke svému obrazu
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a podobenství, učiň, ať jsou vždycky
ve shodě s tvou nejsvětější vůlí všechny
myšlenky našeho ducha, všechna slova
našeho jazyka, všechny pocity našeho
srdce i veškery naše skutky, abychom,
když jsme tě viděli zde na zemi skrze
zrcadlo v záhadě prostřednictvím své
víry, dospěli konečně k patření na tebe
tváří v tvář a měli tě dokonale v držení
po všechny věky v ráji. Amen. (Odp. 3
let; č. 45.)

Uděl mi, nejdobrotivější Ježíši, svou
milost, aby při mně byla i se mnou spo
lupůsobila a se mnou až do konce se
trvala.

Dej mi, ať vždycky toužím po tom,
a chci to, co je tobě příjemnější a tobě
se více líbí. ©

Tvá vůle budiž vůlí mou, a má vůle
řiď se vždycky vůlí tvou a budiž s ní
v nejlepším souladu.

AČ chci i nechci jedno a totéž, co ty,
a ať nemohu chtíti nebo nechtíti leč jen
to, co ty chceš nebo nechceš. (Odp. 3
let*; č. 77.)

Nejsvětější Panno, Matko vtěleného
Slova, pokladnice milostí a útočiště nás,
bídných hříšníků, utíkáme se s živou ví
rou ke tvé mateřské lásce a žádáme tě
o milost, abychom plnili vždycky vůli
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Boží. Odevzdáváme své srdce do tvých
přesvatých rukou a vyprošujeme si od
tebe zdraví duše i těla. Pevně doufáme,
ó lásky nejhodnější Matko naše, že nás
vyslyšíš; proto se živou věrou voláme:

Zdrávas, Maria atd. (Opakuje se tři
krát. Odp. 500 dní; č. 306.)

II. Na usmíření urážek Bohu
učiněných.

Budiž jméno Páně pochváleno! (Odp.
500 dní získá, kdo slyše rouhání proti
Bohu, tento povzdech zbožně vyšle;
č. 8.)

Věčný Otče, pro předrahou Krev Je
žíše Krista oslav jeho nejsvětější jmé
no podle tužeb jeho klanění hodného
Srdce. (Odp. 300 dní*, vysloví-li se
zbožně na usmíření urážek nejsv. jmé
na Ježíš.)

Bože, jenž nám v Srdci Syna svého,
zraněném našimi hříchy, ráčíš uštědřo
vati nekonečné poklady lásky, uděl,
prosíme, abychom, vzdávajíce mu od
daný hold své lásky, splnili i povinnost
hodného zadostučinění. Skrze téhož
Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 5
let*; č. 233.)
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IIT. Na usmíření urážek
Panně Marii učiněných.
Panno požehnaná, Matko Boží, rač

dobrotivě shlédnouti s nebe, kde trůníš
jako Královna, na tohoto ubohého hříš
níka, svého sluhu. Ačkoli je si vědom
své nehodnosti, dobrořečí ti z hloubi
svého srdce, aby ti podal zadostučinění
za urážky, které ti činí bezbožné a rou
havé jazyky. Velebí tě jako nejčistší,
nejkrásnější, nejsvětější ze všech tvo
rů. Velebí tvé svaté jméno, velebí tvé
vznešené přednosti, žes pravou Matkou
Boží, ustťavičnou Pannou, počatou bez
poskvrny hříchu, žes spoluvykupitel
kou lidského pokolení. Velebí věčného
Otce, jenž tě zvolil zvláštním způsobem
za svou dceru; velebí vtělené Slovo, jež,
oděvši se lidskou přirozeností v tvém
nejčistším lůně, učinilo tě svou Matkou;
velebí Ducha Božího, jenž tě vyvolil za
svou Nevěstu. Velebí, vyvyšuje a díky
zahrnuje vznešenou nejsvětější Trojici,
která tě před ostatními tak vyzname
nala a tak milovala, že tě povýšila nade
všecky tvory k nejvyšší důstojnosti.
O Panno svatá a milosrdná, vypros, ať
tvoji tupitelé se napraví, a přijmi ten
to nepatrný projev oddanosti od svého
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sluhy a vypros i jemu od svého bož
ského Syna odpuštění jeho vlastních
hříchů. Amen. (Odp. 500 dní; č. 316.)

IV.
Modlitby za šťastnou smrt.

1. Od náhlé a nenadálé smrti vysvo
boď nás, Pane! (Odp. 300 dní; č. 590.)

2. V ruce tvé, Pane, poroučím ducha
svého. (Odp. 500 dní*; č. 19.)

2. Maria, Matko milosti, Matko mi
losrdenství, ochraň nás před nepřítelem
a přijmi nás v hodině smrti. (Odp. 300
dní*; č. 283.)

4. Ježíši, Maria a dobrotivý Josefe,
žehnejte nám nyní i v našem smrtelném
zápase. (Odp. 300 dní; č. 255.)

5. Ježíši, Josefe a Maria, vám vě
nuji srdce své i duši svou.

Ježíši, Josefe a Maria, stůjte při mně
v boji posledním.

Ježíši, Josefe a Maria, kéž duše má
v pokoji s vámi odejde!

(Odp. 7 let za každý povzdech; plnom. mě
síčně za obvyklých podmínek za každý jednot
livý povzdech; č. 589.)

6. Učiň, Pane Ježíši, ať stále násle
dujeme příkladů tvé svaté Rodiny, aby
chom v hodinu své smrti za přispění
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blahoslavené tvé Matky-Panny a sv. Jo
sefa zasloužili si býti tebou přijati do
věčných příbytků. Jenž žiješ a kraluješ
na věky věkův. Amen. (Odp. 3 let*;
č. 597.)

7. Pane Ježíši, vlij v nás ducha své
lásky, abychom si zasloužili zvítěziti nad
nepřítelem v hodinu své smrti a dosáh
nouti nebeské koruny. Jenž žiješ a kra
luješ na věky věkův. Amen. (Odp. 3
let*; č. 603.)

8. Dej nám, prosíme, Pane, abychom
byli posilněni svatými svátostmi v ho
dině své smrti i očištění ode všech vin
a zasloužili si býti přijati plni radosti
do lůna tvého milosrdenství. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3
let*; č. 604.) ©

9. Ó Ježíši, klaním se tvému posled
nímu vzdechu a prosím tě, abys přijal
i můj poslední vzdech. Nejsa jist, zda
můj duch bude volný, až budu odchá
zeti s tohoto světa, obětuji tobě už od
této chvíle svůj poslední zápas a vše
chny smrtelné bolesti. Poněvadž jsi můj
Otec a můj Spasitel, odevzdávám do
tvých rukou svou duši. Učiň, ať posled
ní tep mého srdce jest úkonem čisté lás
ky k tobě. Amen. (Odp. 500 dní jednou
denně; č. 598.)
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10. Ó nekonečně milosrdný Pane Je
žíši, pro svůj smrtelný zápas a krvavý
pot a pro svou smrt vysvoboďnás, pro
síme tebe, od náhlé a nenadálé smrti.
Ó nejdobrotivější Pane Ježíši, pro pře
ukrutné a nadmíru potupné bičování a
trním korunování, pro tvůj kříž a pře
hořké umučení tvé a pro tvou dobrotu
prosíme tě pokorně: nedopusť, abychom
zemřeli znenadání bez svatých svátostí.
Ó náš nadevše milovaný Pane Ježíši,
pro všechny tvé muky a bolesti, pro
tvou vzácnou Krev a pro tvé přesvaté
rány, pro tvá poslední slova, jež jsi
s kříže promluvil: »Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil«, a jiná: »Otče, do
rukou tvých odevzdávám ducha svého«,
— co nejvroucněji tě prosíme, abys nás
ochránil před náhlou smrtí. Dej nám,
prosíme tě, čas ku pokání; dopřej nám
odchod šťastný a ve tvé milosti, aby
chom tě mohli milovati, chváliti a tobě
dobrořečiti na věky. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
(Odp. 500 dní*; č. 594.)

11. Ó Maria, bez poskvrny počatá,
oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme;
ó Útočiště hříšníků, Matko umírajících,
neopouštěj nás v hodině naší smrti, ale
vypros nám dokonalou bolest, upřím
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nou lítost a odpuštění našich hříchů;
nechť hodně přijmeme nejsvětější Svá
tost a jsme posilněni svátostí poslední
ho pomazání, tak, abychom mohli před
stoupiti bezpečněji před trůn spravedli
vého a milosrdného Soudce, Pána a
Spasitele našeho. Amen. (Odp. 500 dní;
č. 595.)

12. Pomni, Panno, Matko Boží, až
budeš státi před tváří Páně, aby ses za
nás přimlouvala a aby odvrátil hněv
Svůj od nás.

Svatá Matko, rány svého
Syna ukřižovaného
vtiskni mocně v srdce mé.

Dej mi Kristovu smrt nésti,
podíl na jeho bolesti,
rány jeho rozjímat.

Plamen ať mých nezže údů,
Panno, v hrozné chvíli soudu
za mne mluv a při mně stůj.

K prosbě Matky, Kriste Pane,
dej mi, až mi smrt nastane,
dojít palmy vítězství.

AŽ mé tělo v hrob se schýlí,
dej, ať duše má tam pílí,
kde se rajská sláva stkví. Amen.
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V. Oroduj za nás, Panno přebolestná.
R. Jež jsi stála u kříže Ježíšova.
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, pro

síme tebe, aby nyní i vždycky i v hodi
ně smrti naší u milosrdenství tvého za
nás orodovala Matka tvá, nejdobroti
vější Panna Maria, jejíž přesvatou duši
v hodině požehnaného utrpení tvého a
přehořké smrti tvé pronikl meč bolesti.
Skrze tebe, Ježíši Kriste, Spasiteli svě
ťa, jenž žiješ a kraluješ na věky věkův.
Amen. (Třikrát Zdrávas, Maria.)

W. Naše Paní šťastné smrti,
R. oroduj za nás!
V. Svatý Josefe,
R. oroduj za nás.
(Odp. 3 leť; plnom. za obvyklých podmínek

pro toho, kdo se tuto modlitbu modlí po devět
dní; č. 592.)

13. Smiluj se nade mnou, Bože, a vy
slyš mou modlitbu.

Smiluj se nade mnou, Bože, neboť
jsem sláb; uzdrav mne, Pane, neb chvě
jí se kosti mé.

Smiluj se nade mnou, Pane; popatři
na mé ponížení, způsobené mými ne
přáteli.

Smiluj se nade mnou, Bože, neb je mi
úzko; chřadne hořem oko mé, duše
i tělo.
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Smiluj se nade mnou, Bože, podle
svého velkého milosrdenství.

Smiluj se nade mnou, Bože; neboť
utlačuje mne člověk: po celý den útočí
na mne a Souží mne.

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se
nade mnou; neboť v tebe důvěřuje má
duše.

Smiluj se nade mnou, Pane, neb den
celý tebe se dovolávám. Obvesel duši
služebníka svého, neb k tobě, Pane, po
zdvihuji svou duši.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se
nad námi, neboť jsme příliš naplněni
opovržením.

Sláva Otci atd.
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, ty

chceš, aby nikdo nezahynul, tebe nikdo
neprosí bez naděje, že se nad ním smi
luješ; vždyť tys promluvil svými sva
tými a požehnanými ústy: »Všechno,
zač budete prositi ve jménu mém, sta
ne se vám«: žádám od tebe, Pane, pro
tvé svaté jméno: dej mi v hodině smrti,
abych byl úplně při smyslech a mohl
mluviti, vzbudil velikou lítost nad svý
mi hříchy, měl pravou víru, spořáda
nou naději, dokonalou lásku a mohl ti
s čistým srdcem říci: »Ve tvé ruce,
Pane, poroučím ducha svého: vykoupils
mne, Bože věrný, jenž jsi požehnaný na
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věky věkův. Amen.« (Modlitba sv. Vin
cence Ferrerského. Odp. 3 let jednou
denně; č. 599.)

14. Ó můj vznešený Tvůrče, prosím
tě o nejdůležitější milost ze všech, to
tiž o milost svaté smrti. Ach, jakkoli
jsem zneužil dosud života, jehož jsi mně
popřál, dej mi, abych jej dokončil ve
tvé svaté lásce.

Kéž bych zemřel jako svatí patri
archové a opustil bez zármutku toto
slzavé údolí, abych se odebral do své
pravé vlasti a tam se těšil z věčného
pokoje. — Kéž bych zemřel jako svatý
Josef v náručí Ježíše a Marie vyslovuje
střídavě tato nejsladší jména s tou na
dějí, že jim budu dobrořečiti po celou
věčnost. — Kéž bych zemřel jako bla
hoslavená a neposkvrněná Panna v nej
čistší lásce a s touhou po spojení s je
diným předmětem své lásky! — Kéž
bych zemřel jako Pán Ježíš na kříži,
proniknut jsa co nejživější nenávistí
proti hříchu, láskou k tobě, Otče nebes
ký, a dokonalou oddaností do tvé vůle
ve svém smrtelném zápase! Otče svatý,
ve tvé ruce odevzdávám duši svou. Měj
se mnou slitování!

Pane Ježíši, jenž jsi za mne zemřel,
uděl mi milost, abych zemřel s proje
vem dokonalé lásky k tobě.
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Svatá Maria, Matko Boží, pros za
mne nyní i v hodinu mé smrti.

Anděle můj strážný, moji Ochránco
vé, neopouštějte mne v hodině mé smrti.

Svatý Josefe, vypros mi, abych umřel
smrtí spravedlivých. Amen.

Ó můj Bože, svrchovaný vládce nad
životem i smrtí, tys ustanovil nezměni
telným zákonem, abys potrestal hřích,
že všichni lidé musí umříti: viz mne, jak
pokorně klečím před tvou hroznou Ve
lebností a oddaně se podrobuji tomuto
zákonu tvé spravedlnosti. Zavrhuji z ce
lého srdce své minulé hříchy, za něž
jsem tisíckrát zasloužil smrt; proto ji
přijímám na usmíření těchto hříchů a
z poslušnosti tvé svaté vůli. Ano, velký
Bože, pošli mi smrt, kdy, kde a jak se ti
zlíbí. Zatím využitkuji těch dní, kterých
mi ráčíš popřáti, k tomu, abych se od
loučil od tohoto světa a zrušil všechny
svazky, jež mne připoutávají k této ze
mi vyhnanství, a připravil svou duši
ťak, aby se mohla objeviti s bezpečnou
důvěrou před tvou soudnou stolicí. Pro
to se oddávám bez výhrady do rukou
tvé otcovské Prozřetelnosti. Staniž se
nyní i vždycky tvá božská vůle! Amen.
(Odp. 500 dní jednou denné; č. 600.)

15. Hospodine, kráčím vstříc své
věčnosti jsa obklopen mocnými duchov
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ními nepřáteli. Bojím se a chvěji sé
zvláště před okamžikem smrti, na němž
bude záviseti má věčnost, a sice pro
krutý boj, který proti mně rozpoutá
ďábel, věda, že mu zbývá málo času
k tomu, aby mne na věky zahubil. Pro
to toužím po tom, ó Pane, abych se naň
připravil už od této chvíle. Už dnes ti
nabízím pro svůj poslední okamžik ty
projevy víry a lásky k tobě, které tak
účinně zkrotí a zmaří všechny záludné
a zlé léčky nepřítele; mám v úmyslu
čeliti mu jimi ve chvíli, jež má tak váž
né důsledky, kdyby se též sám odvážil
zaútočiti svými úklady na klid a mír
mé duše.

Já N. N. v přítomnosti nejsvětější
Trojice, nejblahoslavenější Panny Ma
rie, svého strážného anděla a celého ne
beského dvorstva prohlašuji, že chci
žíti a zemříti pod praporem svatého
kříže. Věřím pevně všemu, čemu věří a
co vyznává svatá Matka, církev kato
lická, apoštolská, římská. Umiňuji si,
že chci zemřiti v této svaté víře, ve kte
ré zemřeli všichni svatí mučedníci, vy
znavači, panny Kristovy a všichni, kte
ří spasili svou duši.

Kdyby mne ďábel sváděl k zoufalství
pro mé mnohé a těžké hříchy, prohla
šuji už od této chvíle, že pevně doufám
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v nekonečné milosrdenství Boží, jež se
nedá překonati mými hříchy, a ve vzác

WVPYnou Krev Pána Ježíše, která je smyla.
Kdyby mne ďábel napadl pokušeními,

abych si zakládal na té troše dobra, jež
jsem snad s pomocí Boží mohl vykonati,
vyznávám už od nynějška, že naopak
zasloužím si tisíckrát peklo pro své hří
chy, a poroučím se nekonečné dobrotě
Boží, z jejíž pouze milosti jsem tím, čím
jsem.

Kdyby mně posléze ďábel našeptával,
že jsou přílišné ty bolesti, jimiž mne
Pán skličuje v posledních chvílích mé
ho života, prohlašuji už od nynějška,
že to vše není ničím proti trestům, kte
rých jsem si zasloužil za celý svůj život,
a děkuji Pánu Bohu, že mi dává těmito
bolestmi příležitost, abych odčinil v
tomto životě, co bych musil odpykati
na onom světě v očistci.

V hořkosti své duše vzpomínám na
všechna svá léta; vidím své nepravosti,
vyznávám a odsuzuji je. Zahanben a
s bolestí uchyluji se k svému Bohu,
svému Stvořiteli a Vykupiteli. Ó Pane,
odpusť mi pro množství svých slitová
ní; odpusť svému sluhovi, jehož jsi vy
koupil svou drahocennou Krví.

Bože můj, k tobě se utíkám, tebe vzý
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vám, v tebe důvěřuji, tvé nekonečné
lásce poroučím celé vyúčtování svého
života. Příliš jsem zhřešil; nevcházej
v soud se služebníkem svým: prohla
Šuje, že je usvědčen, a vyznává, že je
vinen. — Sám ti nemohu dáti zadost
učinění za tak mnohé urážky; nemám,
čím bych zaplatil, můj dluh je nekoneč
ný. Ale tvůj Syn prolil za mne svou
Krev a tvé milosrdenství je větší než
moje ničemnost.

O Ježíši, buď mi Vykupitelem! V ho
dině onoho hrozného odchodu zažeň ne
přítele mé duše; pomoz mi překonati
každou obtíž, Ty, jenž sám konáš veliké
a podivuhodné skutky.

Pane, pro množství tvých slitování
vejdu do domu tvého. Pln důvěry ve
tvou otcovskou lásku poroučím svého
ducha do tvých rukou.

Kéž Panna Maria a můj anděl stráž
ný doprovodí mou duši do nebeské
vlasti. Amen. (Odp. 3 let*; č. 601.)
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PROSBY ZA NEMOCNÉ,
UMÍRAJÍCÍ A ZEMŘELE

I. Modlitby za nemocné.
Věřící, kteří navštíví nemocné v nemocnici

z křesťanské lásky, mohou získati po každé
odp. 7 let; č. 621.

Modlitba k sv. Kamilu za nemocné.

Slavný svatý Kamile, zvláštní ochrán
če ubohých nemocných, ty ses zasvětil
úlevě jejich duchovních i tělesných běd
s láskou vpravdě hrdinskou po čtyřicet
let: rač jim pomáhati ještě velkoduš
něji nyní, kdy dlíš blažen v nebi a oni
byli svěřeni svatou církví tvé mocné
ochraně. Vypros jim od Pána Boha
uzdravení od neduhů, jimiž trpí, nebo
aspoň trpělivost a křesťanskouodevzda
nost, která by je posvěcovala a posilo
vala v hodině jejich odchodu — a zá

roveň vypros nám tu velikou milost,
abychom žili a zemřeli podle tvého pří
kladu, konajíce skutky lásky k Bohu.
Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
(Odp. 300 dní*; č. 622.)
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II. Modlitby za umírající.
1. Véřící, kteří zbožně doporučí Pánu Bohu

umírající na celém světě, aby jim vyprosili
šťastnou smrt, mohou získati po každé odp.
300 dní (č. 623).

2. Modlitby.
a) Ó nejlaskavější Ježíši, milovníku

duší, zapřisahám tě pro smrtelný zápas
tvého nejsvětějšího Srdce a pro bolesti
tvé neposkvrněné Matky, obmyj ve své
Krvi hříšníky celého světa, kteří právě
prožívají svůj smrtelný zápas a dnes
zemrou. Amen.

W. Srdce Ježíšovo, octnuvší se ve
smrtelné úzkosti.

R. Smiluj se nad umírajícími.
(Odp. 300 dní; plnom. za obvyklých podmí

nek může získati, kdo třikrát denně, ale v růz
ných hodinách, po celý měsíc se pomodlí zbož
ně tuto modlitbu; č. 625.)

b) K sv. Josefu.

Věčný Otče, pro lásku, kterou chováš
k sv. Josefu, kterého jsi vyvolil ze všech,
abypředstavoval tvé božské otcovství
nad tvým Synem, jenž se stal člověkem,
slituj se nad námi a nad ubohými umí
rajícími.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
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Věčný Synu Boží, pro lásku, kterou
chováš. k sv. Josefu, svému nejvěrněj
šímu strážci na zemi, slituj se nad ná
mi a nad ubohými umírajícími.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Věčný Duchu Boží, pro lásku, kterou

chováš k sv. Josefu, jenž s takovou
pečlivostí ochraňoval nejsvětější Pan
nu Marii, tvou milovanou nevěstu, sli
tuj se nad námi a nad ubohými umíra
jícími.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

u JŠ
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III. Modlitby za zemřelé.

I. Střelné modlitby.
1. Odpočinutí věčné dej jim, Pane;

a světlo věčné ať jim svítí. Odpočiňtež
v pokoji. Amen. (Odp. 300 dní pouze
pro zemřelé; č. 536.)

2. Dobrotivý Pane Ježíši, daruj jim
pokoj věčný. (Odp. 300 dní pouze pro
zemřelé; č. 537.)

IN.Žalmy asekvencěé.
1. Věřícím, kteří se zbožně pomodlí žalm

129. Z hlubin volám k tobě, nebo jednou: Otče
náš, Zdrávas s veršíkem: Odpočinutí věčné atd.
za duše v očistci, udělují se odp. 3 roků po
každé a plnomocné odp. za obvyklých podmí
nek (přijetí sv. svátostí, návštěva kostela a
modlitba na úmysl sv. Otce: jednou Otčenáš,
Zdrávas, Sláva Otci atd.), modlí-li se to po
celý měsíc (č. 539).

2. Tytéž odpusťky se udělují věřícím, po
modlí-ii se za duše v očistci žalm 50. Smiluj
se nade mnou, Bože (nebo sekvenci Dies irae
— Onen hněvu den se chýlí). (Č. 540, 541.)

1. Žalm 129.

1. Z hlubin volám k tobě, Hospodine.
- Pane, vyslyš hlas můj.

2. Budiž ucho tvoje nakloněno
k úpěnlivé mé modlitbě.
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3. Budeš-li, Pane, hříchy mít na zře
teli, - Hospodine, kdož obstojí?

4. U tebe jest však slitování, Pane,
- a pro tvůj slib v tebe doufám.

5. Důvěřuje duše má slovu jeho,
doufá duše má v Pána.

6. Od časného jitra až do noci —
doufejž Izrael v Pána.

7. Neboť jest u Hospodina milosrden
ství - a hojná u něho spása.

8. A on vysvobodí Izraele - ze všech
jeho hříchů.

9. Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pa
ne, - a světlo věčné ať jim svítí. (Odp.
3 let.)
2. Žalm 50.

1. Smiluj se nade mnou, Bože, dle
svého velkého milosrdenství, - a dle
množství svých slitování zahlaď nepra
vost mou.

2. Úplně omej mne od mé nepra
vosti, - a od hříchu mého očisti mne.

3. Nebo svou nepravost já pozná
„vám, - a hřích můj přede mnou je vždy
cky.

4. Proti tobě samému jsem prohřešil
se, - a co zlé je před tebou, učinil jsem, 
abys byl shledán spravedliv ve svých
řečech, a abys zvítězil, když souzen

P P Wbýváš.
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5. Nebo, hle, v nepravostech jsem se
počal, - a v hříších počala mne matka
moje.

6. Nebo, hle, upřímnost je ti milá, 
neznámou a skrytou svou moudrost
oznámil jsi mi.

7. Pokrop mne yzopem, abych očiš
těn byl, - omej mne, abych byl nad
sníh zbílen.

8. Sluchu mému radost a veselí dej;
- potom zaplesají kosti ponížené.

9. Odvrať obličej svůj od mých hří
chů, - a smaž všechny mé nepravosti.

10. Srdce čisté stvoř ve mně, Bože, 
a ducha pravého obnov v útrobách
mých.

11. Nezamítej mne od své tváře, 
a svého svatého ducha mi neodnímej.

12. Navrať mi radost z ochrany své,
- a duchem statečným posilni mne.

13. Učit budu hříšníky tvojim ces
tám, - že se bezbožní vrátí k tobě.

14. Zbav mne krevní viny, Bože, můj
spasný Bože, - a můj jazyk s veselím
bude slaviti tvou spravedlnost.

15. Pane, rty mé rač otevříti, - a má
ústa zvěstovat budou tvoji chválu.

16. Nebo kdybys byl chtěl oběť, byl
bych dal ji ovšem, - ty však v zápalných
obětech si nelibuješ.
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17. Obětí Bohu milou duch je zkor
moucený, - srdcem zkroušeným a po
korným, Bože, nepohrdáš.

18. Dobrotivě nalož, Hospodine, pro
svou milost se Sionem, - aby byly zdi
jerusalemské zas vystavěny.

19. Pak budeš přijímat řádné žertvy,
oběti a celopaly, - tehdáž klásti budou
býčky na tvůj oltář.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, ©
a světlo věčné ať jim svítí. (Odp. 3 let.)

3. Sekvence Dies irae ze mše Reguiem.

1. Onen hněvu den se chýlí,
v němž se v popel svět rozptýlí,
dle Davida a Sybily.

2. Jaká hrůza všecko schvátí,
až se Soudce uzří bráti
odplatu všem přesnou dáti!

3. Trouba divném u hlaholu
zazní v kraji hrobných dolů,
svolá k soudu všecky spolu.

4. Smrt a vesmír hrůzou zblednou,
až vše tvory vstávat shlédnou,
jak se k soudu Páně zvednou.

5. Rozloží se psaná kniha
a V ní všechna hříchů tíha,
pro něž Soudce lidstvo stíhá.
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10.

11.

12.

15.

14.

15.

A když Soudce k soudu vstane,
zjeví vše, co v skrytu tane,
nic bez trestu nezůstane.

. Co já bídný řeknu jemu,
koho k zastání si vezmu,
úzko-li i nevinnému?

. Králi strašné velebnosti,
věrné spasíš jen z milosti;
Spas mne, zdroji laskavosti!
Jezu můj, rač vzpomenouti,
že jsem příčinou tvé pouti;
nedej mi pak zahynouti!
Mne jsi hledal do umdlení,
koupil za své umučení;
ať tvé dílo marné není!
Spravedlivý Soudce viny,
odpusť dříve mé proviny,
než své přijdeš soudit syny.
Stenám pod vinami svými,
pro hřích líce růmění mi.
Slituj se nad vzdechy mými!
Odpustil jsi Magdaleně,
splnil prosby lotra věrně;
tíms též vzbudil naděj ve mně.
Nehodná z úst prosba plyne;
ty však, Dobrý, slyš ji vlídně,
ať mne věčný oheň mine.
Rač mne mezi ovce vzíti,
od kozlů mne odděliti,
po pravici postaviti.
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16.

17.

18.

19.

PW
AŽ usvědčíš zlořečené,
v krutý plamen odsouzené,
vřaď mne mezi vyvolené.
Prosím vroucně, poníženě,
duch jak popel zkrušen ve mně;
dej mi umřít ve svém jméně!
Žalostným dnem bude, Pane,
až zas z prachu svého vstane
pohnán k soudu člověk vinný.
Odpusť, Bože, jeho viny!
Dobrý Pane Ježíši,
dopřej všechněm pokoje. Amen.

(Odpustky 3 let.)

III. Zbožná cvičení.
1. Věřící, kteří vykonají za duše v očistci

některé církevně schválené modlitby v kterém
Koli ročním čase s úmyslem, že budou v nich
pokračovati po sedm nebo devět následujících
dní, mohou získati odp. tři roky denně aplnom.
za obvyklých podmínek na konci sedmi nebo
devítidenní (č. 542).

2. Kdo denně po celý měsíc listopad buď se
pomodlí nebo vykoná nějaké zbožné cvičení za

—duše v očistci, může získati denně odp. tří let
a na konci měsíce za obvyklých podmínek
plnomocné.

Zůčastní-li se v té době veřejné pobožnosti
za dušičky v některém kostele, může získati
odp. sedmilet denně a plnom. na konci měsíce,
byl-li aspoň 15krát této pobožnosti přítomen,
za obvyklých podmínek (č. 543).
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3. Kdo přijal sv. svátosti, navštíví v den
Dušiček některý veřejný kostel a pomodlí se
tam při každé návštěvě na úmysl sv. Otce
šestkrát Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci atd., mů
že získati pro duše v očistci tolikrát plnomoc
né odpustky, kolikrát to učiní. Platí to od po
ledne před Dušičkami do půlnoci v den Du
šiček (č. 544).

4. Všechny oltáře v den Dušiček a po osm
dalších dní jsou privilegované pro duši, za niž
se mše sv. slouží (č. 545).

o. Kdo přijal sv. svátosti, pomodlil se na
úmysl sv. Otce a navštíví hřbitov během osmi
dení Dušiček a tam se pomodlí třeba jen v du
chu za dušičky v očistei, může jim získati den
ně plnom. odpustky. (Č. 546.) Kdo navštíví
hřbitov v Kterýkoli den v roce a pomodlí se
tam za dušičky nějakou modlitbu, může jim
získati odpustky sedmi let.

EV. Modlitby za mrtvé
na každý den v týdnu.

Neděle.

Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro
drahocennou krev, kterou tvůj božský
Syn Ježíš prolil v zahradě, vysvoboď
duše z očistce, zvláště tu ze všech nej
opuštěnější, a uveď ji do své slávy, kde
by tě chválila a velebila na věky. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní.)
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Pondělí.
Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro

drahocennou krev, kterou tvůj božský
Syn Ježíš prolil při svém ukrutném bi
čování, vysvoboď duše z očistce, zvláště
tu, která má ze všech nejdříve vstoupiti
do tvé slávy, aby brzy začala tě chváliti
a velebiti na věky. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní.)

Úterý.
Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro

drahocennou krev, kterou tvůj božský
Syn Ježíš prolil při svém hořkém trním
korunování, vysvoboď duše z očistce,
zvláště tu, která nejvíce ze všech potře
buje přímluvy, aby nebyla tak příliš
zdržována a směla tě chváliti ve tvé
slávě a velebiti navždy. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní.)
Středa.

Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro
drahocennou krev, kterou tvůj božský
Syn Ježíš prolil po ulicích jerusalem
ských, když nesl kříž na svých svatých
ramenou, vysvoboď duše z očistce,
zvláště tu, která je nejbohatší svými
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zásluhami, aby na vznešeném místě slá
vy, kterou očekává, mohla tě vyvyšo
vati chválou a velebiti ustavičně. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní.)
Čtvrtek.

Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro
drahocennou krev tvého božského Syna
Ježíše, kterou On sám v předvečer své
ho umučení dal za pokrm a nápoj svým
drahým apoštolům, a zanechal celé
církvi za ustavičnou oběť a za živný
pokrm svých věrných, vysvoboď duše
z očistce, především tu, která chovala
největší úctu k tomuto tajemství neko
nečné lásky, aby tě pro ně chválila
s tvým božským Synem a s Duchem
Svatým ve tvé slávě na věky. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní.)

Pátek.
Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro

drahocennou krev, kterou tvůj božský
Syn Ježíš prolil v tento den na dřevě
kříže, hlavně ze svých přesvatých ru
kou a nohou, vysvoboď duše z očistce,
zvláště tu, za niž jsem nejvíce povinen
tě prositi, aby nebylo mou vinou, že ji
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nepřivedeš brzy tam, kde by tě chválila
ve tvé slávě a velebila navždy. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní.)
Sobota.

Pane Bože všemohoucí, prosím tě pro
drahocennou krev, která vytryskla z bo
ku tvého božského Syna Ježíše u pří
tomnosti a za svrchovaných bolestí jeho
přesvaté Matky, vysvoboďduše z očist
ce, zvláště tu, jež chovala největší úctu
k této velké Paní, aby brzy přišla do
tvé slávy a chválila tebe v Nía Ji v to
bě po všechny věky. Amen.

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní; č. 548.)

V. Modlitby k Pánu Ježíši
a k P. Marii.

1. Lásky nejhodnější Ježíši, pokorně
tě prosím, abys obětoval ty sám svému
věčnému Otci za svaté duše v očistci
převzácnou krev, která vyprýŠtila z ran
tvého úctyhodného těla, a s ní i svůj
smrtelný zápas a svou smrt. — A také
ty, bolestná Panno Maria, obětuj mu
spolu s bolestným utrpením svého nej

312



milejšího Syna své vzdechy, slzy a vše
chny své bolesti, které jsi vytrpěla při
jeho mukách, aby se pro jejich zásluhy
dostalo úlevy duším, jež prodlévají
v nejpalčivějších plamenech očistce, tak
aby osvobozeny jsouce z tohoto mučivé
ho vězení byly oděny v nebi slávou a
opěvovaly tam na věky milosrdenství
Boží. Amen.

Vyprosť, Pane, duše všech věřících
zemřelých od každého pouta hříchů,
aby s tvou pomocí zasloužily uniknouti
soudu pomsty a požívati světla věčné
blaženosti.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane.
A světlo věčné ať jim svítí.
Od bran pekelných.
Vysvoboď, Pane, duše jejich.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.

Modleme se: Bože, všech věřících
Stvořiteli a Vykupiteli, uděl duším
svých služebníků a služebnic odpuštění
všech hříchů, aby prominutí, kterého si
vždycky žádali, pokornými prosbami
dosáhli. Jenž žiješ a kraluješ na věky
věkův. Amen.

V. Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

PSDEATOT
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R. A světlo věčné ať jim svítí.
V. Ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.
(Odp. tří let, plnom. na konci měsíce, za

obvyklých podmínek, modlí-li se kdo denně
tuto modlitbu; č. 549.)

2. Ježíši můj, pro bolesti, které jsi
vytrpěl při svém smrtelném zápase
v zahradě, při bičování a trním koru
nování, po cestě na Kalvarii, při křižo
vání a svésmrti, měj slitování s duše
mi v očistci, hlavně s těmi, na něž se
nejvíce zapomíná; vysvoboď je od
ukrutných muk, které trpí, zavolej a
připusť je do svého nejsladšího objetí
v ráji!

Otčenáš, Zdrávas, Odpočinutí věčné
atd. (Odp. 500 dní; č. 550.)

9. Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vy
svoboď duše všech zemřelých od útrap
pekla a od hluboké propasti; vysvoboď
je z tlamy lví, aby jich nepohltila pe
kelná hlubina, aby neupadly do tem
nosti, nýbrž ať korouhevník, sv. Mi
chael, uvede je do svatého světla, které
jsi kdysi přislíbil Abrahamovi a semeni
jeho! (Odp. 3 let; plnom. za obvyklých
podmínek, kdo se tuto modlitbu modlí
denně po celý měsíc; č. 551.)

4. Nejsvětější Panno Maria, Přímluv
kyně, jež svou mateřskou něžností tisk
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neš v jediném objetí všechny duše, vy
koupené krví tvého Syna Ježíše, hle,
přistupujeme před tvůj královský trůn
se srdcem zarmouceným vzpomínkou
na zemřelé, ale s neobmezenou důvěrou
ve tvou přímluvu. — Smrť sice rozlo
mila pozemské svazky, ale nezničila lás
ky, jež nás spojuje s těmi, kdož byli za
svého života stejné víry jako my. Ó Ma
ria, nesčetné duše očekávají s nevýslov
nou úzkostí v místě očisty pomoc od
našich modliteb a zásluhu z našich skut
ků. — Povzbuzeni jsouce láskou Ježíše
Krista pozdvihujeme svůj prosebný po
hled i své srdce k tobě, laskavá Matko
všech věřících, a dožadujeme se tvé
přízně pro ony duše. Dodej, Maria, účin
nosti našim modlitbám; vymoz jim ta
kovou moc, aby pohnuly srdcem Spa
sitele Ježíše. — Tvojenedosažitelná
svatost nechťnahradí naši ubohost, tvá
láska naši vlažnou příchylnost, tvá moc
naši slabost. — Učiň, ó Královno nebes
ká, ať je brzy ukojena palčivá touha
duší zemřelých po připuštění k blaže
nému patření. —

Prosíme tě, ó Matko, zvláště za duše
svých příbuzných, za duše kněží, za du
še těch, kdož horlivě šířili tvou úctu, za
ty, kdož prokazovali dobrodiní jiným
duším, kteří plakali s nimi a pro ně, a
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konečně za duše opuštěné. — Učiň, ať
jednoho dne jsouce všichni spojeni
v nebi můžeme se těšiti z toho, že máme
Boha ve svém držení, že se smíme rado
vati z tvé sladké přítomnosti, že jsme
spojeni se Svatými, a že ti můžeme
věčně děkovati za tolik obdržených
dobrodiní, ó Matko naše, ó naše neklam
ná útěcho! — (Odp. 500 dní; plnom.
ke konci měsíce, konala-li se denně;
č. 399.)

VI.
Některé zvláštní modlitby.
1. Za zemřelé rodiče.

Bože, jenž jsi nám přikázal otce
i matku ctíti, smiluj se milostivě nad
dušemi otce mého i matky mé, odpusť
jim hříchy aučiň, abych je spatřil vra
dosti světla věčného. Skrze Krista, Pá
na našeho. Amen. (Odp. tří let, plnom.
na konci měsíce, koná-li se denně; čís.
D52.)

2. Za biskupy a kněze zemřelé.

Bože, jenž jsi mezi apoštolskými kně
žími ráčil služebníky své ozdobiti bi
skupskou nebo kněžskou hodností, uděl,
prosíme, aby také k jejich věčnému spo
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lečenství byli přidruženi. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen. (Odp. tří let;
plnom. na konci měsíce, koná-li se den
ně; č. 559.)

3. Za určitého zemřelého.

Nakloň, Pane, ucho své k modlitbám
našim, jimiž milosrdenství tvé pokorně
vzýváme, abys duši služebníka svého
N., které jsi kázal odebrati se s tohoto
světa, v kraji pokoje a světla umístil
a ji k svatým svým přidružiti ráčil.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen. —
(Odp. 500 dní; plnom. na konci měsíce,
modlí-li se denně; č. 554.)

4. Za určitou zemřelou.

Prosíme, Pane, podle své dobrotivosti
smiluj se nad duší služebnice své N. a
zproštěné nákazy smrtelnosti vrať po
díl na věčné spáse. Skrze Krista, Pána
našeho. Amen. (Odp. 500 dní; plnom.
ke konci měsíce, modlí-li se denně; č.
554.)
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DODATEK

Podpora nemocných

a umírajících.



Za uzdravení nemocného.
(Podle rituálu.)

Modleme se: Všemohoucí věčný Bo
že, věčná spáso věřících, račiž vyslyšeti
nás, kteří za nemocného služebníka
tvého (za nemocnou služebnici tvou)
milosrdenství tvé za pomoc vzýváme,
aby zdraví opět nabyl(a) a v chrámě
tvém svatém díkytoběvzdávati mohl(a).
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Bože všech nebeských sil, kterýž od
těl lidských mocí vůle své všelikou sla
bost a mdlobu odnímáš, přispěj milosti
vě ku pomoci tomuto služebníku své
mu (této služebnici své), aby všeliká
slabost od něho (od ní) odstoupila a sí
ly jeho (její) byly mu (jí) vráceny,
on(a) pak zcela zase uzdraven (a), sva
té jméno tvé opět chváliti mohl(a).

Shlédni, ó Pane, na služebníka svého
(služebnici svou), úpícího (úpící) v utr
pení těla svého, a občerství duši, kte
rou jsi stvořiti ráčil, aby tvým navští
vením napraven(a) lékem tvým ihned
cítil(a) se býti zachráněn(a).
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Všemohoucí věčný Bože, shlédni mi
lostivě na nemoc služebníka svého (slu
žebnice své) a vztáhni jemu (jí) na
ochranu pravici své velebnosti. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen.

Vyprošení nemocnému trpělivosti.
(Od sv. Gertrudy.)

Nejslitovnější Ježíši, který jsi vskut
ku nemoci naše nesl, a bolesti na sebe
vzal, připomínám ti mnohonásobné mu
ky, které jsi po tři hodiny na kříži za
spásu celého světa snášel, a prosím te
be pro všechno toto utrpení tvé, zvláště
pak pro krutou ránu kopím, kterýmž
bylo tvé nejsladší Srdce probodeno,
abys tomuto nemocnému (této nemoc
né) v jeho (jejích) bolestech přispěl a
jemu (jí) pravé trpělivosti udělil. Pro
sím též, učiň, by všechny ty chvíle a
každý okamžik, v němž ještě trpěti bu
de, sloužily tobě ke cti a chvále, jemu
(jí) pak k spáse a k blahu tak, jak jsi
ve svém láskyplném Srdci od věčnosti
ustanovil. To račiž mu (jí) nejlaska
vější Ježíši, uděliti svou neskonalou
dobrotou a svým milosrdenstvím, jakož
i na slavnou přímluvu své nejsladší
Matky a všech svatých. Amen.
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Za obrácení nemocného.
(Od P. V. Skupoliho.)

Viz, Stvořiteli nebe i země, tvora své
ho, jehož jsi ve svých nejvýš moud
rých úradcích stvořil k obrazu svému.
Nezavrhuj díla svého, byť i hříchem
znetvořeno bylo! Viz, vtělené Slovo, to
hoto tvora, tělo z vlastního svého těla!
Neračiž ho nenáviděti, byť i byl beze
všech dobrých skutků, nýbrž přioděj
ho svými milostmi a zásluhami, jakož
i nám činiti velíš. Viz, Božský zákono
dárce, tohoto tvora, který pro své hří
chy se stal tvým nepřítelem, a prokaž
mu dobrodiní, jako poroučíš, abychom
i my nepřátelům dobré prokazovali. Viz,
dobrý pastýři, tuto zbloudilou ovečku,
po níž jsi šel, hledaje ji, v tomto údolí
slzavém třiatřicet let. Nedopusť, aby
s božských ramen tvých spadla do drá
pů pekelných vlků, nýbrž uveď ji zpět
do svého ovčince! Viz, Spasiteli světa,
tvora svého, za něhož jsi na kříži ne
výslovné bolesti vytrpěl. Neopouštěj ho,
třebas k tobě nevděčným se ukázal. Za
chraň ho, Pane, vzpomínkou na onu
smrtelnou úzkost, kterou jsi v zahradě
olivetské tak láskyplně ráčil vytrpěti,
jakož i nejsvětějším umučením svým a
bolestnou smrtí svou. Amen.
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Nábožné vzdechy umírajícího.
(Mohou se střídavě v kratších neb delších pře
stávkách umírajícímu zdlouha a nábožně před
říkávati, pokud ho smyslové neopustí.)

Nyní, ó Pane, propouštíš služebníka
svého v pokoji.

Klaním se tobě, svému jedinému, pra
vému a živému Bohu.

V tebe věřím, ó pravdo věčná! V té
to víře chci i zemříti.

V tebe doufám, ó dobroto neskonče
ná! V této naději chci i zemříti.

Tebe nade všecko miluji, Óónejvyšší
dobro! V této lásce chci i zemříti!

Z lásky k tobě, ó svrchované dobro,
lituji ze srdce všech hříchů svých.
Ó, bych tebe nikdy nebyl(a) urazil(a)!

Nejmilejší Ježíši, z lásky k tobě chci
nyní umříti, jakož jsi ty z lásky ke mně
smrť podstoupiti ráčil.

Uzkost i smrt svou Spojuji s tvou
úzkostí a s tvou smrtí, ó můj Ježíši!

V ruce tvé, 6 Ježíši, poroučím ducha
svého.

Bože, nebeský Otče, smiluj se nade
mnou nyní v hodině smrti mé!

Bože, Synu, světa Vykupiteli, smi
luj se nade mnou nyní v hodině smrti
mé!

Bože, Duchu Svatý, smiluj se nade
mnou nyní v hodině smrti mé!
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Svatá Trojice, jediný Bože, smiluj se
nade mnou nyní v hodině smrti mé!

Ó Ježíši, pravdo věčná, v tebe věřím.
Ježíši, dobroto nekonečná, v tebe dou
fám. Ježíši, nejvyšší dobro, tebe ze
srdce a nade všecko miluji!

Ó Ježíši, posilni víru mou; rozmnož
naději mou a rozněť ve mně lásku, jež
by mne na věky spojila s tebou!

Ó Bože, ku pomoci mé vzezři!
Pane, ku pomoci mně pospěš!
Ó Maria, Matko milosrdenství, při

spěj mi v posledním boji mém! Přijď
mi na pomoc a prokaž se nyní matkou
mou!

Svatý můj anděle strážce, tobě se do
poroučím! Pomoz mi zápasiti v této ho
dině a uveď mne k Ježíši, milosrdnému
soudci mému!

Všickni svatí Boží, zvláště moji svatí
patronové, proste za mne!

Všemohoucí Bože, posiluj mne v této
hodině!

Nejdobrotivější Bože, pomáhej mi
v této hodině!

Můj Ježíši, všecko z lásky k tobě,
všecko ve spojení s tvým přehořkým
utrpením a smrtí tvou.

Potěš duši služebníka(nice) svého
(své), ó Ježíši, neboť k tobě pozdvihuji
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ducha svého. Tys, ó Ježíši, dobrotivý,
milostivý a milosrdný ke všem, kteří
volají k tobě.

Nebeský Otče můj, neopouštěj mne!
Synu Boží, neopouštěj mné! Duchu
Svatý, Bože, neopouštěj mne!

Nejsvětější Trojice, smiluj se nade
mnou!

Můj Ježíši, učiň mne hodným(ou)
kříž tvůj obejmouti a políbiti.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nade
mnou! Umírající Ježíši, smiluj se nade
mnou!

Ježíši, má jediná naděje, k tobě z ce
lého srdce vzdychám: v otcovskou
ochranu svou mne přijmi, vždyť jsi
mne způsobem tak přebolestným vy
koupiti ráčil!

Ó Bože, Bože můj! Smiluj se nade
mnou; vyslyš prosbu mou a volání mé
ať přijde k tobě.

Obličej svůj mně ukaž, ó Pane, a
spasen (a) budu.

V tebe a nekonečné zásluhy tvé, ó Je
žíši, zcela a jedině doufám. Ó, nedej mi,
býti zahanbenu!

Ó Bože, dobro nejvyšší, ach, kéž bych
tebe nikdy nebyl(a) urazil(a)! Ach, kéž
bych tebe byl(a) vždycky z celého
srdce nade všecko miloval(a)!
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Svatá Maria, Matko Boží, pros za
mne nyní v hodinu smrti mé!

Ó Maria, tvůj (tvá) jsem zcela. Buď
mou orodovnicí v smrti mé!

Svatý Michaeli, archanděle, a všickni
svatí andělé a vyvolení Boží, přijďte a
pospěšte mi na pomoc!

Svatý anděle Boží, jenž jsi můj
ochránce, uveď mne do života věčného!

Bože Otče, buď nyní laskavým otcem
mým, a přijmi duši mou, kterou jsi
k svému obrazu stvořil.

Bože Synu, buď nyní mým Spasite
lem a Spasenu učiň duši mou, kterou jsi
krví svou vykoupil.

Bože, Duchu Svatý, buď mým utěši
telem, a posilni duši, kterou jsi ve svá
tostech posvětil.

Nejsvětější Trojice, smiluj se nade
mnou, a přijmi ducha mého do života
věčného!

Ježíši, Maria a Josefe, stůjte při mně
při skonání mém! |

Z lásky k tobě, ó Ježíši, trpím. Z lás
ky k tobě i umírám!

Miluji tě, Ó Ježíši, poněvadž chceš,
abych tebe miloval(a). Miluji tebe, pro
tože jsi vší lásky hoden.

Ježíši, nejmilejší Ježíši, z celého
srdce tě miluji! Srdečně želím toho ča
Su, V němž jsem tebe nemiloval(a).
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Z lásky k tobě, ó Ježíši, odpouštím
všem, kteří mi kdy ublížili.

Otče s nebes, Bože, v ruce tvé porou
čím ducha svého.

Synu, Vykupiteli světa, Bože, v ruce
tvé poroučím ducha svého!

Duchu Svatý, Bože, v ruce tvé porou
čím ducha svého!

O Bože, jenž jsi mé všecko, můj cíl
a konec, po tobě toužím, po tobě vzdy
chám! Ach, přijď a vezmi mne k sobě!

Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože
zástupů! Nebesa i země plny jsou slávy
tvé!

Sláva budiž Otci, jenž mne stvořil,
sláva Synu, jenž mne vykoupil, sláva
Duchu Svatému, jenž mne posvětil.

Sláva budiž nejsvětější Trojici, sláva
Bohu jedinému na věky!

Ó Bože můj, kterak želím a lituji, že
jsem času svého za dnů zdraví tak
špatně užíval(a), tobě tak málo slou
žil(a), a tak často tebe urážel(a)!

Odříkám se všech pokušení zlého du
cha. Chci raději umříti, nežli uraziti
tebe, Boha svého nejmilejšího!

Ó Maria, Matko milosti, přispěj mi
ku pomoci, aby mi nemohli uškoditi ne
přátelé moji!

Ó Maria, buď mi ochranou! V nebe
uveď nyní duši mou!
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Ó Ježíši, Maria a Josefe, v ruce vaše
poroučím a odevzdávám duši svou!

U vás a s vámi, ó Ježíši, Maria, Jose
fe, žádám věčně přebývati v nebesích!
Učiňte, aby tato žádost má brzo byla
splněna.

Ó Ježíši, Maria a Josefe, věřím v Bo
ha a věřím všecko, co zjeviti ráčil, po
něvadž jest neomylná pravda, protož
dejte, aby víra má mne spasila.

V Boha doufám a doufám od něho
blaženost, poněvadž mně ji slíbiti ráčil,
jenž jest všemohoucí, milosrdný a věr
ný v zaslíbeních svých; nedopusťte
tedy, ó Ježíši, Maria a Josefe, abych
snad nezahynul(a) v naději své.

Miluji Boha z celého srdce a nade
všecko a vroucně žádám věčně ho milo
vati, protože jest nejvyšší, nejlepší a
nekonečné dobro; učiňte tedy, ÓóJežíši,
Maria a Josefe, aby tato vroucí má žá
dosť v nebi byla splněna.

Ježíši, Maria a Josefe, prokažte mně
nyní milosrdenství a uveďte do vlasti
nebeské duši mou!

Nebeští duchové, svatí a vyvolení
Boží, zvlášť moji svatí patronové, oro
dujte za mne, abych s vámi věčné bla
ženosti dosáhl(a).

Ježíši, světa Spasiteli, smiluj se nade
mnou!
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Ježíši, naděje a potěšení umírajících,
smiluj se nade mnou!

Ó Bože můj, ne má, ale tvá vůle se
staň! Co a jak ty chceš, chci i já. Ho
tovo jest srdce mé, ó Bože, hotovo jest
srdce mé, žíti, trpěti a umříti podle bož
ského zalíbení tvého!

Ó Ježíši můj, umírám jakožto dítko
tvé pravé, samospasitelné, katolické
církve. Ach, neprodlévej dlouho, Spasi
teli můj, přijmi k sobě brzo duši mou!

Smiluj se nade mnou, ó Bože, podle
velikého milosrdenství svého, a ne
opouštěj mne v bolestech a úzkostech
mých!

Neskončenému milosrdenství tvému,
ó Bože, poroučím smrt i duši svou!

Tobě se klaním, k tobě vzdychám,
tebe chválím a velebím, ó Trojice nej
světější!

Žehnej mne Bůh Otec +, můj Stvo
řitel; žehnej mne Syn +, můj Spasitel;
žehnej mne Duch Svatý +, můj Utěšitel!

Všemohoucnost Boha Otce, nevýslov
ná láska Boha Syna, milost a síla Boha
Ducha Svatého nechť mne přivede k ži
votu věčnému!

Ukřižovaný Ježíši, ve vší nábožnosti
pozdravuji a líbám tebe!

Můj Ježíši, vzpomeň na trpké bolesti,
PWM

které jsi na kříži z lásky ke mně snášel,
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a pro ně mi dej milost, abych z lásky
k tobě trpěl(a) a zemřel(a).

Ó ukřižovaný Spasiteli, svůj obličej
mi ukaž, abych věčně byl(a) potě
šen(a) . Ve svatých ranách svých ukryj
mne, ó Ježíši! Dejž mi, ó Ježíši, s tebou
vždy spojenu býti!

Ó Ježíši, z lásky k tobě lituji všech
hříchů svých, jimiž jsem kdy tebe,
svrchované dobro, urazil(a).

O Ježíši, tvé utrpení jest má záslu
ha; ono nechť jest i dostiučiněním za
mé hříchy!

Ó nejmilejší Ježíši, Spasiteli můj, ne
dej, aby bolestné umučení tvé na mně
zmařeno bylo. Do počtu svých vyvole
ných mne přijmi!

Mocný Bože, nejdobrotivější Bože,
nejlaskavější Bože, svou milostí mne až
do konce posiluj!

Ó Maria, po Bohu má jediná naděje,
dopomoz mi k věčné blaženosti!

Nyní, ó Maria, nyní se mne ujmi,
jsemť mdlý(á) a slabý(á), a tebe slovy
vzývati již nemohu.

Pro ty bolesti, kteréž jsi, ó Maria,
v hodinu smrti nejmilejšího Syna své
ho přetrpěla, tebe prosím, abys při mně
stála při mém skonání.

Ó Ježíši, tvůj(á) jsem v životě
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i v smrti; žádám, abych se v tobě věčně
radovati mohl.

Mé utrpení, Ó Ježíši, proměň ve věč
nou radost; pospěš mi ku pomoci, ó Je
žíši!

Milostivě na mne pohleď, 6 Ježíši,
neboť jsi mne krví svou vykoupil.

O Ježíši, k tobě směřuje všecka tou
ha má. Již se nalézám na cestě k tobě;
přijmi mne milostivě, 6 Ježíši!

Nejmilejší Ježíši, přijmi ducha mého,
jehož jsi tak draze vykoupiti ráčil.

O Ježíši, otevři mé duši brány nebes,
aby k tobě vešla a věčně s tebou pře
bývala.

Propůjč, 6 Ježíši, aby duše má, mi
lostí tvou okrášlená, ukázala se před
tebou, soudcem mým.

Buď mi, ó Ježíši, milostivým soud
cem, až před tebe přijdu, abych účty
skládal(a) ze svého života. Buď, óJe
žíši, v smrti mým Spasitelem a po smrti
mou věčnou odměnou!

Odpustkové modlitby za umírající (viz
str. 301).

Litanie za umírající.
(Z rituálu.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

332



Svatá Maria,
Všichni svatí anděléa archandělé,
Svatý Abeli,
Všichni svatí kůrové spravedli

vých,
Svatý Abrahame,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a pro

roci,
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Všichni svatí apoštolové a evan

gelisté,
Všichni svatí učedníci Páně,
Všechna svatá neviňátka,
Svatý Štěpáne,
Svatý Vavřinče,
Všichni svatí mučedníci,
Svatý Silvestře,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Všickni svatí biskupové a vy

znavači,
Svatý Benedikte,
Svatý Františku,
Svatý Kamile,
Svatý Jene z Boha,

i(ru)(uez(93)[npoio
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Všichni svatí mniši a poustevníci,
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Lucie,
Všecky svaté panny a vdovy,
Všichni svatí a světice Boží,
Milostiv mu (jí) buď, odpusť mu (jí),

Pane!
Milostiv mu (jí) buď, vysvoboď ho

(ji), Pane!
Od hněvu svého
Od nebezpečí smrti,
Od nešťastné smrti,
Od pekelných trestů,
Od všeho zlého,
Z moci ďáblovy,
Skrze narození své,
Skrze kříž svůj a umučení své,
Skrze smrt a pohřeb svůj,
Skrze slavné zmrtvýchvstání

své,
Skrze podivuhodné nanebevstou

pení své, í
Skrze milost Utěšitele, Ducha

Svatého,
V den soudný, |

WÝPYMy hříšníci(e), tě prosíme, vyslyš
nás!

Abys mu (ji) odpustiti ráčil, tě pro
síme, vyslyš nás!

i(ru)(ouez
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Pane, smiluj se nad ním (ní)!
Kriste, smiluj se nad ním (ní)!
Pane, smiluj se nad ním (ní)!
Modleme se: Hospodine,porou

číme tobě duši služebníka tvého (slu
žebnice tvé) N. a vzýváme tebe, Pane
Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, abys ji
do lůna patriarchů přijmouti ráčil, jenž
jsi pro spasení i této duše v milosrden
ství svém s nebe na zemi sestoupiti
ráčil. Poznej v něm (v ní) dílo rukou
svých, kteréž nikoli bohem cizím, nýbrž
tebou, jediným živým a pravým Bohem
stvořeno bylo; neboť mimo tebe není
Boha žádného a nic nerovná se dílům
tvým. Potěš, ó Pane, duši jeho (její)
tváří svou a nevzpomínej hříchů jeho
(jejího) minulého života, ani poblou
zení, které zlý blud a žár žádostí jemu
(jí) v srdci roznítil. Ačbyl(a) hřešil(a),
přece nezapřel(a) Otce, Syna a Ducha
Svatého, ale víru zachoval(a), pro čest
Boží horliv(a) byl(a) a Bohu, Stvoři
teli všech věcí, věrně se klaněl(a).

Modleme se:Prosím tebe, ó Pa
ne, nevzpomínej na hříchy a nevědo
mosti jeho (její) mladosti, ale podle ve
likého milosrdenství svého pamatuj na
něho (ni) v království slávy své! Nebe
sa nechať se mu otevrou, andělové ne
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chať se s ním (s ní) radují! Přijmiž,
ó Pane, služebníka svého (služebnici
svou) do říše své! Uveď jej (ji) sv.
archanděl Michael, kníže vojska nebes
kého! Všichni svatí andělé Boží nechať
spěchají mu (jí) v ústrety, a uvedou
ho (ji) do nebeského města Jerusale
ma! Přijmiž jej (ji) sv. apoštol Petr,
jemuž Bůh klíče království nebeského
byl odevzdal. Přispěj mu (jí) sv. apo
štol Pavel, kf£rýž hodným uznán byl,
aby se stal nádobou vyvolenou. Oroduj
za něho (ni) vyvolený učedník Páně
Jan, jemuž Bůh nebeská tajemství byl
zjevil. Vyproste jemu (ji) blahoslaven
ství všickni svatí apoštolové, jimžto
Pán svěřiti ráčil moc svazovati a rozva
zovati. Proste za něho (za ni) všichni
svatí a vyvolení Boží, kteří pro Krista
na tomto světě veliké muky přetrpěli,
aby z vazeb tělesných vyproštěn (a),
slávy nebeské říše účastným (účast
nou) státi se zasloužil(a). Toho račiž
mu (jí) uděliti Pán náš, Ježíš Kristus,
který s Otcem a Duchem Svatým živ
jest a kraluje na věky věkův. Amen.
Při skonání.

Ježíši, v tebe věřím, Ježíši, v tebe
doufám, Ježíši, tebe z celého srdce a
nade všecko miluji.
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Ó Ježíši, z celého srdce svého lituji,
že jsem kdy tebe, nejvyšší dobro, ura
zil(a).

Ukřižovaný Ježíši, v ruce tvé porou
čím ducha svého!

Maria, v mateřské srdce tvé porou
čím tělo své i duši svou!

Ó Ježíši, ve jménu tvém umírám,
dejž mi život věčný!

V pokoji mne propusť, ó Ježíši, a bu
du chváliti jméno tvé a velebiti věčně
milosrdenství tvé.

Ježíši, tobě jsem živ(a)! Ježíši, tobě
umírám! Tvůj(á) jsem v životě i smrti!

Ježíši, Maria a Josefe, buďte při mně
v smrti mé!

Ó Ježíši, v ruce tvé poroučím ducha
svého!

Ježíši, Ježíši, Ježíši!
Ježíši, Maria! Ježíši, Maria!
Ježíši, Maria, Josefe! Ježíši, Maria,

Josefe!
Ježíši, Ježíši, Ježíši!

Po skonání.
Wee

Přijďte ku pomoci, svatí Boží, vy
jděte vstříc andělové Páně, přijměte
duši jeho (její) a uveďte ji před obličej
Nejvyššího!

Přijmiž tebe Kristus, jenž tě povolal,
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a svatí andělové nechť tě vnesou v lůno
Abrahama, přijmou duši tvou a uvedou
ji před obličej Nejvyššího!

Odpočinutí věčné dejž mu (jí), Pane,
a světlo věčné nechť mu (jí) svítí!

Pane, smiluj se nad ním (ní)!
Kriste, smiluj se nad ním (ní)!
Pane, smiluj se nad ním (ní)!
Otče náš atd.
W.A neuveďnás v pokušení.
R. Ale zbav nás od zlého!
V. Odpočinutí věčné dejž mu (jí),

Pane!
R. A světlo věčné nechť mu (jí)

svítí!
W. Od bran pekelných.
R. Vysvoboď, ó Pane, duši jeho

(její).
V. Nechť odpočívá v pokoji!
R. Amen.
W. Pane, vyslyš modlitbu mou!
R. A volání mé k tobě přijď!
W. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se: Tobě, ó Pane, po

roučíme duši služebníka(nice) tvého(é)
N., aby světu jsa (jsouc) mrtev(va),
tobě v nebi živ(a) byl(a) a čímkoli se
ve svém živobytí z lidské křehkosti pro
hřešil(a), rač mu (jí) nejdobrotivějším
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milosrdenstvím svým milostivě promi
nouti. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

Buď, ó Bože, milostiv duši této! Je
žíši, Maria a Josefe, přijďte jí ku po
moci! Ó Pane, v ruce tvé poroučíme
duši tuto. Ó Kriste Ježíši, buď jí milos
tivým soudcem!

Poroučíme tobě, ó Pane, duši služeb
níka (služebnice) tvého(é) N., kteráž
se nyní s tohoto světa na věčnost ode
brala, co nejpokorněji žádajíce, abys jí
skrze neskončené milosrdenství své mi
lostivě prominul, čímkoli se proti tobě
prohřešila. Skrze zásluhy přehořkého
utrpení a bolestné smrti Syna tvého,
který s tebou a Duchem Svatým živ
jest a kraluje na věky věkův. Amen.

Otče milosrdenství a Bože vší dobro
ty, smiluj se nad duší tohoto (této)
nyní zemřelého(lé) služebníka (služeb
nice) svého (své) N.! Nezamítej ji od
své tváře a na její hříchy nevzpomínej,
nýbrž pohleď na předrahou krev jedno
rozeného Syna svého, Pána Ježíše Kris
ta, kterou za ni prolíti ráčil. Skrze tuto
nejsvětější krev voláme k tobě za od
puštění všech časných trestů, kterých
snad na onom světě vytrpěti má. Pro
kaž jí své nekonečné milosrdenství,
ó nebeský Otče, a přijmi ji k sobě do
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blaženosti, kdež by tebe bez přestání
chválila a velebila. Amen.

Ó Bože, jehož vlastností jest vždycky
se smilovávati a odpouštěti; co nejpo
korněji tebe žádáme, abys duši služeb
níka svého (služebnice své) N. v ruce
nepřátel nevydával, nýbrž abys poručil,
aby ji svatí andělé tvoji přijali a do ne
beské vlasti uvedli, kdež by věčné ra
dosti a blaženosti došla. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.

Litanie za zemřelé.
(Z rituálu.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče, s 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, Matko Boží,
Svatý Michaeli,
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Svatý Rafaeli,
Všichni svatí andělé i archan

dělé,
Všichni svatí blahoslavených du

chů řádové,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a pro

roci,
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Všichni svatí apoštolové a evan

gelisté,
Všichni svatí učedníci Páně,
Všechna svatá neviňátka,
Svatý Štěpáne,
Svatý Vavřinče,
Všichni svatí mučedníci,
Všichni svatí biskupové a vy

znavači,
Všichni svatí mniši a poustevníci,
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Kateřino,
Svatá Barboro,
Všechny svaté panny a vdovy,
Milostiv mu (jí) buď, zachovejž jej

(ji), Pane!
Milostiv mu (jí) buď, vyslyš nás,

Pane!
Milostiv mu (jí) buď, vysvoboď jej

(ji), Pane!

i(ru)oysuez(31)(npoxo

341



Od muk očistcových, |Skrze svaté vtělení své,
Skrze svaté narození své,
Skrze křest a svatý půst svůj,
Skrze kříž svůj a utrpení své,
Skrze smrť svou a pohřeb svůj,
Skrze podivuhodné nanebevstou

pení své,
Skrze příchod Utěšitele, Ducha

Svatého, |
ÝPY

My hříšníci, tě prosíme, vyslyš nás!
Abys duši tohoto zemřelého (této ze

mřelé) zachrániti ráčil, tě prosíme, vy
slyš nás!
. Abys jí všecky ještě zbylé tresty za
hříchy milostivě prominouti ráčil, tě
prosíme, vyslyš nás!

Abys ji z muk očistcových vysvobo
diti ráčil, tě prosíme, vyslyš nás!

Abys ji ke šťastnému patření své
božské tváře připustiti ráčil, tě prosí
me, vyslyš nás!

Ježíši, Synu Boží, tě prosíme, vyslyš
nás!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa! Dejž mu (jí) pokoj věčný!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa! Dejž mu (jí) pokoj věčný!

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa! Dejž mu (jí) pokoj věčný!

zouega(I)OUPogoa8ÁA
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Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste,

smiluj se nad námi! Pane, smiluj se
nad námi!

V. Odpočinutí věčné dejž mu (jí),
ó Pane!

R. A světlo věčné ať mu (jí) svítí!
V. Nechť odpočívá v pokoji!
R. Amen.
Modleme se: Ó Bože, Stvořiteli

a Vykupiteli všech lidí, uděl duši tohoto
(této) zemřelého(lé) úplné odpuštění a
prominutí všech zasloužených trestů,
aby osvobozena od muk očistcových, na
tebe, poslední cíl svůj, bez konce patři
la, tebe milovala a na věky chválila.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba za duši zemřelého.
(Od sv. Ludvíka Granadského.)

Nakloň, ó milosrdný Bože, ucha své
ho k našim pokorným prosbám, s trůnu
své velebnosti je vyslyš a modlitbu naši
milostivě před svůj obličej připusť. Ne
boť k tobě, ó nebeský Otče, dobroto
neskonalá, modlíme se za duši služeb
nika(nice) tvého(é), kterou jsi s toho
to života povolati ráčil. Dejž jí přístup
do věčně kvetoucích krajin nebeského
ráje, a nezanechávej jí strašným mu
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kám pekla. Vždyť ráčil jednorozený
Syn tvůj, náš Pán a Spasitel, Ježíš Kris
tus, pod Pontským Pilátem na kříži
zemříti, aby vinou Adamovou ztracené
duše svým zmrtvýchvsťáním z pekelné
ho vězení vysvobodil. Nechť jsou tedy
zahanbeni všichni vrátní a náhončí věč
ného žaláře! Svatí ať tuto duši, jež od
tud odešla, uvedou v lůno Abrahama!
Dejž jí vjíti v radost svých vyvolených
a z věčného dědictví se radovati, aby
s tvými svatými a vyvolenými, kteříž
se tobě zalíbili, hodna byla povstati
k slávě, nikoli k trestu, až se přiblíží
hrozný onen den soudu. Nedopusť, 6 Pa
ne, aby vodou křtu jsouc obmyta a
křižmem spasení pomazána, v oheň věč
ný uvržena byla, nýbrž dej, aby skrze
Tvé milosrdenství odpuštění došla a
k věčným radostem bez překážek se
vznesla. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.
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