
Čísloeeeneno o
Bratrstvo

nejsvětějšího a nepoškvrněného
SDL MARIEPANNY

na Svaté Hloře.
(Potvrzeno a schváleno od nejdůst. kniž. arcib. konsistoře v Praze dní

30. října 1861.) +

JÁ„ee— n NNNFoR ELeeeeteneonneneBeen
přijat isem do tohoto bratrstva na Svaté Hoře u Příbram:dne. roku 18x..(den6mrti —

Modlitba sv. Bernarda k blah. Panně Marii.

Vzpomeň, o milostivá Panno Maria, že od
věků nebylo slýcháno, abys koho byla opustila.
kdož se pod ochranu Tvou utíkal, Tebe 0 po
moc vzýval, neb o Ivou přímluvu Tě žádal.
Též já, touto důvěrou povzbuzen, k Tobě,
Panno panen, Matko, spěchám, k Tobě pli
cházím, Tobě, co lkající hříšník se předsta
vuji; nechtějž, Ó Máti Slova, slovy mými
opovrhnouti, nýbrž slyš mne milostivě a vy
slyš. Amen.

(Odpustky300 dnů tolikrat, kolikrat se ta modlitba řiká, a když se
každodenně říká, plnomocné odpustky každého měsice na kterýkoliv den.)

V. O Maria, útočiště hříšníků!
R. Pros za nás! — Zdrávas Maria etc.
(Odpustky plnomocné, když se každodenně ten jeden Zdrávas za

obrácení hříšníků říká.)

Poučení o bratrstvu neposkvrněného Srdce
Marie Panny za obrácení hříšníků.

Cíl a konec tohoto bratrstva jest, Pána Boha skrze
přímluvu, zásluhy a lásku nepoškvrněného Srdce Maric
Panny za obrácení hříšníků prositi; aby se totiž nad
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námi a nade všemi hříšníky smiloval, nás všecky k pra
rému pokání a tak k věčnému spasení přivedl. Proto
mají údové tohoto bratrstva obzvláštní láskou k nepoškvr
ničnému Srdci Marie Panny, a velikou horlivostí pro spa
sení duší roznícenk býti, a k tomu cíli sami hříchu se
rarovati, a též za obrácení hříšníků se modliti. A že jen
sistota vlastního srdce je ochrany Srdce Marianského
hodné činí, mají častěji v roce srdcem skroušeným ksv.
zpovědi a k stolu Páně přistupovati.

Oudem tohoto bratrstva se tedy může státi každý«řestan,jenžvtomi| porušenémsvětěsvou1bližního
luši pro život věčný chce bezpečněji zachovati. Neb
v tomto bratrstvu získati může mnoho zásluh a milostí
na duši i na těle, %á živa i po smrti, nejen pro sebe, ný
Drž 1 pro dušičky v očistei, a obzvláště k obrácení hříš
ků; neb nejvíce působí toto bratrstvo tím, že může
xaždý oud nějakého neb více hříšníků, i také nemocných,
nídných, nešťastných atd. do nepoškvrněného Srdce Panny
Marie, a do modlitbycelého bratrstva odporoučet; a zku
senost dosvědčuje, jak podivuhodným způsobem tato pří
mluva vyslyšána bývá.

Při zapsání do knihy bratrstva dostane každý oud
'ento zápisní lístek a svěcený penízek (medailku) nepo
skvrněné Panny Marie, plnomocnými odpustky pro ho
linku smrti obdařený. Tuto posvěcenou medailku má
akožto obzvláštní duchovní -obranu při sobě nosit, a ve
ršelikých potřebách a pokušeních nábožně políbit říkaje
aři tom:

O Maria, bez poškvrny počatá, pros za
1ás, jenž se pod ochranu Tvou utíkáme.

PNSSYSSS
Zapisuje se do toho bratrstva v sakristii na Sv. Hoře,

nemůže-li kdo sám přijíti, může jen své jmeno sem za
lati, kdežto se zapíše a lístek s penízkem se jim pošle.
Nejlépe by bylo, kdyby se ze vzdálených osad, žádající
c tomuto bratrstvu přistoupiti, u svého duchovního Otce
»hlásili, jenž tak dobrotiv bude, jejich jmena zazname
iati, a když jich více bude, sem zaslati. Po smrti se má
ento lístek s připsaným dnem smrti na Sv. Horu poslati,
vby tato věrná duše po bratrském kázaní (na každou
arvní neděli v měsíci odpoledne) do modlitby bratrstva
»dporučena, a do mší svatých, které se na každou so
jotu celého roku za všecky živé i mrtvé ouay slouží,
izavřena byla.



Za zapsání do bratrstva se sice nic nemusí platit,
však kdo může, ať za medáilku, výlohy bratrstva a na
by mše sv. dobrovolně něčím 'příspěje, aby se těch nejsv.
obětí účastným stal.

Kdo jsa oudem tohoto bratrstva, nezachovával by
těchto pravidel, nedopouští sé tím nižádného hříchu.

Plnomocné odpustky
mohou oudové tohoto bratrstva získati:

1. Na den zapsání do tohoto bratrstva; 2. tu neděli před neděli
devitník (hlavní slavnost Nejsv. Srdce Panny Marie); 3. na nový rok;
t. na den očišťování Panny Marie neb Hromnic; 5. Zvěstování Párny
Marie; 6. Nanebevzetí Panny Marie; 7. Narození Panny Marie; 8. Nopo
škvrněné početí Panny Marie; 9. Sedmero bolestí Marie Panny; 410.Obrá
cení sv. Pavla; 11. na den sv. Maři Magdaleny; 12. na den sv. Josefa;
l3. na den sv. Jana Křtitele; 14. na den sv. Jana Evangelisty; 15. na vý
roční den sv. křtu; 16. každý měsíc dvakrát v kterýkoliv den; 17. v ho
lince smrti, když se skroušeně vyzpovídali a Nejsv. Svátost oltářní při
jali, aneb paklí toho učiniti nemohli, když nejsv. jmono Ježiš ústy, aneb
ispoň srdcem vzývaljí.

Neouplné odpustky.
I. Odpustky 500 dni, když v sobotu při mši sv. bratrstva přítomni jsou,

a za obpácení hříšníků se modli.
>. Odpustky 500 dní pokaždé, když skroušeným a pobožným srdcem při

tomni jsou při pobožnosti bratrstva.

Kdo chce plnomocné odpustky tohoto bratrstva
získati, musí:

I. Do knihy bratrstva zapsán býti, a každodenně jeden
„Zdrávas Maria“ za obrácení hříšníků se modliti.

2. Sv. zpověď vykonati, a v nadzmíněných dnech k stolu
Páně hodně přistoupiti.

3. Ustanovené modlitby za plnomocnuéodpustky se pomo
dliti (aspoň 5krát Otčenáš, Zdrávas a 1 Věřím v Boha
na úmysl sv. Otce).

Všecky tyto odpustky mohou též duším v očistci
přivlastněny býti.

Sladké srdce Marie, budiž spásou mojí!
(Odpustky 300 dni tolikrát, kolikrát ta slova řekneš, a když je

každodenně říkáš, plnemocné odpustky každý měsíc na kterýkoliv den.)
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