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I. Za brzké vitězství a čestný, trvalý mír.

„Dejte mi vojsko modlících se a dobudu jím
světa l“ řekl veliký papež Pius IX. A nynější sv. Otec
sotva nastoupil trůn, vyzývá opěta opět křesťany,aby
modlili se a modlitbou snažili se ukrotiti hněv Boží
a vyprositi si brzký a trvalý mír. V odpovědi na vá
noční přání sboru kardinálů v prosinci 1914 sv. Otec
podávaje přehled svých snah o zmírnění hrůz váleč
ných chválí duchovní správce ivšecky ty, kteři podni
kají veřejné neb soukromé pobožnosti útočice tak
na nejsv. Srdce Ježíšovo, aby hrůzyplná válka, která
velkou část světa tíží, byla ukončena.

Lidská síla není s to, aby zastavila krveprolití a
neštěstí, která rozpoutaly vášně lidské — pomoc při
jíti může jedině od Boha. Na pomoc s hůry ukazuje
sv. Otec, na pomoc tu spoléhávali i naši zbožní před
kové, když dotkla se jich trestající ruka Hospodinova.

Pismo sv. dává nám krásné příklady pomoci Boží,
vyprošené modlitbou. Když lid vyvolený na poušti
přepaden byl Amalecity, tu Mojžíš vyslal proti nim
Josua, sám pak vystoupil na horu a tam s pozdviže
nýma k nebi rukama se modlil za vítězství svého lidu.
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„Pokud měl Mojžíš ruce pozvednuty, vitězili Israelité,
kdykoli však ruce poněkud spustil, vítězili Amalecité“,
Ex. 17, 11). A tu Aron a Hur drželi mu ruce s obou
stran až do západu slunce. „Tak Josue zahnal Amale
city mečem“ (Ex. 17, 13). Hle ! účinek důvěrné a vytrvalé
modlitby ! V dějinách národa vyvoleného najdeme více
podobných příkladů: přemáhal svoje nepřátele více
modlitbou než zbraněmi. Tak když ukrutný král syrský
Antioch a jeho nástupci pronásledovali lid Boží, voje
vůdce lidu toho chrabrý Juda Machabejský, proslavený
tolika vítězstvími, „přikázal lidu aby dnem i nocí vzý
vali Pána, aby jako vždycky tak i nyní pomohl jim“
(2 Mach. 13, 10) a jindy „Judas a ti, kteří s ním byli,
vyzývavše Boha s modlitbami vešli v bitvu, rukama
sice bojujíce ale srdcem Pánu se modlíce, porazili
neméné třiceti pět tisíců, přítomností Boží velice obvese
leni jsouce“ (Mach. 15, 26. 27). Naši předkové,pilní čte
náři Písma sv. znali tyto vzory a dle nich v době
útisku nepřátelského, jenž jim tak často hrozil od nepo
kojných sousedů, spoléhali vedle vlastní statečnosti,
hlavně na pomoc Boží. A nesklamali se.

Tak kníže český Soběslav [. napaden králem němec
kým Lotharem [. r. 1125, prohlásil : „Doufám v milosrden
ství Boží a v pomoc svatých Václava i Vojtěcha, že
země naše nebude dána v moc cizincům !“ A v pří
pravách k válce s přemocným nepřítelem, jezdě po
Čechách, modlíval se v kostelích veřejně, kamkoli
přicházel, i mluvíval k lidu, srdnatosti mu dodávaje.
Prapor sv. Vojtěcha upevněn na kopí sv. Václava
i ustanoven za první svatý prapor český v nastáva
jícím boji. (Palackého dějiny národa Českého k roku
1125.) A dobyv slavného vítězství, zachránil říši svou
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před záplavou nepřátel. Vědom si pomoci Boží velmi
mírně nakládal se zajatým králem německým.

Staří Čechové, proslulí chrabrosti a vítězstvími,
která slávou jejich naplnila celou Evropu, mívali ve
zvyku s modlitbou začínati bitvy a bojovati pod pra
porem patrona země české sv. Václava. Tak v bitvě
u Kressenbrunnu roku 1260 za Přemysla Otakara II.,
o čemž dějepisec Palacký takto vypravuje: „Korouhev
sv. Václava, ve slunci najednou jasným bleskem ozá
řená, zdála se zvěstovati Čechům přítomnost a pomoc
svatého dědice země jejich; hlasitě zpívajíce: Hospo
dine, pomiluj ny (nás), očekávali útoku nepřátelského.“
A slavně zvítězili nad divokými Maďary. V boji pod
porovaly je modlitby těch, kdož zůstali při krbech do
mácích, zvláště modlitba zbožné tety královy, Anežky
Přemyslovny, abatyše kláštera Klarisek v Praze.

Když Turci ohrožovali Evropu a víru katolickou,
tu vzal papež Pius V. útočiště k modlitbě, nařídil
modlitby po celém světě křesťanském a právě když
v Římě konal se. průvod prosebný za vítězství zbraní
křesťanských, dobylo loďstvo křesťanské velikolepého
vítězství v námořní bitvě u Lepanta r. 1571. Při nové
záplavě turecké, když Turci r. 1683 až k Vídni pro
nikli a tuto oblehli, nařídil papež Inocenc XI. konati
modlitbu sv. růžence po všech zemích křesťanských,
aby Maria Panna na Bohu vyprosila vysvobození —
a hle! Vídeň vedením hrdinného krále polského So
běskiho vyprostěnaz obležení, ohromné vojsko turecké
na hlavu poraženo. Na památku toho slaví se od té
doby svátek Jména Panny Marie. V pomoc Boží a
přímluvu Rodičky Boží důvěřuje dobýval proslulý vá
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lečník princ Eugen Savojský svá vítězství nad Turky,
vojevůdce Tilly nad Švédy, náš slavný krajan Radecký,
vřelý ctitel Matky Páně a sv. růžence, nad nepřátely
říše rakouské v předešlém století.

Odvěcí její nepřátelé uzavřeli v tomto stoleti
spolek nebezpečnější nad všecky spolky dřívější, vy
pověděli naší říši boj na život a na smrt. Nedopřáli
našemu ctihodnému zeměpánu klidu ani na sklonku
jeho života, hořkosti naplnili poslední jeho léta, usilujíce
o rozbití říše jeho. Staroslavný rod jeho Habsburský
v dobách zlých spoléhal vždy na pomoc Boží, vzýval
především Rodičku Boží jako svou ochránkyni. Císař
Ferdinand II. rád se modlíval pod kopií obrazu Panny
Marie Vítězné, který v bitvě na Bílé Hofe jeho vojsku
pomohl k vítězství. Ferdinand III. vědom jsa mocné
ochrany Matky Boží dal jejím obrazem okrášliti prá
pory vojska rakouského, což trvá do dnes.

Maria Panna pomůže 1 nyní, jako pomohla vždy.
Budeme-li ji vzývati, vyprosí opět vítězství zbraním
našim, za nás prositi bude i ostatní vojsko nebeské,
zástupy světic a patronů českých a rakouských v nebi.

Naše statečné vojsko bojuje proti přesile nepřátel,
nasazuje zdravíi životy, prolévá krev za naši bezpečnost,
za náš majetek a naši čest — my, kteří jsme doma
zůstali, jsme povinní podporovati svoje krajany na poli
válečném!

Činíme tak všichni rádi: i ten nejchudší z majetku
svého ochotně přispívá k zmírnění bídy rodin bojov
níků a padlých, k útěše raněných, klade na oltář
vlasti své úspory, nese s oddaností do vůle Boží břímě
válečných útrap. Jak povzbuzuje to naše bojovníky
před nepřítelem, když vidí, že my všichni s nimi za
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jedno jsme, hotovi je podporovat, všecko obětovat,
aby vítězství sklonilo se k praporům našeho vojska!
A poněvadž lidská síla k tomu nestačí, je třeba, aby
za vojskem bojujícím stálo vojsko modlících se a mo
dlitbou jemu pomáhalo k vítězství.

I to činí již od začátku války lid katolický po
celé říši:v zástupech plní chrámy, koná průvody pro
sebné, v rodinách modlí se denně za miláčky své
v boji.

Tyto všecky modlitby a pobožnosti v jeden mo
hutný proud spojiti, všecky ty dobré skutky s modlit
bami spojené v jeden celek sjednotiti k společnému
útoku na Božské Srdce Pána Ježíše a na tomto srdci
nejlaskavějším společným zbožným úsilím vymoci vy
slyšení našich proseb k ukrocení hněvu Božího, od
vrácení trestů, kterých jsme hříchy svými zasloužili,
k vyprošení vítězstvía brzkého trvalého míru — to je
účelem naší modlitbové výpravy křížové za mír. Za
milionovou armádou ve zbrani ať stojí ještě větší
armáda modlících se! Budeme se vzájemně doplňovati.
Oni zbraní, my modlitbou bojovati budeme, až milo
srdný Bůh, přemožen tolika milliony prosebníků, dá
vítězství našim bojovníkům, dá nám všem mír a pokoj
dá vlasti naší zase klidné časy.

COOOBaas



II. Co máme konati?

Kdo se k nám na této modlitbové výpravě kří
žové za vítězství a mír připojiti chce, toho zveme
a prosíme, aby Konal následující modlitby a dobré
skutky: ")

1. Súčastňuj se horlivě společných válečných
pobožnosti na své osadě a v okolí, průvodů proseb
ných, poutí, mší sv. za šťastný výsledek války a mír
konaných. Působ svým vlivem k tomu, aby pobožnosti
takové hojně se konaly.

2. Každý den vykonej aspoň čtvrthodinovou“) po
božnost na vyprošení vítězstvía míru. Užítik ní můžeš
modliteb všeobecně známých a obvyklých, jako je „Otče
náš“, Zdrávas, růženec, litanie, modlitby k uctění nejsv.
Svátosti oltářní, Nejsv. Srdce Pána Ježíše, Matky Boží,
Svatých, zvláště sv. patronů zemských, pobožnost
kříž. cesty, vzbuzování tří božských ctností a jiné po
božnosti z knih modlitebních. Zvláštní působnost
má modlitba společná; proto konejte tyto pobož

1) Každý ať zvolí si z nich, co za dobré a možné uzná
ve svých poměrech; nemůže-li to někdy vykonat, není k tomu
vázán, jsouf to zcela dobrovolné oběti, skutky a modlitby.

2) Stačí též kratší čas.



nosti v rodinách a obcích, zvláště večer, společně. Jest
ještě mnoho rodin, kde se v čase postním společně
modlí sv. růženec; i obce jsou, kde konají v kostele
nebo v kapličce v postě večer křížovou cestu neb
v neděli odpoledne pobožnost společnou. V této kní
žečce jsou připojeny modlitby, jichž vedle jiných možno
při pobožnosti soukromé i společné užíti. Kdo to do
vede, konej vedle modliteb retních též modlitbu roz
jímavou na týž úmysl.

3. Nejůčinější modlitbou je nábožné obcování
mši sv.; mše sv. jest ceny nesmírné a prostředkem
nejzpůsobilejším k usmíření Pána Boha a k vyprošení
potřebných milostí; pokud ti možno navštěvuj v tomto
čase válečném denně mši sv. Můžeš-li, dej na úmysl
naší křížové výpravy též sloužiti mši sv.

4. Jdi častěji, možno-lí denně, k sv. přijímání.
Sv. Otec Pius X. usnadnil to věřícím velice, horliví
duchovní správcové za jeho záměrem rádi poslouží
svým věřícím i sv. zpovědí i podáním Těla Páně. Sv.
přijímání obětuj za své miláčky ve válce, na úmysl
naší výpravy křížové za brzké vítězství a zjednání
míru. Veďte k témuž i svoje dítky. Důst. páni kate
cheté a duchovní správcové poučte o tom školní mlá
dež. Nevinná srdce dětská jsou nejzpůsobilejší k tomu,
aby vyprosila nám smilování Boží. Kdo nemůžeš ča
stěji k sv. přijímání, konej denně, i vícekrát denně,
duchovní sv. přijímání a obětuj je na náš úmysl za
vítězství. Poučení o něm najdeš v modlitebních kníž
kách neb ti je dá každý kněz, neb je najdeši v této
knižečce.

5. Dle toho, jak tvé poměry majetkové ti dovo
luji, přinášej s ochotou oběti hmotné a peněžní ve
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prospěch naší branné mocí (podpora vojínů a jejich
rodin, návštěva a podpora raněných, nemocných a
osleplých vojínů atd.) Dary, které takto dáváš, obětuj
na úmysl naší modlitbové výpravy křížové. Na dobrých
skutcích spočívá zvláštní požehnání Boží, jak vidíme
z vypravování o zbožném Tobiášovi. Abys mohl
oběti tyto přinášeti, odepři sobě z vlastního pohodlí
neb požitku nějakou věc, jinak dovolenou, a co tak
ušetříš, obětuj k naznačenému účelu. I dobrovolný půst
jest velmi prospěšným prostředkem k dosažení milosti
od Pána Boha. Mnoho zla naplodily mezi námi dvě
věci: u pohlaví ženského nezřízená, výstřední, často
inestydatá moda, u mužů nestiřídmé požívání lihových
nápojů. Kolik neštěstí mají na svědomi! Slib každý, že
i v těcůto směrech uložíš sobě újmu na úmysl, aby
se zadost učinilo za urážky proti Bohu v těchto dvou
věcech páchané, pro něž přišel hněv Boží na nás.

6. Vzbuď denně při povstání a Častěji za dne
dobrý úmysl, že obětovati chceš všecko, co toho dne
konati, trpěti a modliti se budeš, též vše, co tě potká,
ať je to příjemné neb nepříjemné, k tomu cíli, aby
Bůh nad námi se smiloval a dopřál nám brzkého a
trvalého míru k větší své cti a slávě a ku spasení
duší.

7. Metla války přichází na lidstvo pro jeho odpad
od Boha, nevěru, nemravnost a jiné hříchy. Proto
pracujme všichni k nápravě, nejdřív u sebe, potom
téžusvýchspolubližních.K tomu můžepřispětíkaždý
ve své rodině i v okolí. Nejlepším prostředkem k oži
vení víry a k nápravě mravů jest vlastní dobrý pří
klad: víru neohroženě všude vyznávejme a dle ní
svědomitě žijme.
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8. Velikou vinu na nevěře a bezbožnosti lidí
nynějších má špatný tisk. Proto jej potirejme. Nejsnáze
to učiniš, když šířiti budeš dobrý tisk, dobré knihy
a dobré, v duchu katolickém psané noviny a časopisy.
Některé z nich nalezneš označené v této knížečce.
Poradí ti v tom i tvůj duchovní správce.

9. Špatný tisk svedl s pravé cesty i mnohého
z těch, kdož nyní v nemocnicích leží ranění. Nyní je
čas, abychom jim otevřeli oči a přivedli je zas na
pravou cestu. Toho opět nejsnáze docílíme dobrým
tiskem. Proto daruj do nemocnic dobré knihy neb
předplať pro ně katolický časopis. I v tom ti poradí
tato knížka neb duchovní správce.

10. Mnoho lidí utíká se o přímluvu k sv. Anto
nínu při ztrátě věcí, v nesnázích a pod. a slibují pro
případ vyslyšení obětovati peníze neb jiný majetek
svůj ve prospěch „chleba sv. Antonína“ k podpoře
chudých. Čiň i ty podobně a obětuj slíbené obnosy
k opatření knih a časopisů dobrých pro vojíny, zvláště
vojíny raněné a nemocné.

11. Obtíže a nesnáze tohoto času válečného nes
s myslí kajicnou a zcela odevzdanou do vůle Boží na
úmysl, aby je Bůh od tebe přijal za pokání za hříchy
naše a nám za ně dal vysvobození, vítězství a mír.

12. Kdo chce, může písemně na přiloženém lístku
se přihlásitik naší modlitbovévýpravěkřížovéa lístek
ten buď sám nebprostřednictvím farního úřadu za
slati na Českou sekci diecésního komitétu v Č. Budě
jovicích. Bude to velikou útěchou pro bojovníky, když
se dovědí, že tolik tisíc prosebníků stojí za nimi a
svými modlitbami a dobrými skutky je v jejich boji
a útrapách podporuji, za ně se modlí, na ně mysl,
jim pomáhají.
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Ill. Modlitby za vítězství a mír.

Modlitby v čas války.

Modleme se:

O Bože milosrdenství, Bože pokoje a spravedlnosti!
Dle Tvého nevyzpytatelného dopuštění zasáhla nás
metla války. Smrt a nebezpečí hrozí ze všech stran.
Naši otcové, synové a bratři stojí v krutém boji. Drž
nad nimi svou otcovskou ruku, ochraňuj nás všechny,
ale zvláště naše vojíny, kteří krev i život nasazují za vlast.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad nimi!
Maria, Pomocnice křesťanů, |
Svatý Michaeli, archanděle, ochránče církve svaté,
Sv. Rafaeli, bezpečný průvodče pocestných a lékaři

nemocných,
Sv. andělé strážní,
Sv. Josefe, pěstoune Páně,
Sv. Jiří, jenž jsi přemohl draka strašného,
Sv. Rochu, ochránče proti moru a nakažlivým

nemocem,
Sv. Václave, náš mocný patrone zemský,
Sv. Jene Nepomucký, záštito nespravedlivě stíha

ných a utištěných, |

|9uez[nposo
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Svatí Cyrille a Methoději, apoštolé slovanští,
Všichni sv. patronové čeští, | 5 =

Sv. Antonine, ochránče chudých a ubohých, |> ESv. Barboro, patronko šťastné smrti,

Všickni svatí a světice Boží, orodujte za ně!

Jiné modlitby v čas války.
Modleme se:

O Bože, mocný Hospodine, v jehož rukou jest
válka i mír, blaho i zničení naše,smiluj se nad lidem,
který utíká se k Tobě v úzkosti a starosti své.

Víme, že pro hříchy a nepravosti naše dopouštíš
nynější neštěstí na svět a těžce dopadá na nás tresta
jící ruka Tvá.

Hospodine, Bože náš, pokořujeme se pod mocnou
ruku Tvou.

Tvá svatá vůle se staň jako v nebitak i na zemi.
Ty, Bože, nechceš záhubu hříšníka, ale aby se

obrátil a živ byl.
Ty dopouštíš, ale neopouštíš! Ty můžeš odvrátiti

všecko zlé od nás! Jen pomoz nám, abychom se polepšili
a milosti Tvé hodnými byli.

Slabý je hlas nás hříšníků, nemůže proniknouti
ke trůnu Svrchovaného. O Vy naši svatí patronové,
přimlouvejte se za nás a za ty, za které prosíme!

Ježíši Kriste, jenž Jsi pravil: Pokoj svůj dávám
vám, pokoj svůj zanechávám vám, dej ať hodnými
jsme pokoje Tvého! Tvými cestami budeme choditi!
Tvoje přikázání budeme zachovávati! Zhřešili jsme!
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Ó měj smilování s námi! Vlej ducha pravé kajicnosti
do srdce našeho abychom pochopili vinu svou.

Ježíši, kníže pokoje, osvěť rozum a srdce vladařů,
aby nalezli cestu k pokoji! Vrať nám pravou víru, lásku
a naději, vrať nám ty, které milujeme! Zkrat dobu
zkoušky naší a uzavři nás do bezpečného úkrytu Srdce
Svého! Amen.

Modleme se!

Vyslyš, prosíme, o Pane, prosebné hlasy naše a
provázej milostí svou bratry naše, kteří hlasu zeměpána
poslušní jsouce, za císaře a vlasť do boje vyšli; ochraňuj
je ve všech nebezpečenstvích, vlej do myslijejích odvahu
a statečnost, andělé strážní odvracejte od nich nebe
zpečenství, posilujte jejich důvěru v Prozřetelnosf, bez
jejíž vůle ani vlas s hlavy naší nepadne. Ježíši, Pane
náš, jejž ve Svátosti Nejsvětější na cestu oni přijali,
budiž jejich útěchou v hrůzách a útrapách válečného
života; Maria, Královno vojsk andělských a zástupů
svatých a světic Božích, budiž jejich mocnou orodovnicí!
O Pane, vyslyš naše vzdechy, slyš hlasy nevinných dítek,
pohní se nad našimi slzami, přijmi oběť našich modliteb,
přijímání Tvého Nejsvětějšího Těla, mší svatých a jiných
Tobě milých skutků našich; popřej bratřím našim šťast
ného návratu do domovů svých, potěš všecky zarmoucené,
kteří v Tebe doufají, odvrať hrůzy válečné; uděl nám
blahého pokoje, ochraň nás před zhoubnými následky
válek, abychom s vděčnou myslí chvalozpěv Tvé cti
a slávy zapěti mohli! O smiluj se nad námi! Amen.

Bože pokoje, jenž války dopouštíš, abychom tím
vroucněji po pravém pokoji toužili, račiž církvi i vlasti
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naší žádoucího pokoje navrátiti. Račiž vladaře nepřátel
sky proti sobě stojící k uzavření míru nakloniti. Učiň
přítrž krutým bojům, zastav žalostné krveprolévání, po
koř nepřátely práva, abychom z blahého míru opět se
těšiti mohli. Pro Krista Pána našeho. Amen.

Modlitby církevní.
(Z mešní knihy.)

Modleme se!
Bože, jenž války utišuješ a mocnou ochranou

přemáháš nepřátely těch, kteří v Tebe doufají, přispěj
pomocí svým služebníkům o milosrdenství Tvé prosícím,
aby přemohli krutého nepřítele a Tebe chválili neustá
lými díky. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Bože, jenž nám spasitelná vnuknutí dáváš, v nás
dobré úmysly vzbuzuješ a nás k činům spravedlivým
pobádáš, uděliž nám, čeho svět dát nemůže, blahého
pokoje, abychom prosti válečné hrůzv, v míru živi býti
a přikázání Tvá ochotně plniti mohli. Pro Ježíše Krista
Pána našeho. Amen.

Modlitba sv. Otce Benedikta XV. za mír.*)
V úzkostech a soužení války, veškeré národy ohro

žující, utíkáme se, o Ježíši, k tvému láskyplnému Srdci,
jakožto ku své nejjistější záštitě. K Tobě, o Bože smi

*) Sv. Otec nařídil aby r. 1915 ke cti blah. Panny Marie
a na vyprošení míru konala se tato modlitba při všech májových
pobožnostech mariánských. Při každém jejím modlení se možno
získati odpustky 300 dní; kdo nejméně po 20 dní při májové
pobožnosti se ji modlí, může ziskati plnomocné odpustky za
obvyklých podmínek.
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lování, úpěnlivě voláme: „Odvrať tuto zhoubnou metlu |“
K Tobě, o králi pokoje, modlíme se vroucně: „Zjednej
nám brzy žádoucí mír!“

Z Tvého Božského Srdce vytryskly prameny svaté
lásky do celého světa, aby veškeré nesváry zanikly a
jedině láska panovala mezi lidmi. Pokud na zemi jsi
žil, oplývalo Srdce Tvoje něžnou soustrastí pro každou
lidskou bídu. Nechť tudíž Tvoje Srdcei nad námi smi
luje se v době této, která zhoubným záštím a hrozným
krveproléváním nás tolik tíží. Smiluj se nad tolika matka
mi, které starostmi a úzkostí trnou o své syny; smiluj
se nad tolika rodinami, které zbaveny jsou svých živi
telů, smiluj se nad celou nešťastnou Evropou,na kterou
tolik těžkých běd se shrnulo. Dejž panovníkům a národům
vnuknutímíru, dejž, aby přestaly národnostní rozbroje,
učiň,aby lidé, které jsi láskouSvékrvesbratřil,vlásce
opětně se shledali. Ty, kterýž jsi volání apoštola Petra
o pomoc: „Pane, zachovej nás, hyneme!“ láskyplně vy
slyšel a rozbouřeným vlnám přikázal, by se ztišily, vy
slyš milostvě i naše důvěrné modlitby a poruč pobou
řenému světu pokoj a mír!

Ty pak, blahoslavená Panno, kteráž i dřívev dobách
největší tísně jsi pomáhala, pomoz nám i nyní. Chraň
a zachovej nás! Amen.

Litanie v čas války za vyprošení pokoje.
(Pro soukromou pobožnost.)

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

Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Bože svatý, Bože silný,
Bože svatý a nesmrtelný,
Bože a Pane nebeských zástupů,
Bože pokoje a míru,
Bože, jenž srdcem knížat a národů vládneš,
Bože, jenž veškeré události řídíš,
Bože, jenž pyšné ponižuješ a pokorné povyšuješ,
Bože, jenž úmysl nešlechetných odkrýváš,
Bože, jenž snahám šlechetných žehnáš,
Bože, jenž válku co pokutu za hříchy lidské do

pouštíš,
Bože, jenž v sílu svou důvěřující potíráš,
Bože, jenž v pomoc Tvou důvěřujícím vítězství

dáváš
Bože, vůdce věrných,
Bože, mstiteli odbojných,
Bože, naše útočiště a sílo,
Bože, Spomocníku náš,
Bože, Obránce náš,
Bože, pevný hrade náš,
Bože, Spasiteli náš,

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!

Milostiv nám buď, uslyš nás, Panel

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!
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Od všelikého hříchu,
Od hněvu Tvého, |
Od nepřátelské zlosti, <
Od pustošení naší vlasti, S
Od plenění osení a sadů, S
Od hrůzného krve prolévání m
Od strašného mrzačení, -i
Od požárů a drancování, m
Od porážky našeho vojska, "|
Od hladu a moru, =
Od nenadálé smrti, =
Od věčné smrii, |

My hříšníci,
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nad námi smilovati se ráčil, =
Abys vojsko naše pod ochranu vzíti ráčil, I
Abys vojevůdce naše vésti ráčil, 3
Abys bojující bratry naše statečností 0zbrojiti ráčil, © £
Abys nepřátele naše pokořiti ráčil, =
Abys vojskům našim vítězství uděliti ráčil, bz
Abys válečnou pochodeň udusiti ráčil, a,
Abys národy uzavřením míru potěšiti ráčil, U
Abys knížatům křesťanským pokoj a svornost =

uděliti ráčil, A
Abys raněné bratry naše síliti a pozdraviti ráčil, =
Abys padlým v boji pokoj věčný dáti ráčil, |

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
odpust nám Pane;

Beránku Boží, jenž snimáš hříchy světa,
uslyš nás, Pane!
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Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi!

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

Otče náš - Zdráva's.

Modleme se:
Vyslyš, prosíme, o Pane, pokorné prosby naše

a chválícím Tebe hříchy promiň, abychom i milostivého
odpuštění i pokoje od Tebe dojíti mohli.

Nevýslovné milosrdenství Své, Hospodine, laskavě
nám prokaž a nás všechhříchůsprostitia od zasloužené
pokuty vysvoboditi račiž.

Bože, jenž hřichem rozhněván a pokáním ukojen
býváš, shlédní milostivě na modlitby zkroušeného lidu
svého a odvrať od nás metlu hněvu svého, jižto zaslu
hujeme za své hříchy.

Bože, od kterého svaté žádosti, dobrá předsevzetí
a spravedliví skutkové pocházejí, dejž služebníkům svým
pokoj ten, kterého svět dáti nemůže, tak aby i srdce
naše přikázáním Tvým byla oddána a po odvrácení strachu
nepřátelského časové naši v ochraně Tvé byli pokojni,
Pro Krista Pána našeho. Amen.

Orodujte za nás, sv. patronové čeští|
Abychom hodní učinění byli zaslíbení Kristo

vých.
Modleme se! Budiž nám milostiv, Pane, pro

slavné zásluhy Svých mučedníkův i našich patronů:
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Cyrilla, Methoda, Víta, Václava, Vojtěcha, Zikmunda
Jana Nepomuckého, Prokopa, Kosmy a Damiána, Be
nedikta s bratřími, Norberta, Josefa a Ludmily, abychom
zbožným a stálým orodováním jejich ochráněni byli
vždycky ode všeho zlého. Skrze Pána našeho, Ježíše
Krista, Jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě
Ducha svatého, Bůh na věky věkův. Amen.

Třikrát Otčenáš a Zdráva's.

Modlitba k Božskému Srdci Páně za
Rakousko.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Slituj se nad naší
vlastí! Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, vylej přehojné

požehnání své na matku naši, svatou církev, na svatého
Otce, na našeho císaře, na biskupy a kněze! Zachovej
spravedlivé, obrať hříšníky, osvěť nevěrce, žehnej našim
příbuzným a přátelům, přispěj umírajícím, vysvoboď
ubohé duše z očistcových muk a rozestři láskyplnou
vládu svou nad celou říší naší. Amen.

(Odpustky 300 dní jednou denně pro věřící v celém
Rakousku. Lev XIII. 16. května 1885.)

Povzdech k nejsv. Srdci Ježíšovu v Čechách.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, kraluj v Čechách!

(Odpustky 300 dní, Sv. Otec Pius X. 20. května
1908.)
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Vzývání Matky Boží,
Maria, láskou mateřskou
ochraňuj říši rakouskou,
nech válku Šťastně minouti
a nedej nám zahynouti.

Amen.

Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas,
v nebezpečí a strádání
přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná,
Tvá kyne ruka pomocná,
vyslyš prosby dítek svých,
k Tobě tak vroucně Ikajících|
Matkou se ukaž laskavou
sešli nám v nouzi pomoc Svou!
Maria, pomoz, přišel Čas,
milostná Matko, slyš náš hlas!

Pomoz, Maria, Panno svatá, pomoz, Matko dobro
tivá! Když nám hrozí nebezpečí, když je nouze nejvyšší,
ve světě když pomoci není, u Tebe jest k nalezení; Ty
vyslyšíš každého, neopustíš žádného. Pomoz Maria, Panno
svatá, pomoz, Matko dobrotivá! Amen.

Vzpomeň, o milostivá Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno, abys koho byla opustila,
kdo se pod ochranu Tvou utíkal, Tebe o pomoc vzýval
neb za Tvou přímluvu Tě žádal. Též já, touto důvěrou
povzbuzen, k Tobě, Panno panen, Matko, spěchám, k
Tobě přicházím, Tobě jako lkající hříšník se představuji.
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Nezamitej, ó Máti Slova věčného, slov mých, nýbrž
slyš mne milostivě a vyslyš.- Amen.
(Odpustky 300 dní pokaždé, kolikrát se modlitba ta
říká; říká-li se denně, plnomocné odpustky jednou
měsíčně v kterýkoli den pro toho, kdo přijal sv. svá

tosti a navštívil chrám Páně.)

Útočiště hříšníků!
Oroduj za nás!

Zdrávas Maria — za obrácení hříšníků.
Zdrávas Maria — za vyprošení míru.
Zdrávas Maria — za Štastný návrat vojínů.

Duchovní sv. příjímání.
Můj Ježíši, věřím, že Jsi zde*) přítomen ve Velebné

Svátosti oltářní.MilujiTě nade všecko. Duše mátouží po
Tobě. Poněvadž Tě však nemohu nyní přijmouti svá
tostně, přijďaspoň duchovně milostí svou do srdce mého.
— Již Tě objímám, již s Tebou se spojuji, jakobys byl
skutečně vešel do srdce mého. Nedopusť, abych se
kdy od Tebe odloučil!

*) Koná-li se mimo kostel, představ si některý blízký kostela
rci: v kostele...

Obětování mše sv.
Otče nebeský! Tuto mši sv. i všecky ostatní mše sv.,
které kdekoli slouženy dosud byly, slouženy jsou a budou,
obětuji Ti,
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(za vojína v boji na úmysl:)
aby N. N. chráněn byl před nebezpečími v boji mu
hrozícími a zdráv na těle i duši nám se vrátil. Amen.

(za raněného neb nemocného na úmysl :)
aby N. N. bolesti zranění (nemoci) trpělivě k prospěchu
své duše snášel, zdraví opět nabyl a Tobě křesťansky
sloužiti a povinnosti své opět plniti mohl. Amen.

(za padlého na úmysl:)
a moji zásluhu z nich přivlastňuji duši padlého vojína
N. N. Prosím Tě pro lásku, s kterouž se Ježíš Kristus
na kříži obětoval a nyní na oltáři za nás obětuje: abys tuto
duši mocí a silou krvavé i nekrvavé oběti Syna Svého
z muk očistcových vysvoboditi ráčil, by Tě v radosti
spatřila, po celou věčnost v Tobě se radovala a Tebe

crými bez korc chválila. Armen.
Odpočinutí věčné dejž ji, o Pane!

(za vítězství a mír na úmysl:)
aby válka tato šťastně a vítězně pro nás byla ukončena
a my blaženému pokoji a míru se těšiti, Tobě nerušeně
sloužiti a Tebe věčně ctiti mohli. Amen.

Pozn. 1. Tak možno i jiné dobré skutky (almužnu, mo
dlitbu, sv. přijímání, návštěvu Nejsv. Svátosti oltářní, půst,
trpělivé snášení kříže, nemocí a jiné) obětovati a věnovati na
tyto úmysly.

Pozn. 2. Vynasnaž se, získati odpustkyíráno vzbuď úmysl,
získati všecky odpustky, které toho dne získati je možno) a věnuj
je duši padlého neb duším padlých vojínů.
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Odporučení vojínů ve válce do ochrany
sv. Antonína Paduánského.

Ó svatý Antoníne, věrný ochránče všech těch, kdo
Tvé lásce a péči jsou odporučeni, v křesťanské lásce
odporučuji Ti... . a prosím Tě snažně, abys měl o
něj péči a přijal jej pod svou ochranu. Ochraňuj ho v
nebezpečích válečných, před zraněním, nemocí, nehoda
mi, pokušením a hříchem, ochraňuj ho před všelikou
škodou na těle ina duši! Ať zkusím, o svatý Antoníne,
že mé odporučení je Tobě příjemno a že odporučeného
ve svou ochranu bereš a jemu ve všech potřebách
pomáháš. Za vyslyšení své prosby slibuji Tobě, že
chci vždy dle víry žíti, všeho hříchu se varovati, víru
veřejně vyznávati. Amen. (Může se přidati:) Mimo
to slibuji, že k Tvé oslavě a k větší cti a slávě Boží
věnuji... . (slib něco buď pro chudé neb pro raněné
neb rodinám padlých neb k opatření dobrých knih a
časopisů pro raněné vojíny neb pro vojiny ve válce.)

Žalm 45.)
Bůh ochránce náš v každém nebezpečí.

Bůh jest útočiště naše a ochrana,
spomocník v soužení všelikém, jež nás příliš stíhá;

1) Naši předkové modlívali se rádi žalmy. Tento žalm
napsán byl na poděkování za pomoc Boží ve velikém soužení.
Nepřátelé vtrhli s ohromnou silou vojska do země svaté a oblehli
hlavní město Jerusalem, ale pomocí Boží donuceni musili spěšně
„odtáhnouti. Můžeme se žalm tento modliti v pevné důvěře, že

nyní tak se stane. [ na poděkování za vítězství možno žalm
tento se modliti. Žalm zde podáváme v překladě dr. Mel. Mlčocha.
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a protož nebojíme se, byť se i země podvracela,
a byť se hory řítily do prostřed moře.
nechť ječí vody moře, nechf se pění,
Nechť se otřásají hory pro zbouření jeho!

Proudy říčné“) obveselují město Boží,
Svrchovaný“) posvětil“) stánek svůj.
Uprostřed něho sídlí Bůh — ono se nepohne,
Bůh jemu pomahá z jitra na úsvitě.
Pohané hlučeli, království se kolísala,
On zahřímal hlasem svým, země se rozplývala“).
Hospodin zástupů“) jest s námi,
obráncem jest nám Bůh Jakobůvl

Pojďte, vizte divy Hospodinovy,
Ontě činil hrozné zázraky na zemi!
On válkám přítrž činí až do končin země,
ničí lučiště a láme zbraň a pavézy“) ohněm spaluje.
„Ustaňte a uznejte, žeť já jsem Bůh,
proslaven mezi národy, proslaven na zemil““)
Hospodin zástupů jest s námi,
obráncem jest nám Bůh Jakobůvl“)

2) t. j. proudy milosti Boží. 3) — Bůh. +) doplň: v něm
a postavil. 5)doplň: strachem a hrůzou. 6) jmenuje se tak Bůh,
an obklopen jest zástupy andělů. 7) — štíty. 5) slova Boží (proto
nalézají se V uvozovkách). 9) Bůh Jakobův — Bůh národa vy
voleného; vyvoleným národem byli v Starém zákoně Israelité,
v Novém Zákoně jsou křesťané.
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Modlitba k Pánu Ježíši za umírající.
(Odpustky 100 dní po každé. Kdo celý měsíc každého

dne modlívá se ji třikrát za den v různém čase získá za obvyklých
podmínek odpustky plnomocné. Pius IX. 2. února 1850.)

Nejmilostivější Ježíši, milovníče duší, vroucně Tebe
žádám pro smrtelnou úzkost Tvého nejsvětějšího Srdce
a pro Bolesti Matky Tvé neposkvrněné, omyj v krvi
Své hříšníky celého světa, kteří v tuto dobu skonávají
a dnes umrou.

Srdce Ježíšovo. ježto jsi bylo v úzkosti smrtelné,
smiluj se nad umírajícími!

Cirkevní modlitby za zemřelé.
Modleme se:

Bože, Jehož vlastností jest, smilovávati se vždycky
a odpouštěti; snažně prosíme Tebe za duši služebníka
Tvého N., které Jsi rozkázal, aby s tohoto světa odešla;
nevydávej jí v ruce nepřítele a nezapomínej na ni, ale
račiž jí dáti, aby ji svatí andělové přijali a do vlasti
rajské uvedli, aby, ježto v Tebe věřila a doufala, pe
kelných útrap nezakusila, ale věčných radostí požívala.
Pro Krista Pána našeho. Amen.

Prosíme Tě, o Pane, vysvoboď duši služebníka
Svého od všech vazeb hříchů, aby ve slávě vzkříšení
mezi svatými vyvolenci Tvými se radovala. Pro Krista
Pána našeho. Amen. a
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Přihlašní list.

Modlitbové výpravy křížové se sůčastní:

ZAMĚSlNÁNÍ5 ANNA

Odydlí: (misto, ulice, Číslo domu)

Poznámka : Na prázdný prostor neb přidaný papír možno
připsat též jména a plné adresy jiných účastníků. Vypl
něný list se zašle franko s 5 h známkou, vloží-lí se do
psani, dá sena ně 10 h známka, na adresu: Česká sekce
diečésního komitétu v C. Budějovicích. (Nefrankované do
písy se nepřijímají.)



Objednávejte tyto spisy:
První moravská pout do Sv. Země roku 1905. Cena 40 h,

poštou 50 h. Při větší objednávce 40 h poštou.
Sedm panenských P. Poučné články pro křesť.panny. — Dvě

nevěsty. Povídka. Obojí napsal J. Janda. Cena 50 h, poštou 60 h.
Sest jubileí a farář Lidumil. Povídka od Grossmanové-Brodské.

Cena 20 h, nyní 10h, poštou 12 h.
Bojem k vítězství, Pěkná, na poměry našeho venkova se hodící

povídka od J. Brožka. Cena 20 h, nyní 10 h, poštou I2 h. ,
Ve věčných tmách. Kniha hornických povídek, čerpaných ze

skutečného života a událostí. Psána velmi poutavě a líčí čtenáři útrapy hor
nického lidu. Napsal V. Chalupecký, c. k. naddůlní. Cena 2 K, poštou
K 2.20. Dil II. vyjde po válce.

Věda a víra. Napsal dr. Fr. Šulc. Cena 10 h, poštou 12 h.
Křesťanský názor na svět. Napsal Josef Smejkal, farář. Díl I.

Rozumové základy víry. Cena 1.70 K, poštou 1.90 K. Díl II. Zjevení
Boží. Cena 1.80 K, poštou 2 K. Při větších objednávkách zvláštní slevy.

Průvodys Velebnou Svátostí v Lourdech. Napsaldr. K. Slavík
Cena 8 h, poštou 10 h, 4 exempláře 30 h, 12 exemplářů 80 h, 48 exem
plářů 3 K, 100 exemplářů 6 K poštou vyplaceně.

Rukověť křesť. socialismu. Výtečný informativníspisek o zásadách
křesť. socialismu a o úpravě společenských poměrů na základě náboženství
katolického. Cena 50 h, poštou 60 h.

Dělnická otázka. Napsal J. Hitze. Z německého přeložil J. Vo
ňavka. Nepostrádatelné dílo pro každou katolickou knihovnu. Cena 2 K 70 h,
nyní poštou 1 K 35 h. O

Ustavní převrat v Čechách. Spiseklíčíudálosti k dosazenísprávní
komise vedoucí. Cena 10 h, nyní 5 h, poštou 7 h.

Světová válka ve světle pravdy. Napsal Jos. Šmejkal. Klidné
a věcné objasnění příčin, které k nynější válce vedly, zaslouží si pozorností
všech lidí dobré vůle. Spisek obsahuje kapitoly: I. Povaha nynější války.
II. Příčiny nynější války. III. Překvapení. IV. Český národ. V. Kapitola o
lidské hlouposti a zlobě. VI. Možné následky války. Každý Cech by měl
tuto brožuru přečísti. Rozšiřujte ji hromadně. Cena 16 h, poštou 20 h.
5 ex. 80 h, 10 ex. 1-50 K, 25 ex. 3 K, 50 ex. 5 K poštou vyplaceně.
Menší obnosy možno zaslati v pošt. známkách v dopise. K vět
ším objednávkám přiložen jest složní lístek c. k. pošt. spořitelny

Všecky zde uvedené spisy zasílá:

Česká sekce diecésního komitétu v Českých Budějovicích.



Zádejte a kupujte
ve všech obchodech a trafikách výhradně

zápalky (sirky)křesť.sociálů
ze sirkárny v Č. Budějovicích
(s obrazem biskupa Jirsika).

Jsou jakosti nejlepší. Podporujete tím
naše práce a snahy ve prospěch ka

tolického lidu.

Znáte „Českou ženu“
o.ve

nejlacinější, od rašich žen vždy netrpělivě čekaný

časopis? Cena 59 h ročně, od 3 exemplářů na

jednu adresu posílaných snižuje se ooplatek na 30 h

a na každých 10 exempl. dává se jeden zdarma.
Pište si očíslo na ukázku, pošle se Vám zdarma.

Adresa: „leská Žena“ v Českých Budějovicích.



Máte už
= na rok 1915 u

kalendář ,„„VZKŘÍŠENÍ' z Č. Budějovic?
Je to dle všeobecného úsudku letos nejlepší kalen
dář katolický. Obsahuje mnoho povídek od nejlepších
našich spisovatelů (Dostála, Špačka, Ježka, Pitnerové,
Vlasákové, Hradecké, Staňka a j. v.) s původními velmi
pěknými illustracemi, mnoho jiných obrázků, celostranné
obrazy Panny Marie (od Murilla), císaře pána a ro
diny následníka trůnu, mnoho illustr. „Zajímavostí“
které v rodině způsobí mnoho zábavy, mnoho rad
pro hospodářství a domácnost. Úpravou vyniká nad
jiné kalendáře. Cena 1 K, 10 kusů 670 K, tucet 8 K,
vše s poštou již vyplacenou, což je zvláště pro tuc
tové objednávky velmi výhodné. Na rok 1916 bude
opětvydána bude obsahovatimnohoobrázkůa vypra
vování o válce. Objednati možno již nyní. Dle přání
můžeme v tuctu s naším kalendářem zaslati jakýkoli
počet kalendáře katol. zemědělců „VENKOVAN“ a ka
lendářů firmy V. Kotrba v Praze narok 1916 zastejnou
cenu. — Maličko poškozený kalendář „Vzkříšení“ na r.

1915 zašleme nyní za 50 h franko. —
Pospěšte si s objednávkou!

K zásilce připojí se složenka k bezplatnému zaslání peněz.

Adresa: Kalendář „Uzkříšení“ v Č. Budějovicích.



Seznamy ztrát válečných
z českého jihu přináší „HLAS LIDU“ 2krát týdněv Č.
Budějovicích vycházející časopis a proto je po něm všude
velká poptávka. Má v každém čísle přehled posledních
událostí válečných, takže čtenář se z něho dobře poučí
o stavu operací válečných. Mimoto přináší mnoho dopl
sů z bojiště a důkladné informativníčlánky. Žádejte o čís
lo naukázku,pošle se Vám zdarma bez závazku dalšího
odebírání. Možno předplatiti též na zkoušku na jeden
měsíc, což stojí 70 h. | Předplatné na 1% toku 2 K.

Adresa: „Hlas lidu“ v Českých Budějovicích.

Potřebujete-li útěchy
v těžkém bolu v nepřítomnosti neb ztrátě svých milých, objednejt.

si jeden z našich tří lidových časopisů:

„Anežka“ časopis pro křesťanské dívky, ročník 37.
„Ludmila“ ň » matky, » 40.

„Václav“ » » » jinochya muže „ 36.
V nich sami čtenáři sdělují si svoje strasti a těší se vzájemn
Též redakce uveřejňuje články plné útěchy, povzbuzení a po
sily duševní. Čísla první nových ročníků vyšla 1. ledna 1915
I ročníky 1914 jsou ještě k dostání. Cena jednoho čas. 2 K roční
odebírá-li se 10 čísel kteréhokoliv z nich neb všech 3, dostanot
se po 1 K 60 h. ročně. Čísla na ukázku pošlou se zdarma; po

-žádejte o ně libtkem.

Adresa: Časopis Anežka'(„Ludmila“, Aáclav“) v Č. Budějovicích


