SLÁVA

BOŽSKÉMU SRDCU.
MODLITEBNÁ KNIŽKA PRE CTITELOV

NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO.
SOSTAVIL

+ ANDREJ KUBINA,
KŇAZ Z DRUŽ. JEŽIŠOVHO.
VYDAL

SPOLOK

SV. VOJTECHA

V TRNAVE.

[1]

VYDANIE ŠTVRTÉ.

V TRNAVE, 1922.
TLAČOU „LEV7-A KNÍHTAČ. A NAKL. SP. ÚČ. SPOL.

NIHIL OBSTAT.

Dr. Paulus Žiška m. p.
censor.

Nr. 1581/922.
IMPRIMATUR.

Tyrnaviae, die 11. februarii a. 1922.
Fr. Richardus Osvald m. p.
AEpp. Vicarius Generalis.

Predmluva
k štvrtému vydaniu.
U všeobecne
sám v Bohuoblůbenej
zosnulý sostťavovalel
a ctitelom tejto
Bož
ského Srdca nadovšetko vzácnej knihy,
žiadal si v najbližšom novom jej vydaní
niektoré potrebné premeny porobif, me
novite poklad pobožnosti v nej zváčšíí.
Medzitým Boh ináč s ním naložil, povo
lajůc ho — jako ufáme — do slávy svo
jej. Niže podpísaní jeho bratia, ktorí pod
nikavosfou a dobročinnosfou Spolku sv
Adalberta (Vojtecha) jeho knihu znovu
vydávame, chceli sme tak želaniu T spi
sovatefa jak i želaniu ctitelov Božského
Srdca vyhovief, keď sme našu „Slávu“
viacerýmí pobožnosfami a piesňami k
Božskému „Srdcu rozšírili. Máš tu teda,
drahý ctiftelu Srdca P. Ježiša, nie len po
božnosti k sv. omši na výber, z ktorých
prvá obsahuje všetky modlitby, čo ich
kňaz riadne konáva a do klorej sa na
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sviatky podla príležitosli vložia lie om
šové modlitby, čo za prvou nasledujů;
máš tu aj krížovů cestu, poučenie 0 Sv.
škapuliari, hodinky P. Marie atď. Vóbec
máš tu skoro všetko, čo na úctu Bož
ského Srdca sa vzfahuje a obyčajne sa
žiadava. Krem toho vyhovief sme chceli
aj tým, kforí sa ponosovali, že mnohé
výrazy vzdelano slovenskej modernej reči
ešte nie obyčajné, nerozumejů. Aby ich
to v pobožnosti nemýlilo tam, kde sme
mohli, zamenili sme ich obyčajnými, zná
mejšími výrazmi.
Prosíme ctitelov Božského Srdca, aby,
keď z tejto knihy modlif sa budů, aj
na sostavovatelov jej, tak živých jako i
mřtvych, láskave si spomenuli.
Táto kniha nech je tiež jedným z pro
striedkov, ktorými úctu Srdca Ježišovho
rozmnožujeme, aby sme milostí, ktoré P.
Ježiš ctitelom Svojho Srdca slůbil, tým
viac účastnými sa stali.
V Trnave, dňa 1. októbra 1917.

Kňazi Spoločnosti Ježišovej.

ČASŤ PRVÁ.

POBOŽNOSTI OBYČAJNÉ

VEN

Pobožnosfť
ranná.
Poučenie. — Človek je stvorenie Božie.
Bez Pána Boha ani póvodu maf ani trvaf

nemóže. Všetka naša možnosf, telesná i
duchovná, je z Boha. Preto je človek po
vinný, Pánu Bohu Svojmu s najhlbšou
pokorou sa klaňaf, chválif, cliť, milovať
ho a slůžif mu. To je náš ciel, naša úloha

na tomto svete, ktorů jestli svedomite
vyplníme, obsiahneme po smrii králov
stvo nebeské. — Najprihodnejší čas, Stvo
ritelovi sa poklonif, česf, chválu a ďaky
mu vzdaťf, je doba ranná. Vstávajůc má

človek prvé svoje myšlienky na Pána
Boha obráltif, a prvá denná práca má býf,
na kolenách nejaků — aspoň krátku —
modlitbu vykonaf. Ale aj cez deň máme
památovaf na slová apoštolove: Všetko,
čokolvek činíte, v slove lebo v skutku,
všetko čiňte v mene,

— (£.j. ku cti, —

Pána nášho Ježiša Krista, vďaky činiac
Bohu. (Kol. 3.)

Prvé myšlienky.
Pochválený buď Ježiš Kristus! — Na
veky. Amen.
V mene 1 Otca i T Svnai T Ducha sv.
Všetko k váčšej sláve Božej!

Modlitby.
Všetky svoje dnešné myšlienky a reči,
skutky a trápenia tebe samému venujem;
požehnaj ich, ó svátý Bože, aby všetky
tvojou láskou posvátené a ku fvojej cíli
a sláve namierené boly.
Královi vekov, nesmrtelnému a nevi
ditelnému, samojedinému Bohu Ččesf a
sláva na veky vekov. Amen. — Najsv.
Trojico, jediný Bože v troch osobách:
Otče, Synu a Duchu sv.; Sívoritefu, Vy
kupitefu a Posvátitelu moÓj;pevne verím,
že si tu prítomný. S najhlbšou pokorou
sa ti klaniam, a na kolko stačím, svojou
poníženou poklonou Ččesfvzdávam fvojej
božskej velebnosti. Ďakujem ti, ó, štedrý
Bože, z hlbokosti svojho srdca za všetky
milosti, ktoré som až po důto chvílu od
teba prijal. Tvoja dobrota zachovala ma
až po tento deň; prefo ho aj jedine v
tvojej službe chcem ztrávif.
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Úmyselmodlitebného apoštolstva.
Pane Ježišu, v spojení s tvojím bož
ským úmyslom, s klorým (voje najsv.
Srdce na zemi Boha chválilo, a i včul
ešte vo Sviafosli oltárnej s nami pre
bývajůc, kým svet stáf bude, po celom

okruhu zemskom ho chváli: prinášam(i

aj ja v tento deň, chcejůc nasledovaf
nepoškvrnené srdce bl. Panny Marie,
všetky myšlienky a úmysly, všetky city a
žiadosti, všetky slová i skutky svoje. Amen.
Sladké Srdce mójho Ježiša učiň, aby
som fa vždy viac a viacej miloval(a).
Sladké srdce Marie, buď mojou spásou.

Pieseň ranná.
Bože! (vys ma opatroval — tejto minu
lej noci; — že z nového dňa sa teším:
— fo je dielo tvej moci.
Preto padám na kolená, — ďakujem
za ochranu; — teba chváliť úsťa moje
— do smrti neprestanů.
okofvek dnes činifť budem, — nech
to množí tvoju česťf; — fy odo mňa ráč
odvrátif — hriech a všeliků neresf.
Riaď a spravuj kroky moje, — udel mi
svej milosti: — by som niekdy šťastne
dospel — do nebeskej radosti.
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Modlitba Pánova.
Otče náš, ktorý si na nebesiach! Po
sváfťf sa meno fvoje; prijď královstvo
tvoje; buď vola tvoja jako v nebi, tak i na

zemi Chlieb náš vozdajší daj nám dnes;
a odpusf nám naše viny, jako i my od
půšťame naším vinníkom; a neuvoď nás
v pokušenie; ale zbav nás od zlého. Amen.

Pozdravenie anjelské.
Zdravás Maria, milosti plná; Pán s
tebou; požehnanás ty medzi ženami, a
požehnaný plod života tvojho, Ježiš!
Svátá Maria, Matko Božia, pros za nás
hriešnych nyní i v hodinu smríi našej.
Amen.

Apoštolské vyznanie vlery.
Verím v Boha Otca, všemohůceho
Stvoritefa neba i zeme. | v Jezu Krista,
Syna jeho jednorodeného Pána nášho;
ktorý sa počal z Ducha svátého, narodil
sa z Marie Panny: trpel pod Pontským
Pilátom, ukrižovaný, umrel i pohrobený
bol; sstůpil do pekiel, tretieho dňa vstal
z mřtvych; vstůpil na nebesá, sedí na
pravici Boha Oífca všemohůceho; odftial
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prijde sůdiť živých i mřtvych. Verím v

Ducha svátého: svátů Cirkev všeobecný,
svátých obcovanie; hriechov odpustenie;
tela z mřtvych vzkriesenie; a život večný.
Amen.

Chváloslovie.
Sláva Otcu i Synu i Duchu svátému,
jako bolo na počiatku, i nyní i vždycky
i na veky vekov. Amen.

Anjel Pánov.
Anjel Pánov zvestoval Panne Marii, a
počala z Ducha svátého. — Zdravás

Maria, atd.
Ajhfa, dievka Pánova; staň sa mi podla
slova tvojho. — Zdravás' Maria, atď.
A Slovo felom sa stalo, a prebývalo
medzi nami. — Zdravás' Maria, atd.
Oroduj za nás, svátá Božia Rodičko!
Aby sme sa hodnými stali zaslůbení Kri
stových.
Milosf svoju, prosíme, Pane, vlej do

myslí naších, aby sme spoznajůc anjelo
vým zvesfovaním vtelenie Krista Syna
tvojho, skrze umučenie jeho a kríž ku
sláve vzkriesenia privedení boli. Skrze
tohože Krista Pána nášho. Amen.
Večer pridáva sa za zomrelých:
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Žalm 129.
Z hlbín volám k tebe, — Pane, čuj
volanie; — nakloň ucho svoje — k hlasu

prosebnému.

Ak pozrieš na vinu, — Pane, kto ob
stojí? — U teba však milosf, — by sme
v bázni stáli.
Nádej moja v Bohu; — důfam v jeho
slovo; — jak čaká svit strážny, — Izrael
tak Pána.
Lebo uňho milosf, — preminutie hojné;
— on od všetkej viny — vylobodí fud svoj.
Odpočinok večný — daj zomrelým,
Pane; — lvoje svetlo večné —- nech im
svieti. Amen.

Pozdravenie Božského Srdea.
O, Srdce, lásky obeto, — Tůbosfou k
[udom ranené, — smrtelných nádej po
sledná, — a potecho zarmůtených.
Tys' sláva svátej Trojice; — Boh Syn
s tebou je spojený, — radosfou s Bohu
Otcovi, — a Duchu odpočinutím.
Ježišu tichý a pokorný Srdcom! Sprav
srdce moje podla Srdca svojho.
Pohliadni, prosíme, všemohůci Bože,
na tvár i na Srdce Krista svojho, a svá
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tým ohňom, ktorým horí, lak zapál srdcia
naše, aby nám nič nechutilo, nič nás
netešilo, nič nevábilo, okrem tohože Pána
nášho Ježiša Krista, Syna tvojho. Amen.
Nech sa chváli, poklonou uctieva a
citom povďačnosti miluje sviatostné Srdce
Ježišovo v každej chvíli vo všetkých
svátostánkoch celého okruhu zemského
až do skončenia svefa. Amen.

Pozdravenie najčisí. srdca P.
Marie.

Sváté Marie útroby; — i prsia jej sů
presváté; — avšak divom je nad divy
— jej srdce čisté, královské.
Zdravos, ty srdce vznešené; — fy po
klad svela najdrahší, — v ktorom dané
nám s neba — fajomstvá sů uložené!
Srdce Marie, Srdcu Ježišovmu najpo
dobnejšie, — sprav srdce moje podla

Srdca Ježišovho.
Najmilostivejší Bože, ktorý si ku spa
seniu hriešnikov a na útočište biednych
nepoškvrnené srdce bl. Panny Marie
božskému Srdcu jej Syna v láske a mi
losrdenstve najpodobnejším učinil; po
praj, aby sme, konajůc pamiatku tohoto
presladkého a premilostného srdca, na
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prímluvu a pre zásluhy jeho podla Srdca
Ježišovho sporiadaní byf zaslůžili. Skrze
tohože Pána nášho Ježiša Krista. Amen.

K anjelovi sfrážcovi.
Protispev.

„Hfa, ja pošlem anjela svojho, ktorý
fa predíde a ochráni fa na ceste a uve
die na miesto, ktoré som pripravil tebe.“
II. Knih. Mojž. XXIII., 20.

V. Anjelom svojim prikázal o tebe,
R. Aby fa ostriehali na všetkých ce
stách tvojich.
Modlitba.

Ó, Bože! ktorý z nevýslovnej prezre
telnosti svojich svátých anjelov k našej
ochrane posielaš: popraj, aby sme sa,
ich ochranou vždy obhajovaní, v ich
spoločensíve na veky radovali. Skrze
Ježiša Krista, Syna tvojho, Pána nášho.
Anjel Boží! strážca měj, — ráč vždy
byf ochranca mój; — riaď ma vždy a
napravuj, — k dobrému ma povzbudzuj.
— V ctnostiach učitef buď mój, — by som
žil, jak Boh chce měj: — diabla, telo,
svet premáhal, — na tvoj hlas vždy
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pozor dával; — by svátého obcovania
— pridřžal sa do skonania; — a po
smrti v nebi večne — chválil Boha usta
vične. Amen.

K sv. Jozelfovi.
Daj nám, svátý Jozefe, — živol viesf
v nevinnosti, — a pod (vojou ochranou
— fešif sa z bezpečnosii.

K ochrancovií krsftnému.
Sv. N... (povedz meno svojho patróna) oroduj

za mňa, aby som sa stal hodným zaslů
bení Kristových.

AXA

Modlitby na kázeň.
Poučenie. — Kostol je dom Boží; my

však sme dietky Božie, preto je lo i náš
vlastný otcovský dom. „Veselil som sa
v tom, keď sa mi povedalo: Pójdeme do
domu Pánovhol“ — tak hovoril kedysi
sv. David (Ž. 121.); tak hovorí po dnes
každý pravý kresfan. Tu sa nám ohlašuje
slovo Božie; tu sa za nás obeftuje najsv.
obeta; tu s nami prebýva P. Ježiš v pre
vel. Sviatosti; tu najdeme potešenie v
každom zármutku, pomoc v každej pol
rebe. Keby kostoly nestávaly tak často
prázdne, nebolo by tolko biedy na svete.
Chodievaj teda rád a časlo do chrámu
Božieho. Vchádzajůc do kostola, pok
rop sa svátenou vodou a povedz: Touto
vodou alď. jako nižej. Prijdůc na svoje
miesto, poklakni na obidve kolená a pok
loň sa Pánu Ježišovi v prevel. Sviatosti
prífomnému, rieknuec: Na kolená alď. jako
nižej.
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Pri kropení.
Touto vodou posvátenou — ráčže Pane,
očistif — dušu moju poškvrnenů, — a
nedaj mi viac zhrešif.

Poklona.
Na kolená padám, — česfť a chválu
vzdávam, — teba Boha živého — vo
Oviatosti uznávam.
Srdce své nehodné — v príbytok (i
dávam, — a služobníkom (vojím — až
na veky zostávam.
Svátý, Svátý, Svátý, — Svátý, Najsvá
tejší: — Ježiš, plný milosti — v preve
lebnej Sviatosti.

Modlitba k najsv. Trojici.
Večný Otče, ktorý si ma v Kristu Je
žišu za Svoje diefa a k dedicívu večné
mu povolaf ráčil, obnov vo mne fů mi
lost božského prijalia, a poneváč som
sa pri sv. krste len pre teba znovu zro
dil, popraj, aby som nič iného nevyhla
dával, okrem tvojej slávy a svojho spa

senia.
O, Ježišu, jednorodený Synu Boží a

Vykupitelu mój, ktorý si ma z čistej lá
2
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sky pripojif ráčil tajomnému telu svojmu
v sv. Cirkvi, obmytému fvojou predrahou
krvou a obohatenému (vojimi fajomstva
mi, dokonaj vo mne dielo svoje, a daj
mi skrze svoju milosf odumrief všetkému,
ČO je vo mne hriešneho, a jedine tvojím
novým nebeským životom žif, aby som
ako pravý kresfan nasledovaním tvojich
sv. cností napodobnil v sebe tvoj božský
obraz.
Duchu svátý, poklonyhodný počiatku
mójho prijatia božského a krstného zno
vuzrodenia, ráč byťftiež počiatkom všet
kých hnutí mójho srdca a všetkých skul
kov mojich, aby boly hodnými úda Kri
stovho. Buď mi duchom silnosti proti
duchu svefskému a proti mámeniu ná
ruživosti; buď mi duchom kajůcnosti,
aby som oplakával svoju nevernosf 0
proti milosti Božej a svojim kresfanským
povinnostiam; buď mi duchom rady, aby
som nepoblůdil vo (tmách a nebezpe
čenstvách života; buď mi konečne du
chom truchlenia a modlitby, aby som
vzdychal v tomto údolí vyhnanstva nad
smutnými následkami hriechu a tůžil
ustavične po blaženej slobode synov Bo
žích a po vlasti nebeskej. Amen.
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Pieseň pred kázňou.
Nápev v Dodatku k Duchov. spevníku Sv. Vojt.

Boh 1i časný život dal, — bys Ho
verne miloval, — a kroz fůto svátů lásku
— blaženým sa stal. — Jedinů len dušu
máš; — prečo o ňu viac nedbáš? —
Keď ju ztratíš, jaků za ňu — výmenu
podáš ?
Pováž, biedny človeku: — Pred smr
fou niet úteku; — prach si, v prach sa
zas obrátiš; — tak to od veku: — Za
hrobom fa sůd čaká, — po ňom večnosf
dvojaká: — šfastná, strašná; jaký živof,
— večnost tiež taká.
Ak si z Boha, o to dbaj, — snahu,
čas vynakladaj: — abys ušiel mukám
večným, — dobyl večný raj. — Boh fa
stvoril bez teba, — ale vziaf fa do neba
— bez zásluhy nechce; tu už — ctnosti
je treba.
Pováž, že hriech velká zlost: — od
boj, nevďak, nepravosf! — Daj sa teda
na pokánie; — zlého bolo dosf. — Bez
žialu a fůtosti — nik nedojde milosti;
— len skrůšená spoveď zhladí — ne
šŤachelnosti.
Nechce Boh smrť hriešnika; — milosf
uňho veliká; — vzdych a slza fůtostivá
2*
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— nebe preniká. — Boh fa volá; tu je
čas; — použi ho; dušu spas! — Blažený,

klo pustí k srdcu — Spasitefov hlas!

Ovocie slova Božieho.
„Vóla Božia je: posvátenie naše.“
(1. Thess. 4) Účel teda všetkého káza
nia je, poučif a povzbudif nás, aby sme
na tomto svete svátý život viedli. Inými
slovami, ale tů istů vec ukladá nám sv.
Cirkev hneď na začiatku roku cirkev
ného, 1. j. v prvů nedelu adventnů, keď
nás napomína: aby sme „obliekli Pána
nášho Ježiša Krisla“. Čo niekdy sv. Pa
vel riekol o sebe, fo má každý pravý
kresfan — aspoň nakoťko natolko —
tiež o sebe povedať: „Zijem (síce) ja,
ale už (to) nie (som) ja, lež žije vo mne
Kristus“. — Aby teda každý s času na
čas vedel sa o tom vyzpytovaf a posů
dif, či očakávaniu

Cirkvi a vóli Božej

zodpovedal, podávame tu „zrkadlo pra
vého kresfana“ ku pozornému shliadaniu.
Pravý kresfan modlieva sa, jako Ježiš
Kristus na hore, s myslou sobranou, S
poníženosfou a dóverou.
On rád obcůva, jako Pán Ježiš s chu
dobnými, necvičenými a s dietkami; on
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nemá pýchy, hrdosti a vysokomysefnosti;
on sa stáva všetkým pre všetkých, aby
všetkých získal.
On sa fak shovárava s luďmi, jako
Pán Ježiš so svojimi apoštolmi: jeho
rozhovory sů ku vzdelaniu, láskavé,
vážné, privelivé a úprimné.
On je pokorný, jako Ježiš Kristus,
ktorý kolenačky umýval nohy svojim
Apoštolom, ba ešte aj Judášovi. o kto
rého zrade dobre vedel. Medzi svojimi
bratmi považuje sa za najmenšieho a
jako za služobníka všetkých ostatných.
On poslůcha, jako Ježiš Kristus, kforý
bol poddaný Marii a Jozefovi, a „po
lušný až k smrli, a fo k smrti kríža“.
On poslůcha teda svojich rodičov, uči
telov a všetkých predstavených, lebo vidí
v nich námestníkov Božích.
On požíva pokrm a nápoj jako Ježiš
Kristus v Káne Galilejskej a v Bethanii:
striezlive, mierne, pozorujůc na potreby
iných, a viac dbajůc o pokrm neviditelný,
než o jedlá hmotné, klorými sa živí
jeho telo.
On sa chová ku priatelom svojim, jako
Pán Ježiš k Jánovi, svojmu miláčkovi,
a k Lazarovi: on ich miluje v Bohu a
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pre Boha. On im sdeluje svoje radosli
i žiale, a jestli by podla duše umreli,
usiluje sa všemožne k novému životu
ich prebudíf.
Ono znáša nedostatok a chudobu jako
Pán Ježiš, ktorý nemal kam hlavu polo
žif. On znáša odpor a pomluvy, jako ich
znášal Ježiš Rrisfus od farizeov a zá
koníkov; on znáša hany a urážky, jako
znášal Pán Ježiš pohlavok od sluhu
vefkňazovho, upřuvanie od Židov, a po
smešné korunovanie vo dvore Pilátovom;
on znáša útrapy duševné, jako Ježiš
Kristus, smutný sůc až na smrf v záhrade
Geftsemanskej, a opustený od Ofca ne
beského na dreve kríža; i bolesti srdca,
jako Pán Ježiš, zradený jedným a opus
tený od všetkých svojich učeníkov; on
prijíma konečne nemoc i smrf, jako Pán
Ježiš, keď v hrozných mukách visiac na
kríži, do růk Otcových porůčal ducha
svojho.
Tak žije a umiera pravý kresfan.

Pieseň po kázni.
Bože verím, Bože úfam, — zo srdca
fa milujem; — za kresfana sa vydávam,
— všetko verím a vyznávam, — čo Cir
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kev nás vyučuje, — lebo tvojou pravdou
to je: v tejto viere a v nádeji, — v láske
svej ma posilni.
Bože verím, Bože úíam, — zo srdca
fa milujem. — Sám chces, by som důfal
v tebe, že po smrti dáš mi nebe, — a
odpustíš tomu viny, — kto pokánie pravé
činí: — v tejto viere, atď.
Bože verím, Bože úfam, — zo srdca
fa milujem. — Boh si: dobré najvzác
nejšie — lásky všetkej najhodnejšie; —
— tebe, Lásko, nad vše iné, — žiadam
fůbiť sa jedine. — V tejto viere, atd.

Modlitba po kázni.
Verím Pane, ale daj, nech verím pev
nejšie; důfam, ale nech úíam dóvernej
šie; milujem fa, ale nech milujem vre
lejšie; fufujem svoje hriechy, ale daj,

nech lutujem srdečnejšie.
Klaniam sa ti, jako prvému počiatku;
tůžim po tebe, jako po poslednom účelu;
chválim fa, jako dobrodinca večitého;
vzývam fa, jako obranca milostivého.
Spravuj ma svojou můdrosfou; zdfžaj

|©spravedlivosf
potešuj
vřůd
ochraňuj mocnosfou.
Prinášam

(ti, Bože, svoje myšlienky,
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aby boly obrátené na feba; reči, aby
boly o tebe; skutky, aby boly podla teba;
trápenia, aby boly pre teba.
Chcem to, čo ty chceš: a preto, že fy
chceš; a tak, jako (v chceš; a dotial,
dokial ty chceš.
Prosím, Pane, osvief mój rozum; roz
nief moju vólu; očisti moje telo; posvátf
moju dušu.
Udeřf mi, Pane, milosf, teba milovaf,

seba nenávidief, za bližného horlif, svet
zapovrhovaťf.

Nauč ma, ó, Bože, poznaf. jaké mali
cherné sů veci zemské; jaké velké veci
božské; jaké krátke veci časné; jaké
trvalé veci večné.
Daj, aby som smrf predchytil, sůdu sa
obával, peklu unikol, a raj obsiahol.
Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

AXA

Pobožnosf omšová.
Poučenie. — Sv. omša je obeta nového

zákona. Najvišší obefujůci kňaz je Ježiš
Kristus vo Svialosti oltárnej neviditelným
spósobom prífomný. Obeta nekonečnej
ceny je jeho pravé telo a jeho predrahá
krv pod spósobami chleba a vína. Touto
obetou vzdáva sa Pánu Bohu najdoko
nalejšia a najvzácnejšia poklona, česf a
chvála; najdokonalejšie poďakovanie za
všetky dobrodenia; a najdokonalejšie
zadosfučinenie za všetky hriechy. Je to
slovom najdokonalejšia a najslávnejšia
služba Božia. Nič na svete nemóže sa
jej ani len prirovnaf. Z čoho nasleduje,
že omšu sv. nábožne slyšaf, je najsvá
tejší a naj pasitelnejší skutok. Ctihodný
Tomáš Kemp. píše: Keď kňaz omšu slůži,
ctí Boha, obveseluje anjelov, vzdeláva
Cirkev, pomáha živým, odpočinok zjed
náva zosnulým, a sám seba účastným
činí všetkého dobrého. (4. kn. 5.) — Po

znamenáva sa, že niektoré omšové mo
dlitby sů stále (k. pr. Zalm stupňový,
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všeob. spoveď, Gloria, Credo, ajď.), ale
jné sa menia podla sviatku. Tieto pre
menlivé modlitby na váčšie sviatky uve
dené sů v druhej časti tejto knižky; tam
ich teda treba vyhladat.

Modlitby omšové.
Dobrý úmysel.

Ó, Pane Ježišu, porůčam sa do všet
kých omší, ktoré sa dnes po celom svete
slůžia, a prinášam

ti ich v spojení

Ss

úmyslami tvojho najsv. srdca, a prosím
fa: udel mi z každej sv. omše jednu
kvapečku predrahej krvi na. zadost
učinenie za moje hriechy a zaslůžené
pokuty.
Prosím fa dalej: nech sa mocou kaž
dej sv. omše jedna duša z očistca vy
slobodí, a jeden skonávajůci milosrden
stvo obsiahne, a jeden hriešnik sa obráti,
a jeden hriech, ktorý sa Srdca tvojho
najbolestnejšie dotýka, nech sa zamedzí.
Amen.

Bez teba, Ó, Ježišu, nechcem zomrief
nikdy; na tvojom srdci však hotový som
umrief kedy, kde a jako sa tebe fúbi.
Amen.
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Prístup.
Žalm 42.

Právo mi prisůď, ó, Bože. — rozrieš
spor mój s tvrdým ludom! — Čo ma,
mój obranco, zavrhuješ, — a necháš
chodif utrápeného? — Zachráň ma od
muža úskočného, — vyšli svetlo, pravdu
svoju, nech ma odprevadia.
Tak dospejůc k bytu tvojmu — a na
svátů horu tvoju, — pristůpim ku oltáru
Božiemu: — chválif ho, že zas ma ob
veselil. — Prečo teda smůtiš, duša moja?
— Důtaj v Bohu; budem ešte — Spá
sodarca chválif!
Všeobecná spoveď.

Vyznávam sa Bohu všemohúcemu, bla
hoslavenej Marii vždy Panne, blahosla
venému Michalu archanjelu, blahosl. Jánu
Krstitefu, sv. apoštolom Pefru a Pavlu,
a všetkým svátýni i tebe, otče: že som
mnoho zhrešil myslením, slovom i skut
kom: moja vina, moja vina, moja náj
váčšia vina. Preto prosím blahosl. Mariu
vždy Pannu, blahosl. Michala archanjela,
blahosl. Jána Krstitela, sv. Apoštolov
Petra a Pavla, a všetkých svátých, i teba,
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otče, modlif sa za mňa k Pánu Bohu
nášmu.
Nech sa smiluje nad nami všemohúůci
Boh, a odpustiac hriechy naše, nech nás
privedie k životu večnému Amen.
Preminutie, rozhrešenie a odpustenie
hriechov našich nech nám udelí všemo
hůci a milosrdný Pán. Amen.

Pieseň.
Začína sa svátá mša, — láskou Krista
Ježiša — založená na pamiatku — obety
kríža. — Chválme Boha spoločne, —
prosme všetci srdečne: — Dajžto, Pane,
by sme teba — chválili večne!
Introitus. — Vchod.
Vchod a ostatné premenlivé čiastky tejto omše vzaté
sů z omše na prvů nedelu adventnů.

K tebe som pozdvihol dušu Svoju,
Bože mój; v tebe dóverujem, nech som
nie zahanbený, a nech sa mi neposmie
vajů nepriatelia moji; všetci, ktorí fa
očakávajů nebudů zahanbení. (Z. 24.)
— Cesty svoje ukáž mi, Pane; a vyuč
ma chodníkom svojim. — Sláva Otcu i
Synu i Duchu svátému; jako bolo na
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počiatku, i nyni i vždycky i na veky ve
kov. Amen.
Kyrie eleison. — Pane, smiluj sa.
Gloria. — Sláva.

Sláva na vysosliach Bohu, a na zemi
pokoj fudom dobrej vóle! Chválime fa,
dobrorečíme ti, klaniame sa fi. oslavu
jeme fa. Daky li vzdávame pre velků
slávu tvoju. Pane Bože. RKrálu nebeský,
Bože Otče všemohůci! Pane, Synu jedno
rodený, Ježišu Krisle! Pane Bože, Ba
ránku Boží, Synu Otcov, Kforý snímaš
hriechy sveta, smiluj sa nad nami. Ktorý
snímaš hriechy sveta, smiluj sa nad
nami. Ktorý snímaš hriechy sveta, príjmi
prosenie naše. Ktorý sedíš na pravici
Otcovej, smiluj sa nad nami. Lebo ty
sám si svátý, ty sám Pán, ty sám najvyšší,
Jezu Kriste. S Duchom svátým v sláve
Boha Otca. Amen.

Pleseň.
Sláva, česť na vyšosti, — Bože! (vej
velebnosti, — a nám pokoj ráč udelif
— zo svej milosti. — Sláva Olcu večnému,
— Synu Bohu rovnému, — nech je takže
česf a chvála — Duchu svátému.
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Chvály na vynáhradu bezbožného růhania.

Nech je pochválený Boh. — Nech je
pochválené jeho sv. meno. — Nech je
pochválený Ježiš Kristus, pravý Boh i
pravý človek. — Nech je pochválené
meno Ježišovo. — Nech je pochválené
jeho najsv. Srdce. — Nech je pochválený
Ježiš v najsv. Sviatosli olfárnej. — Nech
je pochválená slávna Matka Božia, Maria
najsvátejšia. — Nech je pochválené jej
sváté a nepoškvrnené počatie. — Nech
je pochválené meno Panny i Matky Ma
rie. — Nech je pochválený Boh vo svo
jich anjeloch i svátých. — Nech sa stane,
nech je pochválená a na veky vyvýšená

najspravedlivejšia, najsvrchovanejšia a
najfůbeznejšia vóla Božia vo všelkom.
Amen.

Collecta. — Modlitby.

Vzbuď, prosíme, Pane, mocnosf svoju
a prijdi, aby sme zaslůžili z hroziacich
nám pre naše hriechy nebezpečenství
[vojou obranou byf vytrhnutí, a ftvojím
oslobodením zachránení. Ktorý žiješ a
krafuješ s Bohom Otcom v jednote
Ducha sv. Boh po všetky veky. vekov.
Amen.
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Vzývanie svátých o prímluvu.

Ochraňuj nás, prosíme, Pane, od všet
kého nebezpečenstva mysle i tela: a na
prímluvu blahoslavenej a slávnej vždy
Panny Rodičky Božej Marie, spolu so
sv. Jozefom i s blahoslavenými apošlolmi
(vojimi Petrom a Pavlom, i s blahosla
veným

N. (tu povedz meno kostolného patróna)

a so všetkými svátými, udef nám dobro
live zdravia i pokoja; aby Cirkev tvoja
po vyhladení všetkých protivenství a blu
dov, v bezpečnej slobode tebe slůžila.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista.
Amen.

Modlitba za dar síz.
Všemohůci a najtichší Bože, ktorý si
žížnivému fudu prameň Žživejvody zo
skaly vyviedol; vyveď z tvrdých sřdc na
ších slzy skrůšenosti, aby sme mohli
svoje hrichy oplakávaf, a ich odpustenie
z tvojho sřutovania obsiahnuf zaslůžili.
Skrze Krista Pána nášho. Amen.
Epištola. — List.
Čítanie z Jistu sv. Pavla Rímanom(13,

11),

Bralia! Poznajme čas, že je už hodina,
aby sme sa zo sna zobudili. Lebo teraz
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je bližšie naše spasenie, nežli keď sme
uverili. Noc (hriechu) pominula a deň
(súdu) sa priblížil, odhoďme teda skutky
temnosti a vezmime na seba zbroje
svetla. Jako vo dne, (slušno) poctive
choďme; nie v hodovaniach a v opilstvách;
nie v smilstvách a v nestydatostiach! nie
v rozbroju a v náruživosti; ale oblečte
si Pána Ježiša Krista.

Pieseň stupňová.
,
Všetci, ktorí fa očakávajů, nebudů za
hanbení, Pane. Ž. 24.) — Cesly svoje,
Pane, oznám mi, a vyuč ma chodníkom
svojim. Alleluja, Alleluja. — Ukáž nám,
Páne, milosrdenstvo svoje, a spasenie
svoje nám daj. Alleluja.
Evanjelium. — Dobrá zvestf.
Sledok sv. Evanjeliuma podla Lukáša (hl. 11, 25).

Za onoho času riekol Ježiš učeníkom
svojim: Budů znamenia na slnku a na
mesiaci i na hviezdach; a na zemi bude
úzkosť národov pre zmátok od hučania
mora a vln, tak že schnůf budů fudia
pre strach a pre očakávanie foho, čo
prijde na celý okršlek; Jebo mocnosti
nebeské budů sa lriasf. A vtedy uzrů
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Syna človeka prichádzať na oblaku s
velikou mocou a velebnosfou. Ale keď
sa toto počne diaf, pohliadnite a po
zdvihnite svoje hlavy, lebo približuje sa
vaše vykůpenie. A povedal im podoben
stvo: Pozrite na fíkový strom a na všetky
stromy; keď už vydávajů zo seba plod,
viete, že blízko je leto. Tak i vy, keď
uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko
je královstvo Božie. Veru, povedám vám,
že nepominie toto pokolenie, až sa to
všetko stane. Nebo a zem pominů; ale
moje slová nepominů.

Pieseň.
Ráč daf, Kriste premilý, — aby sme
vždy plnili — to, čo kážeš, a tak tebe
— sa zalůbili. — Preto vrůcne žiadame,
— tvé sváté slová, Pane, — ktoré nikdy
nepominů, — nech v srdci máme.
Credo. — Verím.

Verím v jedného Boha, Otca všemo
hůceho, Stvoritefa neba i zeme, všetkých
viditelných i neviditelných vecí. [ v jed
ného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho
jednorodeného. A z Otca narodeného
pred všetkými veky. Boha z Boha. Svetlo
3
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zo Svetla. Boha pravého z Boha pravého.
Splodeného, nie učineného, sůpodstat
ného s Otcom: skrze ktorého všetky
veci učenené boly. Ktorý pre nás ludí a
pre naše spasenie sostůpil s nebies. A
vtelil sa od Ducha svátého z Marie
Panny: a stal sa človekom. Ukrižovaný
tiež pre nás: pod Pontským Pilátom trpel
a pohrobený bol. A zasa povstal tretieho
dňa podfa Písem. A vstůpil na nebe,
sedí na pravici Otcovej. A opáť prijde
so slávou sůdif živých i mřívých: kto
rého královstívu nebude konca. I v Du
cha svátého, Pána a obživujůceho : ktorý
z Otca i Syna vychádza. Ktorému sa s
Otcom i Synom spolu poklona a sláva
vzdáva: ktorý mlůvil skrze Prorokov. I
jednu, svátů, všeobecnů a apoštolsků
Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpu
stenie hriechov. A očakávam vzkriese
nie zomrelých. A život budůceho veku.
Amen.

Pieseň.

Teba Boha veríme, — nepochybne
držíme, — žes' jeden Boh v troch osobách,
— o om isfí sme. — Oíca za Stvoritela
— Syna za Spasitefa. — veríme Ducha
svátého — za Světitela.
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Oťfertorium. — Obetovanie.

K tebe som pozdvihol dušu svoju,
Bože mój; v tebe dóverujem, nech som
nie zahanbený; a nech sa mi neposmie
vajů neprialelia moji; veď všetci,ktorí
fa očakávajů, nebudů zahanbení. (Z. 24.)

Pieseň.
Príjmi, Pane, obetu, — dla nového zá
vetu; — daj, nech slůži ku spaseniu —
celému svetu. — Chlieb a víno dávame,
— zmenu však predvídame; — slovo
tvoje všemohůce — nikdy neklamé.
Obetovanie seba.
(Dřa sv. Ignáca Loyol.)

Duch mój fa, Pane, miluje; — veď
všetko dobré z teba je! — Na dókaz
príjmi slobodu; — lepšieho nemám dó
vodu. — V památi len fo chcem nosíf,
— čo tebe ku cti móže byf. — Rozum
nech skůma len teba; — inej mu vedy
netreba. — A vólfa nech je blažená, —
keď tvojej je podrobená. — Čokolvek
mám: tys mi fo dal; — prosím, abys fo
zpát prijal. — Tys tomu pánom jediným,
— ty rozkazuj a vládni tým. — Daj lá
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sku svů mi a milosf; — viac neprosím;
na fom mi dosť!

Na umývanie růk.
Žalm 25.

Umyjem ruky svoje, — pristupujůc k
oltáru.
Tvů chválu, Pane, spievaf, — tvé divy
rád chcem hlásaf. — Milujem dom (voj,
Pane; — príbytok slávy tvojej.
Nezhub ma s hriešnikami, — mój ži
vot s krvomužmi, — vichž rukách je
neprávosf, — hrsf plná je poplatkov.
Ja však chcem prave kráčaf. — Spas
ma, buď milostivý. — Má noha stůpa
rovno; — v snemoch fi budem žehnaf.
Česť, sláva Bohu Otcu, — i Synu je
dinému, — aj Duchu presvátému — po
všetky veky vekov. Amen.
Secreta. — Tichá modlitba.

Nech nás, Pane, tieto sv. tajomstvá,
mocnou silnosfou očistených, privedů vo
stave dokonalejšom ku svojmu počiatku.
SkrzežšPána-nášho Ježiša Krista, atď.
Vyslyš nás, Bože, Spasitelu náš, abys
nás silnosfou“:tohoto sv. tajomstva od
všetkých nepriatelov duše i tela obhájil,
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a v tomto čase milosf, v budůcom však
slávu nám udelil.
Shliadni milostive na tiefo donesené
dary, prosíme, Pane Bože, ktoré veleb
nosti tvojej za hriechy svoje obefujeme;
a vylůď z očů naších potoky síz, aby
sme nimi zaslůžený požiar plameňov
uhasif mohli. Skrze Pána nášho Ježiša
Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije, atď.
Praefatio. — Predmluva.

Opravdu hodné a spravedlivé, slušné
i spasitelné je, aby sme tebe vždycky
a všade ďaky vzdávali: Pane svátý, Otče
všemohúci, večný Bože! Ktorý s jedno
rodeným Synom svojím i s Duchom sv.
jeden si Boh, jeden si Pán; nie v jed
notlivosti jedinej osoby, lež v Trojici je
dine podstaty. Lebo čo o sláve fvojej
podla zjavenia (vojho veríme, fo sio
tvojom Synovi, to si o Duchu sv., bez
rozdielu rozoznávania myslíme. Aby sa
tak vo vyznávaní pravého a večného Bož
stva, i v osobách vlastnosti, i v bytnosti
jednote, ij vo velebe rovnosti poklona
vzdávala. Ktorůžto chvália anjeli i ar
chanjeli. Cherubíni tiež i Serafini; ktorí
neprestávajů volaf každodenne, jedným
hlasom hovoriac:
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Sanctus.

— Svěátý.

Svátý, svátý, svátý Pán! — Pán Boh
zástupov nazvan! — Svátý Bože, ráč

byf vždycky — milostivý nám. TysPá
nom

od večnosti, — všetko

je z (fvej

mocnosti; — nebesá i zem sů plné —
tvej velebnosti!
Memento vivorum. -——
Rozpomienka
Za pápeža

na živých.

Bože, všetkých veriacich pastieru a
správco, shliadni milostive na služobníka
svojho N..., ktorého si Cirkvi svojej
predstavif ráčil: daj mu, prosíme, slovom
i príkladom osožif tým, kforým je pred
stavený; aby spolu so stádom sebe sve
reným dospel k životu večnému.
Za rodinu.

Obraňuj prosím fa, pane na prímluvu
blahosl. Marie vždy Panny, mojich ro
dičov a celů našu rodinu, a chráň ju,
ktorá sa ti z celého srdca korí, milostive
od úkladov nepriatefských.
Za dobrodincov a priatel'ov.

Bože, ktorý si veriacim

dary lásky

skrze milosfť Ducha sv. do sřdce vlial:
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daj služobníkom a služobniciam svojim,
za ktorých dobrotivosf tvoju vzývame,
zdravie mysle i tela; aby fa celou silou
milovali, a to čo tebe prijemné je, so
všetkou fůbosfou vykonávali.
Za nepriatelov.

Bože, milovníku a strážco pokoja a
lásky: všetkým mojim nepriatelom po
koja a pravej lásky; a udef im odpustenie
všetkých hriechov, a mňa od úkladov
ich vysloboď.
Prepodstatneníe.
Pravá viera nás učí, že pri každej omši,
keď kňaz vyslovuje slová Kristove: „Toto
je telo moje; a „Toto je krv moja!“ —
stává sa s chlebom a vínom zázračná
premena: neviditelná podstata vína na
živů krv Kristovu. Preto sa po tomto
premenení každý veriaci klaňaf musí pre
vel. Sviatosti oltárnej, t. j. Ježišu Kristu
pod spósobom chleba a vína prífomnému.
Na pozdvihovanie sv. hostie.

Vitaj, milý Jezu Kriste! — Vitaj, Synu
Panny čistej! — Vitaj, drahé Božie telo,
čo za nás na kríži pnelo.
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O, Ježišu mój zranený, — na kríž
hrozný zavesený, — (tam si dušu svů
vydal, — aby hriešnik život mal.
Ty si umrel, by som ja žil, — za hriech
mój si dlh zaplatil; — (ty si umrel ne
vinný — za veliké mé viny.

Klaniame sa ti, najsvátejsí Pane Je
žišu Kriste, a dobrorečíme tebe, lebo
si skrze sv. kríž svoj vykůpil sve.
Na pozdvihovanie kalicha.

Krv predrahá buď úctenál — Ty si
duší naších cena, — vyliata pre naše
zlosti, — z prenesmiernej láskavosti.
Pane mój ukrižovaný — kiež bych
mohol za teba — tiež krv vyliaf zo seba.
Večný Otče, prinášam ti predrahů krv
Jeziša Krista na zadosfučinenie za svoje
hriechy a za potreby Cirkvi svátej.
Po pozdvíhovaní.

S neba sstůpte anjeli, — pristůpte
archanjeli — nechže s nami chválu
Kristu — spieva svet celý! — Uctime
Boha svého, — vo Sviatosti skrytého;
— nech ho chváli s nami všetko — sívo
renie jeho.
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Memento defuncforum. — Rozpomienka na
zomrelých.

Bože, darco opustenia a milovníku
[udského spasenia: prosíme milostivosf
tvoju, aby si poprial bratom, (sestrám,)
príbuzným a dobrodincom nášho shro
maždenia, ktorí sa z tohoto svefa odo
brali, na prímluvu blahosl. Marie vždy
Panny so všetkými sválými, účastensívo
večnej blaženosti dosiahnuf. Skrze Krista
Pána nášho Amen.
Pater noster. — Otče náš.

Otče dobrý na nebi, — nech fa vesmír
velebíl — Ráč vyslyšaf milostive —

| naše
potreby.
—Telu
nášmu
da
chleba, — duši tiež, čo jej treba; —
odpusť viny, a priveď nás — k sebe
do neba.

Modlitba.
Vysloboď nás, prosíme, Pane od všet
kého zlého, minulého, prítomného i bu
důceho, a na prímluvu blahoslavenej a
slávnej vždy Panny, Rodičky Božej
Marie, spolu i blahoslavených apoštolov
svojich Petra a Pavla, i Andreja, a
všetkých svátých, daj milostive pokoja
za dňov našich, aby sme prispením mi
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losrdenstva tvojho napomožení i od
hriechu boli vždycky slobodní, i pred
všelikým pobůrením ubezpečení. Skrze
tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna
ivojho, ktorý s tebou žije a kraluje
v jednote Ducha svátého po všetky veky
vekov. Ameu.

Napomenutie.

Prví kresfania prijímali pri každej sv.
omši, jako sám kňaz. Tak by to vlastne
malo byť vždycky, jako si to i rimský
otec, pápež žiada. Ale keď sa to pre
jakůkolvek príčinu staf nemóže, má sa
vykonaf aspoň duchovné prijímanie, £. |.
máme v sebe vzbudif tůžbu po skutoč
nom prijímaní, po spojení so Spasite
lom svojím v prevel. Sviafosti ollárnej
prítomným,
Agnus Dei. — Baránok Boží.

Ó, Baránku nevinný, — čo snímaš sveta
viny, — srdce moje za príbytok — odo
mňa príjmi. — Baránku, Boží Synu, —
zofri aj našu vinu; — Obetuj nás Otcu
svojmu — v tůto hodinu. — Baránku
dobrotivý, — daj pokoj opravdivý; —
ukáž, že si milosrdný — a milostivý.
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Duchovné prijímaníie.

Pane, nie som hoden, abys vošiel pod
strechu moju; ale riekni len slovom, a
uzdraví sa dusa moja.
Opakuje sa ešte dva razy.

Ježišu, tebe žijem; Ježišu, tebe umie
ram; Ježišu, fvoj(a) som živý(á) i
mřtvy(á). Amen.
Dušu Kristova, posváť ma. Telo Rri
slovo, spas ma. Krv Rrisfova, opoj ma.
Voda z boku Rristovho, obmv ma. Umu
čenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Je
žišu, vyslyš ma. Do svojich rán skry
ma. A nedaj mi odlůčif sa od teba. Pred

zlým nepriatelom chráň ma. V hodínu
smrti mojej povolaj ma. A poruč mi
prijsť k tebe. Aby som so svátými a vy
volenými fvojimi chválil teba na veky
vekov. Amen.
Communio. — Prijímanie.

Pán dá dobrotivosf a zem naša vydá
plod svoj.
Postcommunio. — Po prijímaní.

Nech prijmeme, Pane, milosrdenstvo
tvoje uprostred chrámu tvojho, aby sme
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tak budůce slávnosti svojho vykůpenia
s príslušnou úctou predchádzali.
Nech nás, prosíme Pane, očistí a po
silní prinesený dar božskej Sviatosti; a
na prímluvu bl. Panny, Rodičky Božej
Marie. i sv. Jozefa, spolu So Sv. apo
štolmi tvojimi Pefrom a Pavlom, a so

sv. N...
. i všetkými sválými, nech
nás pozbaví všetkých neprávostí a oslo
bodí od všetkých protivenství. Skrze
Krista, Pána nášho. Amen.
Vlej milostive. Pane Bože, milosf
Ducha sv. do sřdc naších, aby nás pri
viedla k obmývaniu škvýn hriechov na
šich slzami a vzdychami, a fak žiadaný
účinok odpustenia nám poskytla. Skrze
Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho,
ktorý s tebou žije a krafuje v jednote
tohože Ducha sv. Boh po všetky veky
vekov Amen.

Na Požehnanie.

Nech nás požehná všemohůci Boh:
Otec, Syn i Duch svěálý. Amen.

Pieseň.
Bože vo tvoch osobách, — buď pri
nás v našich mdlobách, — tiež v rá
dostných i žalostných — živote dobách.
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Neopusf nás nikdy, Ježišu najsladší;
Ježišu najsladší, neopusf nás nikdy!
Posledné Evanjelium.
Začiatok svátého Evanjeliuma podfa Jána.

Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bolo
u Boha, a Bohom bolo Slovo. To bolo na
počiatku u Boha. Všetko skrze neho sa
stalo, a bez neho nič sa nestalo, čo
sa stalo. V ňom bol život, a život bol
svetlo fudom, svetlo vo tmách svieti, a
tmy ho nepochopily. Bol človek od Boha,
ktorému meno bolo Ján. Ten prišiel na
svedectvo, aby svedčil o svetle, žeby
všetci verili skrze neho. Nebol on sve
tlom, ale aby svedčil o svetle, Bolo
svetlo pravé, ktoré osvecuje každého
človeka, prichádzajůceho na tenfo svef.
Na svete bolo, a svet skrze neho bol
stvorený, ale ho neprijali. Ale ktoríkolvek
ho prijali, dal im moc staf sa synmi
Božími, tým, ktorí veria v jeho meno,
ktorí nie z krvi, ani zo žiadosti tela, ani
z vóle muža, lež z Boha sa zrodili. A

Slovo telom stalo

sa, a prebývalo

©jako
slávu
Jednorodenéh
odOtc
medzi nami: a videli sme jeho slávu,
plného milosti a pravdy.
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Modlitby odpustkové po sv. omši.
(Kňaz nech trikráť s fluďomodrieka: „Zdravás

Maria;“ potom:)

Zdravás Královno, Matko milosrden
stva, život, sladkosf a nádej naša zdra
vás! K tebe voláme vyhnaní Ssynovia
Evy; k tebe vzdycháme stonajúůci a pla
čůci v tomto slzavom údolí. A preto, Prí
mluvnico naša! obráf k nám tie milo

srdné oči svoje; a Ježiša, požehnaný
plod života svojho, nám po fomlo vy
hnanstve ukáž, ó, milostivá, ó, láskavá,
ó, sladká Panno Maria!
Oroduj za nás, svátá Božia Rodičko.
— Aby sme sa stali hodnými zaslůbení
Kristových.
Bože, útočiste naše a silo, shliadni
milostive na [ud k tebe volajůci; a na
prímluvu slávnej a nepoškvrnenej Panny,
Rodičky Božej Marie, i blahoslaveného
Jozefa, jej ženícha, a svátých apoštolov
svojich Petra a Pavla, i všetkých svátých:
vyslyš milosrdne a dobrotive modlitby,
ktoré za obrátenie hriešnikov, za slobodu
a povýšenie svátej matky Cirkve vylie
vame. Skrze Krista Pána nášho. Amen.
(Nech sa pridá vzývanie:) Svátý Michale

ar

chanjelu, bráň nás v boji; proli zlosti a
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úkladom diablovým buď ochranou. Nech
mu rozkáže Boh, pokorne prosíme; a
ty, knieža vojska nebeského. satanáša a
iných zlých duchov, ktorí na zkazu duší
po svete sa potulujů, mocou božskou
svrhni do pekla. Amen.
(Tri razy:) „Najsvátejšie Srdce Ježišovo,
smiluj sa nad nami!“
(Odp. 7 rckov a 7 kvadragien.)

Modlitba záverečná.
Nech nás, prosíme, všemohůci a mi
losrdný Bože, tieto ftajomstvá očistia, a
na přímluvu všetkých sválých svojich
popraj, aby nám tielo fvoje tajomstvá
neboly príčinou pokuty, lez spasitelnou
prímluvou za odpuslenie; nech sů nám
obmytím od neprávosli, posilnéním v sla
bosli, pevnosfou proti všetkým nebezpe
čenstvám sveta; nech sů živým i mřívym
veriacim na odpustenie všetkých previ
není. Skrze Pána nášho Ježiša Krista, ald.
Na odchod.
Maria, Matko milosti, — WMatičko mi

losrdnosti! — Obráň nás pred nepria
tefom. — Nech je ti sláva, Ježišu, — z
prečistej Panny zrodený; — tiež Ofen
s Duchom presvátým — nech sláva zneje
na veky. Amen.

Pobožnosť spovedná.
Poučenie. — Pri sv. krste narodí sa
človek poznovu z vody a z Ducha SÚ,

očistí sa od dedičného hriechu, obsiahne
posvácujůcu milosťf,a stane sa diefafom
Božím a dedičom kráfovstva nebeského.
Ale všetko toto ztratí zasa, keď sa do
pustí smrtelného hriechu, £. j. keď s úpl
ným povedomím nejaké prikázanie Božie
alebo cirkevné, v dóležitej veci prestůpi.
Jestli chce takýto hriešnik milosf Božiu
a právo na královsívo nebeské nazpát

dostaf, musí pokánie činif, f. j. musí vy

konať úprimnů a skrůšenů spoveď, a
nový, čtnostlivý život započaf. Ostatné
mu povie spovedník. — Dobrý kresfan
hladí si získaf aj odpustky, t. j. odpus
tenie zaslůžených pokůt, ktoré Cirkev
mimo sv. spovedi za isté dobré skutky
a modlitby udeluje. Vo sviatosti pokánia
odpůšťajů sa totiž len hriechy a večné
pokuty úplne, ale časné pokuty obyčajne
len z čiastky. — Príprava na dobrů spo
veď je vzývanie Ducha sv. a zpytovanie

Zd

Svedomia. K vóli snadnejšiemu zpyto
vaniu nasledujů tu prikázania Božie i
cirkevné, a hlavné hriechy.

Príprava.
Duchu svátý prijď s neba atď.
(Hfadaj v časti tretej.)

Desátoro Božích prikázaní.
1. Ja som Pán Boh tvoj; nebudeš
maf bohov iných mimo mňa; neučiníš
si modly, ani nijakého podobenstva, abys
sa mu klaňal.
(Každodenné modlitby; povera;
tanie; zúfanie.)

rep

2. Nevezmeš mena Pána Boha svojho
nadarmo.
(Zlorečenie; prisahanie.)

3. Spomni, abys' deň sviatočný sválil.
(Služby Božie; služobná práca.)

4. Cti otca svojho i matku svoju, abys
dlho živý bol na zemi.
(Predstavený; výchova.)

3. Nezabiješ.
(Hnev; pomsta; zvady.)

30

6. Nesosmilniš.
(Necudnosť v myšlienkach, rečiach
skutkoch.)

a

|©8.Nepremluv
krivého
sved
©9.Nepožiadaš
manžel
blíž
7. Nepokradneš.

(Lakomstvo; úžera; šiafba.)

proti blížnemu svojmu.

(Lož; ohováranie.)

svojho.
(Nečisté myšlienky a žiadosti.)

10. Ani nepožiadaš domujeho, ani role,
ani služobníka, ani dievky, ani vola, ani
osla, ani ničoho, čo jeho je. Amen.
(Závisf.)

Pátoro cirkevných prikázaní.
1. Zasvátené sviatky sválif.

2. VUnedelu

a vo sviatok celů omšu

svátů nábožne slyšaf.
3. Styridsafdenný póst, štvoro suchých
dní a iné prikázané pósly zachovávaf;

jiež v P© zdržoval.
a v sobotu od másilého
y pxxrmmajmenej raz v roku nariadenému
ňaz00 sa vyspovedaf, a okolo Veliej
noci velebnů Sviatosf ollárnu prijaf.
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3. V zapovedený čas svadobného ve
selia nedržaf.

Sedem hlavných hriechov.
1. Pýcha, 2. lakomstvo, 3. smilstvo,
4. závist, 5. hnev, 6. obžerstvo, 7. leni

vosf v službách Božích.

Modlitby po zpytfovaní svedomia.
Modlitba za fútosf.
(Pred krížom.)

Hřa, pred tvojím pohladom, Ó, dobrý

a najsladší Ježišu! na kolená padám,
a S najváčšou vrůcnosfou duše fa pro
sím a žiadam: ráč do mójho srdca víla
čiť živý cit viery, nádeje i lásky, a pravů
lůtostť nad mojimi hritechami, jako i silnů

vófu polepšif sa — keď s velkou bola
stou a pohnutím duše sám u seba fÍvo
jich páť rán uvažujem a v duchu obze
rám, majůc pred očima Čo už prorok
Dávid do úst svojich položil o tebe, Ó,
dobrý Ježišu, rieknuc: Prebodli ruky
moje i nohy moje; spočítali všetky kosti
moje! Amen.
Žalm 50.

Smiluj sa pre milosf, Pane! — Pre
[ůtostnost zahlaď vinu; — obmyj, čo som
3*
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zlostne spáchal, — očisťmá od hriechov
mojich; — lebo svoju zlosf uznávam, —
hriech mój predo mnou je vždycky.
Tebe samému som zhrešil, — čo ne
návidíš, som činil, — aby výrok tvoj bol
pravý, — a tvoj sůd stál bez úhony. —
V neprávosti som sa zrodil, — počatý
už bol som v hriechu.
Ty však milovný si pravdy; — mů
drosti ma vyuč skrytej; — hysopom ma
ráč očislif, — zmyj ma, nech nad sneh
som belším. — Veselosf mi zas daj po
čuf, — zaplesaf daj kostiam zbitým.
Odvráť tvár od hriechov mojich, — vinu
moju zahlaď všetku. — Stvor mi, Bože,
srdce čisté, — pravého mi obnov ducha;
— nezažeň ma od svej tváre, — svátého
mi neber Ducha.
Daj mi znovu rozkoš spásy, — upevní
ma duchom silným; — hriešnych vyučim
[vej cesle, — by sa navrátili k tebe. —
Od krvavej spas ma viny, — zplesaf
daj. žes spravedlivým.
Pane, otvor perny moje, — ústa budů
chválu hlásaf. — Žertvy nechceš; dal by

vďačne; — nežiadaš prinášky spalnej.
— Lůbosf tvoja: duch pokorný; — srdce
zbité nezavrhneš.
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Sionu preukáž milosť; — ukáž, Bože,
vófu dobrů: — nech povstanů můry jeho.
— Potom prijmeš zase žerívy, — obef
svátů, spravedlivů; — na oltár k prináške
spalnej — znovu telce klásf ti budů.
Vzbudenie troch božských ctností.

Verím v Boha mójho živého a pravého,
vo troch Osobách, ale v jednom Bož
stve postaveného. Verím v Boha Ofca
Stvoritefa, Syna Vykupitela, Ducha svá
tého, Posvátitefřa mójho. Verím a vyzná
vam vieru fů najsvátejšiu, ktorů Ježiš
Kristus učil, kforů apoštolovia ohlašovali,
ktorů svátá rímsko-katolícka Cirkev drží.
V tejto svátej viere žiadam živý byf i
umrief, lebo fv, Bože, si ju zjavil, ktorý
ani jako vševediaci sklamaný byf, ani
jako večná a nekonečná pravda klamaf
nemóžeš.
Důfam v nekonečnom milosrdenstve
tvojom, Ó, Bože, pomocníku jediný tela
i duše mojej. Důfam v predrahej krvi
Je iša Rrista, Spasitefa mójho, z tak ve
likej lásky pre mňa vyliatej: že mi od
pustíš všetky hriechy z celého života
mójho, a že mi dáš milosf svoju i živof
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večný; lebo si to zaslůbil, a verný i vše
mohůci si vo vyplnení sfubov svojich.
Milujem fa, Ó, najláskavejší Bože, naj
vyššia a nekonečná dobroto, hlbokosf
všetkej krásy a dokonalosti, pre túto

obzvláštnu dobrotu, krásu a lůbeznosf

tvoju. Áno, ačkolvek by som ani nijakej
odplaty důfaf, ani pokuty obávaf sa ne
mal, predsa miloval by som teba, lebo
ty, Bože, si všetkého možného milovania
a ctenia najhodnejší. Ach, keby som fa
mohol milovaf tak horlivou láskou, jako
fa milujů a na veky milovaf budů všetci
anjeli a blahoslavení v nebi; jako fa mi
luje a milovaf móže všeliká horiivá duša
na zemi; ku ktorých všetkých najhorli
vejšej láske pripojujem milovanie a lásku
svoju velmi nedokonalů.
Cvičenie Ffátosti.

Z tejto pripojenej a horlivej lásky tvojej,
Óó,Bože, že som fa obrazil, srdečne Iu

fujem; odriekam, odpieram, v ošklivosti
mám všetky hriechy z celého života
mojho. Kiežby som učiniť mohol, aby
nikdy spáchané neboly! Volím radšie
umrief, ako teba, najsvátejšia Trojico,

|©naďalej
nejakým
fažkým
hrie
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obrazif. Ale k tomu udel mi, mój Bože,
milosť svoju, aby som sa ustavične všef
kých hriechov mohol chránit, a v kre
sfanských skutkoch až do smrti zoírval;
čo S tvojou pomocou verne slubujem.
Amen.

Spoósob začaťf a dokonaf spoveď.
„Spovedám sa Bohu všemohůcemu, i
lebe otče duchovný, na miesto Boha
ustanovený, že som od svojej poslednej
spovede nasledujůce hriechy spáchal.
Poslednýraz spovedal som sa...“ (Tu sa
povedia hriechy, a pofom sa dokoná
týmito slovami:) Za všetky svoje hriechy
z celého srdca [utujem, lebo som nimi
nekonečné dobrého a lásky hodného
Boha obrazil; silne slubujem viacej ne
hrešif a príležitosti k hriechu sa varovaf.
Prosím za spasitelnů pokutu a za roz
hrešenie.

Po sv. spovedi.
Nech je ti, prosím, Pane, pre zásluhy
bl. Panny Marie a všetkých svátých milá
a vzácna tálo moja spoveď, a čokolvek
mi teraz alebo inokedy chýbalo k pravej
skrůšenosti a k úprimnému i úplnému

36

vyznaniu, nech doplní láskavosf a milo
srdenstvo tvoje, a dfa tohože milosrden
stva ráč ma hojnejšie a dokonalejšie
rozhrešif v nebesiach. — Uítvrď to, Pane,
čo si pósobil v nás, zo sv. chrámu svojho,
ktorý je v Jeruzaleme! — Učiň nás,
prosíme, Pane svátý, Otče všemohůci,
večný Bože, po milosrdnom očistení od
všetkej neprávosti, z daru milosti tvojej
v dobrom predsavzatí stálymi, a popráj,
aby sme, ufvrdení na skale apoštolskej
viery s rovnou vyfrvanlivosfou skutkom
splnili, čo sme vólou započali. Skrze
Krista, Pána nášho. Amen.
Poďakovanie.

Chválte Pána všetky národy, chválte
ho všetky pokolenia. Lebo upevnené je
nad nimi milosrdenstvo jeho, a pravda
Pánova zostáva na veky. Sláva Otcu, atď.
Ďakujemeti, všemohúci Bože, za všetky
dobrodenia tvoje. Kforý žiješ a krafuješ
na veky vekov. Ame. Otče náš. Zdravas,
Verím.

Žalm 102.

Chváť Pána, duša moja; — moja vnů
trosťf meno jeho; — chvál Pána, duša
moja; — daru jeho nezabudni!
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Neprávosf ti odpůšťa; — nemoce tvoje
lieči; — od záhuby fa chráni, — milo
srdenstvom venčí.
Nasyvcuje fa dobrom, — že sfa orol
omladneš; — on prisudzuje právo, —
utlačených zastáva.
Mojžišovi oznámil — svů cestu; Izra
elcom — svů radu; on nenáhli, — mi
lostivý je velmi.
Nebýva vždycky prísnym, — nehnevá
sa na veky, — a previnenia naše —

ala zásluhy netresce.
Jak obloha nad zemou: — nad fuďmi
jeho milosť; — jak od východu západ:
— památuje, že prach sme.
Dni človeka jak tráva: — sfa kvietok
polný kvitne, — zchytí ho víchor, zhynie,
— a nenechá pamiatky.
No milosf Božia večná, — z rodu na
rod prechádza, — nech sů len smluve
verní, — a zachovajů prikaz.
Na nebi jeho prestol; — bez kraju
jeho vláda; — vy silní anjelovia: — česf
vzdajte, posli, Pánu.
Česí, zástupy, vzdávajte. — čo vólu
mu plníte, — i všetky jeho diela — po
širokom vladárstve.
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Obnovenie krstných sfubov.

Najsvátejšia Trojico, Otče, Synu a Du
chu sv., Pane mój a Bože mój, klaniam
sa ti tu spolu so všetkými stvormi tebou
vykůpenými, a dobrorečím ti za tie veliké
milosrdenstvá, ktorými si ma po Čas ce
lého života obsypaťf ráčil. Nadovšetko
však dakujem ti, Ó, Bože mój, za pre
velké dobrodenie sv. krstu, skrze ktorý
stal som sa účastným všetkých pokladov
milosti, a počal som žif novým životom,
ktorým niekdy spolu s tebou žif budem
večne v sláve nebeskej. — Opravdu ne
móžem si spomenůf na tůto tak velkú
milosf bez toho, aby som nezaplakal nad
zlým jej užívaním: že som totiž tolko
kráť zrušil sluby tebe dané, a viedol
život docela nehodný vysokej hodnosti
diefafa tvojho, na ktorů si ma povýšif
ráčil. V ošklivosti mám fůto svoju hroznů
nevďačnosť; ó, kiežby som fa tak bol
miloval, a tak ti bol slůžil, ako to činili
najváčší svátí. Odriekam sa poznovu, a
teraz už na vždy, pred nebom i zemou
tak ako som sa odriekol pri sv. krste,
satanáša i jeho návodov, sveta i jeho
pýchy, hriechu i jeho póvabov, seba sa
mého i všetkých zlých náklonností svojho
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srdca, a Sfubujem fi, že naďalej za
jediné pravidlo svojho živobytia považo
vaf budem sv. Evanjelium, a za živy prí
klad Pána nášho Ježiša Krista. — Ty
však, Panno najsvátejšia, sv. ochrancovia
moji nebeskí, sv. anjelu strážco, pod
ktorých ochranstvom som Sa pre nebe
narodil, vymóžte mi fofků hojnosf milosti,
žeby som svojim slubom verný zostal,
a dfa príkladu vášho, užívajůc tento tak
velký dar ku sláve Božej a ku vlastnému
posváteniu, vskutku do neba sa dostal,
a tam spolu s vami večne miloval a
chválil tů najsv. Trojicu, ktorá je jediným
žriedlom všetkého dobrého, a ktorej nech
je česf i sláva i dobrorečenie po všetky
veky vekov. Amen.

GEXA

Sv. prijímanie.
Poučenie. — Sv. prijímanie je skutočné
požívanie najsv. tela a krvi Pána nášho

Ježiša Krista pod spósobom chleba za
pokrm duše. Prevel. Sviatosf oltárna má
trojnásobný účel: ona je naša obeta pri
omši sv.; — ona je pokrmom našej duše,
keď ju prijímame; a ona je konečne na
ším božským priatelom, keď v naších
kostoloch vo dne i v noci s nami pre
býva. S našej stránky zodpovedá tomu
trojnásobná povinnosf: na sv. omši účasf
braf, k stolu Pánovmu. pristupovaf, a
prevel. Sviatosť olt. navštevovať. Čo sa
menovite tej druhej povinnosti týka, je
síce pravda, že cirkevnému prikázaniu
učiní sa zadosf i jedným prijímaním do
roka, ale nikolvek láske Spasitefovej a
nášmu vlastnému prospechu. Čím váčšmi
kto miluje svojho Spasilela, tým častejšie
ho prijíma, a tým hojnejšej milosti stáva
sa účastným. — Nehodné prijímanie je
hrozná svátokrádež. K hodnému prijíma
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niu požaduje sa, aby duša bola čistá
aspoň od fažkého hriechu. — Najlepšia
príprava na sv. prijímanie sů omšové
modlitby (Hfadaj na str. 30.); len že
vchod a iné premenlivé čiastky treba
vziaf z omše na Božie Telo. (Hfadaj
v časty druhej.)

Pieseň cirkevná.
Vyšiel od Otca Syn Boží, — prišiel
na zem bez lůčenia, — a dielo svoje
konajůc — dospel ku sklonku života.
Kroz učeníka zlosynom — majůc byf
zradne vydaný, — najprv v predivnom
pokrme — vydal sa sám apoštolom.
Pod dvojnásobným spósobom — dal
Telo im a Rrv svoju, — by fak nasýtil
v človeku — dvojnásobnů tiež podstatu.
V jaslach sa nám dal za brata, — za
Chlieb živý pri večeri, — sfa cenu hrie
chov na dreve, — nad hviezdami je
odmenou.
O, spasitefná hostia, — čo nám oívá
raš nebesia, — posilni nás a obhajuj —
v bojoch našich i sůženiach.
Trojjedinému Pánovi — nech sláva
zneje večitá; a tenže nech vo vlasti nám
— život bez konca udelí. Amen.
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Protispev a modlifba.
Ja som chlieb živý, ktorý som s neba
sostůpil; ak bude kto jesf z tohoto chleba,
žif bude na veky. Alleluja.
Položil ti za končiny tvoje pokoj, a
tukom obilia nasycuje fa. — Bože, ktorý
si nám v predivnej Sviatosti pamiatku
umučenia svojho zanechal; udeř nám,
prosíme, tak ctiťfsváté tajomsívá Tela i
Krvi tvojej, aby sane úžitok vykůpenia
tvojho stále v sebe cítili. Ktorý žiješ a
krafuješ, atď.

Modlitby k sv. prijímaniu.
(Podla knihy: „Ježiš moja žiadosť“.)

Pred sv. prijímaním.
Cvičenie poníženosti.

Božej slávy a velebnosti, svátý mocný,
nesmrteřný Bože! ty chceš ku mne prísť?
Ty, ktorého nebesia nemóžu obsiahnuf,
chceš v mojom úzkom srdci prebývať?
Ó, krářu neba i zeme všemohůci, nevy

| slovitefný,
nekonečný
Bože,
čože
je
človek, že sa na neho rozpaměluješ ? Čo
zvlášte som ja, že ma navštivuješ ? Sami
anjeli a nebeské mocnosti nič sů pred
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tebou; a ja sa mám opovážiť k tebe, Ó,
veliký Bože, zblížiť? Čo by som i tak
svátým(ou) bol(a), jako svátý Ján Krs
titef, nebol(a) by som fakejto milosti
hoden(a); jako že tedy zaslůžim ja tak

biedny(a) hriešnik(ca), teba najsvátej
šieho prijať? Už to by bola pre mňa
biedneho(u) veliká milosf, keby si ma
len pred nohami fvojimi frpel a len
omrviny s tvojho stola padajůce sbieraf
mi dovolil. Ale ty ma, čo viac, k svojej

večeri voláš, posadzuješ ma za sfól svoj
medzi svoje deti a chceš ma svojím
vlastným telom křmif a krvou napájať?
Ja ani len toho nezaslůžim, aby si na
mňa myslel alebo pozrel; a fy chceš do
mójho srdca vojsť? Ó, Pane, nie som
hoden(a)! Nie som hoden(a)!

Pieseň.
1. Daruj mi, Jezu, Srdce Své, chcem
Teba milovaťf; — Bo mé bez Tvojho jak
mřtve, nemáóže lásky maf, — Za nič ja

Svoje srdce mám, keď Ježiša mójho ne
mám. — V Sviatosti skrytého a Boha
živého.

2. Ktorého more, zem, nebe nemóže
obsiahnuf, — V sviatosti skrytý Ten k
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Sebe srdcia chce pritiahnuf. — Ach, tiahni
srdce mé k Sebe z márnosti sveta ta v
nebe, — Duše mojej pravý lekáru láskavý.
3. V oltárnej tejto Sviatosti krv, telo
Tvé živé, — Bohočloveka vlastnosli sů
tu opravdivé, — Bár nevidíme, veríme,
prijímame, čo tu ctíme: — Krista pravé
telo a pravů krv Jeho.
4. Ježiš, Tebe vo Sviatosti vrůcne sa
klaniame; — Slyš naše vrelé žiadosli,
ktoré tu skladáme. — Teba prosíme,
vyslyš nás, odvráf mor, vojnu, hlad od
nás, — Daj šťastné skončenie a večné
Sspasenie.

Obefovanie smierneho prijímania.
(Pred sv. prijímaním alebo po ňom.)

Premilý Ježišu, spojujem sa v duchu
so všetkými údami apoštolstva modli
tebného, večitej poklony a spolku bož
ského Srdca tvojho, ale zvlášte s tými,
ktorí sů tak šfastliví, že fa dnes vo ve
lebnej Sviafosti prijaf mohli, a porůčam
ti fofo sv. prijímanie predovšetkým s tým
úmyslom, aby som ním (voje zarmůtené
a urazené Srdce potešil(a) a náhradu
mu dal(a) za všetok nevďak a fahostaj
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nosf i krivdy, ktorými ti ludské, do zem
ských vecí pohrůžené srdcia tvoju velků
lásku odplácajů.
Kroz nepoškvrnené srdce Panny Marie:
[vojej panenskej matky, venujem a od
dávam fi svoje úbohé, krehké, hriešné
srdce, aby napozalým tebe samému pri
náležalo, len tvojej lásky chrámom bolo,
ktorý si Boh náš, Král náš, Pán náš,
Otec náš, najváčší dobrodinec náš, spása

naša, láska naša a všetko naše: chcejůc
ti tak ponekiaf, nakolko mi fo možno,
vynahradiť zaslepenosf a neláskavosf
mnohých veriacich.
Prosím fa a žiadam pre tvoju skutočnů
a opravdivů, tak dobrotvů a oblažujůcu
prítomnosf v srdci mojom (po ktorej lak
tůžobne dychtím), sprav srdce moje po
dobným svojmu. — Prispej k pomoci
svátej, samopravej a Samospasitelnej

Cirkvi svojej i jej súženej hlave, sválému
Otcovi; neopusti dedicívo svoje, našu
drahů vlasť, svoj verný, kresfanský lud;
nedopusf, žeby sa podvodami bezbožní
kov odtrhnůf dal od láskavého Srdca
tvojho a tak zahynul. Pritiahni k sebe
všetky srdcia a daj nám pokoj svoj,
ktorý svet daf nemóže.
"
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Neopusf nás, presladký Ježišu, neo
půšfaj svoje úbohé, prenasledované, roz
ptýlené stádo. Neopůšfaj nás, Pane, lebo
sa zvečerieva v našom kresfanskom,
vierou spravovanom živote, a deň pokoja.
slnko vznešenej, svátej lásky Božej, pra
vej, čistej, nadprirodzenej lásky k bliž
nému nachyluje sa k západu. — Na
tento
úmysel, s fouto prosbou porůčam svoje
dnešné sv. prijímanie, v spojení so všet
kými teba milujúcimi dušami, (vojmu
milosrdnému a láskyplnému Srdcu. —
Prijmi milostive tento dar fvojej večnej
lásky; vyslyš nás, spas nás, smiluj Sa
nad nami!
Ó, milosrdenstvo božské, ktoré si v
najsvátejšom Srdci Ježišovom telom sa
stalo, obhajuj svef a vylej sa na násl

Modlitba sv. Frantfiška Xavera.
Mój Bože, ja fa milujem; — nie preto,
že dóverujem — (tvým sfubom, ani z

úzkosti — pred trestami na večnosti; —
lež pre to, že ty, Ježišu, — na kríži spa

sils mi dušu.

Trpel si strach, posmech, muky, —
dals' prebodnůf sváté ruky, — v bole
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stiach hrozných si skonal, — bys mňa
hriešneho zachoval.
Jak by ti mohol vzdorovaf — a vrůcne
fa nemilovať? — Nie pekla fresf, ni slasf
neba, — ni dar bárs jaký od teba; —
ty sám si, Jezu, jediná — povďačnej
lásky príčina.
Jak tys“ mal rád mňa hriešneho, —
lak za života celého — i ja li srdce ve
nujem — len žes' mój Boh, fa milujem!

Po sv. prijímaní.
Ó, svátá hostina, na ktorej sa Kristus
prijíma, pamiatka umučenia jeho sa ob
novuje, myseř naplňuje sa milosfou, a
záloh budůcej slávy sa nám podáva.
Chlieb s neba si im udelil. — Všetku
rozkošnosf v sebe majůci.
Bože, ktorý si nám v prepodivnej Svia
tosti pamiatku umučenia svojho zanechal:
udel nám, prosíme tak ctif sválé tajom
stvá Tela a Krve fvojej, aby sme úžitok
vykůpenia tvojho stále v sebe ctiti. Kforý
žiješ a krafuješ na veky vekov. Amen.

Vzdychy po prijímaní.
Pane, kto som ja, že ma tak miluješ,
a také dobrodenia mi preukazuješ ?
o"
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O, Králu neba i zeme, kráfuj aj v mo
jom srdci; vládní v ňom na veky vekov.
Amen.
Ó, mój Bože, milujem fa z celého

srdca a nado všetko; kiež by som mal
srdce svátých, aby som fa mohol milo
vaf ešte viac!
Ó, Bože mój, taků krivdu som fi uči
nil svojimi hriechami! Nikdy, nikdy už
viac fa nechcem obrazif; volím radšie zo
mrief, nežli teba fažkým hriechom obrazit!

Pripomienka božského Srdca.
Pohanenie očakávalo srdce moje a
biedu; i zírval som, aby sa niekto spolu
so mnou rmůlil, a nebolo (nikoho); i
aby (ma) potešil, a nenašiel som (nikoho).
Srdce Ježišovo, lásku k nám horiace,
— Zapál srdcia naše láskou k tebe.
Popraj, prosíme všemohůci Bože, aby
sme, chlůbiac, sa najsv. Srdcom milova
ného Syna tvojho a najzvláštnejšie do
brodenia láský jeho k nám si pripomí
najůc, i zo skutku i zo ovocia fýchže
dobrodení sa tešili.
Ó, najmilostnejší Ježišu, do najsvátej
šej rany Srdca tvojho skladáme všetky
žiadosti a tůžby sřdc svojich, a pre ne
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skončenů dobrotivosf tvoju pokorne fa
prosíme a žiadame: pritiskni srdcia naše
na veky k Srdcu svojmu, aby sme febe
žili a v tebe umreli. Ktorý žiješ a krá
fuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba ctih. Tomáša Kemp.
Opravdu ty si mój milý, — Pane Je
žišu Kriste, — vyvolený z tisícov, a kto
rom zalůbilo sa duši mojej prebývaf po
všetky dni života. Opravdu ty si moje
knieža pokoja, v ktorom je pokoj svr
chovaný a odpočinutie pravé, mimo kto
rého je len namáhanie a bolesf a ne
skončená bieda. Opravdu fy si Boh skritý,
a rada Ívoja nie je s bezbožnými, ale s
pokornými a prostými je shovor tvoj. Ó,
lůbežný je, Pane, Duch tvoj; ktorý, aby
si svoju sladkosf k dietkam preukázal,
chlebom najlůbeznejším, s neba poda
ným, občerstvovaf ich ráčiš. Veru „nenie
iného národa tak velikého, ktorý by mal
bohov k sebe tak sa približujúcich, jako
ty, Bože náš, prítomný si“ (5. Mojž. 4.).
Všetkým svojim veriacim, ktorým, abys
ich každodenne potešil, a srdcia ich k
nebu pozdvihnul, seba samého jesf a
požívaf dávaš.
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Lebo ktorý iný fud je tak slávny, jako
rud kresfanský? Alebo ktoré stvorenie
pod nebom je tak milované, jako duša
pobožná, ku ktorej vchádza Boh, ab
ju choval slávnym (felom svojím? Ó
milosť nevyslovná, Ó prívetivosf pre
divná, ó lůbosf nesmierna, človeku oso
bitne preukázaná! Ale čo odplatím Pánovi
za tůto milosf, za lásku tak výbornů ?
Nieto ničoho vzácnejšieho, čo by som
darovaf mohol, nežli aby som svoje srdce
Bohu svojmu úplne odovzdal a čo naj
užšie jemu pripojil. Vtedy budů plesaf
všetky vnůtornosti moje, keď duša moja
dokonale spojená bude s Bohom. Vtedy
mi povie: Ak chceš ty so mnou byf, ja
privolím byť s tebou. A ja mu odpoviem:
Ráč, Pane, zostaf so mnou; ja milerád
chcem byf s tebou. To je celá lůžba
moja, aby srdce moje spojené bolo s
tebou. Amen.

Modlitba cirkevná.
O, jaký lůbežny je, Pane, Duch fvoj;
ktorý, aby si sladkosf ku synom pre
ukázal, chlebom najsladším, s neba po
daným, naplňuješ lačných dobrými ve
cami, hrdých boháčov prepůšťfajůc na

prázdno.
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Křmil ich tukom obilia. — A medom
zo skaly nasýtil ich.

Učiň,prosíme, Pane, aby sme naplnení
boli večným požívaním božstva tvojho:
ktoré predobrazuje časné prijímanie dra
hocenného Tela a Krvi tvojej. Ktorý ži
ješ a krafuješ s Bohom Otcom v jednote
Ducha sv. Boh po všetky veky vekov.

Amen.

Chválospev sv. Tomáša Akv.
Chvál, Sione, Spasitefa, — chvál pa
stiera, voditefa — chválospevom srd-č
ným! — Chváf ho podla svej možnosti,
— bo ctif zarovno hodnosti — nie si fy
dostatočným.
Dnes sa predmet chvályhodný, — chlieb
živý pre nás životný, — k sláveniu pred
stavuje. — Pri poslednom večeraní — k
požívaniu že je daný, — kresfan nepo
chybuje.
Kresfanom sa článok dáva, — že sa
telo z chleba stáva, — víno sa v krv
zmenuje. — Bár to nenie k pochopeniu.
— ani očiam ku spafreniu, — viera v
tom dostačuje.
Dobrí i zlí prijímajů; — lež rozdielny

chosen majú; — spasenie lebo ztratu.
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— Dobrým spasenie, zlým ztrata — je
táto Ssviatosf prijatá; — viď nerovnů
odplatii.
Pastier dobrý, chlebe živý, — Ježišu

buď milostivý, — nad našími hriechami!
— Tvé telo nech nás obživí; — niekdy
nás, ó, dobrotivý, —obdar nebies trónami!
Vševediaci, Všemohúci, — nás divne
občerstvujůči, — sválými fajomslvani:
— Daj, nech s tebou slolujeme, — v
nebi nech sa radujeme, — večne S
nebešťfanami. Amen.

AXA

Pobožnosť nešporná.
Poučenie. — Nešpory

— latinsky ve

sperae — sů vlastne čiastka cirkevných
hodiniek, ktorů kňazi odpoludnia povinní
sů pomodlif sa. Na mnohých miestach
odbavujů sa tieto hodinky, pozostávajůce
z istých žalmov a iných modlitieb, v ne
defu pri odpoludňajších službách Božích
až po dnes. Obyčajne však odbavujů sa
pri tejto príležitosti niektoré zo štyroch
schválených litanií: o najsv. Mene Ježiš,
o bl. Panne Marii, o všetkých Svátých a
o Božskom Srdci Pána. Tu sa kladů len
tie dve prvé; tretie a štvrté treba hřadaf
v druhej časti (na krížové dni.) — Účasť
braf na odpoludňajších službách Božích
nie je síce zvláštnym zákonom prikázané,
ale pravý kresfan to bez dóležitej príčiny
predsa nezanedbá. Jako kto miluje kostol
tak miluje obyčajne aj Pána Boha. Aj v
deň sv. prijímania je to slušná vec, buďto
v kostole, buďto aspoň doma nejaků od
poludňajšiu pobožnosf vykonaf,
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Litánie o najsv. Mene Ježiš.
Pane,
Kriste,
smiluj sa nad nami!
Pane, |
Ježišu, uslyš nás,
Ježišu, vyslyš nás,
Otče s nebies, Bože,
Synu, Vykupitelu sveta, Bože,
Duchu svěálý, Bože,

Svátá Trojico, jeden Bože,
Ježišu, Synu Boha živého,
Ježišu, odblesk Oíca,
Ježišu, žiaro svetla večného,
Ježišu, králu slávy,
Ježišu, slnko spravedlivosti,
Ježišu, Synu Marie Panny,
Ježišu, premilý,
Ježišu, predivný,
Ježišu, Bože silný,
Ježišu, otče budůceho veku,
Ježišu, velkej rady anjelu,
Ježišu, najmocnejší,
Ježišu najtrpezlivejší,
Ježišu najposlušnejší,
Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
Ježišu, milovníku čistoty,
Ježišu, milovníku náš,
Ježišu, Bože pokoja,

[nrrus

irueu
peu
es

|

Ježišu, póvodco života,
Ježišu, príklade cnosti,
Ježišu, horlitefu duší,
Ježišu, Bože náš,
Ježišu, útočišle naše,
Ježišu, otče chudobných,
Ježišu, poklade veriacich,
[nrru
Ježišu, pastieru dobrý,
Ježišu, svetlo pravé,
Ježišu, můdrosf večná,
Ježišu, dobroto nekonečná,
Ježišu, cesto a živole náš,
Ježišu, radosf anjelov,
Ježišu, králfu patriarchov,
Ježišu, osvietitelu prorokov,
Ježišu, majstre apoštolov,
Ježišu, učitelu evanjelistov,
Ježišu, silo mučeníkov,
Ježišu, svetlo vyznavačov,
Ježišu, čistoto panien,
Ježišu, koruno všetkých svátých,
Buď nám milostivý, odpusf nám, Ježišu;
Buď nám milostivý, uslyš nás, Ježišu;

iluteu
peu
P<S

J

Od
Od
Od
Od
Od
Od

všetkého zlého,
každého hriechu,
hnevu svojho,
úkladov diablových,
ducha smilného,
večnej smrti,
$
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zanedbaniasvojichvnuknufí,
©Od
Skrze
tajomsívo
svojho
svátého
vtelenia,

Skrze
Skrze
Skrze
Skrze

narodenie svoje,
delinstvo svoje,
božský život svoj,
práce svoje,

Skrze smrtelný boj a umučenie svoje, *
Skrze kríž a opustenosf svoju,
Skrze mdloby svoje,
Skrze smrf a pohrobenie svoje,
Skrze vzkriesenie svoje,
pogojsá
"seu
nj sizaf
Skrze vstůpenie svoje,
Skrze radosti svoje,
Skrze slávu svoju.
|
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
odpusťf nám, Ježišu;
Baránku Boží, kforý snímaš hriechy sveta,

uslyš nás, Ježišu;

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
smiluj sa nad nami, Ježišu;

Ježišu, uslyš nás;
Ježišu, vyslyš nás!

Moalime sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý
si riekol: Pýtajte, a dá sa vám; hfadajte
a najdete; klopte, a otvorí sa vám: pro
síme, daj nám pýtajúcim cit božskej lásky
svojej, aby srge fa celým srdcom, ústami

22

i skutkami milovali, a tebá chválif nikdy
neprestávali.
Učiň, Pane, nech máme večnů bázeň
a zároveň i lásku svátého mena tvojho:
lebo nikdy riadenia svojho tých nezba
vuješ, ktorých stálosti lásky svojej vy
učuješ. Ktrorý žiješ a krafuješ na veky
vekov. Amen.
Iná modlitba.

Bože, ktorý si jednorodeného Syna
svojho za Spasitela ustanovil, a Ježišom
ho volaf rozkázal: popraj milostive, aby
sme sa v nebesách patrením na toho
tešili, ktorého meno ctíme na zemi. Skrze
fohože Pána nášho Ježiša Krista. Amen.
Pro sacerdote.

Panem de coelo praestitisti eis.
Omne delectamentum in se habentem.
Oremus.

Deus, gui nóbis sub Sacraménto mi
rábili passiónis fuae memóriam religuisli:
tribue, guaesumus; ifa nos Córporis et
Sanguinis fui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuae frucfum in nóbis
jůgiter sentiámus. Oui vivis ef regnas in
saecula saeculórum. Amen.
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Ježiš naša láska.
Jezu, tvojej lůbeznosti — paměť přavé
dá radosti; — v srdci kto však fa uho
stí, — cit nebeskej má sladkosii.
Spevu niet lúbeznejšieho, — uchu nič
lahodnejšieho, — mysli nič rozkošnej

šieho, — nad Ježiša najsladšieho.

Zná to hriešnik pokorený, — vie to
biednik umorený, — cíli, kto je roztů
žený: — čo je Ježiš, Boh vtelený.
Jazyk nevie vypovedaf, — ni písmena
naznamenaf, — skůsený len zná to poňať,
— jak to blaží: Ježiša maf!
Jezu, král si najslávnejší, — vífaz si
najpodivnejší, — duchu vzor najvzne
šenejší, — srdcu cit najpríjemnejší.
Keď do srdca nám vslupuješ, — po
divne ho osvetluješ, — márnosf sveta
ukazuješ, — láskou ducha roznecuješ.
Jezu, kvet panenskej Matky, — srdca
nášho poklad sladký, — zemskej služby
za čas krátky — hotuješ nám večné
statky.
Hlas náš nech fa vychvafuje, — skutok
nech fa nasleduje, — a duch rád nech
zalefuje, — kde sa sláva tvá zjavuje.
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Litánie loretfánske.
Pane,
Kriste,
Smiluj sa nad nami!
Pane,
Kriste, uslyš nás,
Kriste, vyslyš nás,
Otče s nebies, Bože,
Synu, Vykupitelu sveta, Bože,
Duchu svátý, Bože,
| nad nami!
Svátá Trojico, jeden Bože, | Smiluj sa
Svátá Maria,
Svátá Božia Rodičko,
Svátá Panno panien,
Matko Kristova,
Matko božskej milosti,
|
Matko najčistejšia,
|
Matko najčistotnejšia,
Matko nepoškvrnená,
Matko neporušená,
Matko premilá,
Matko predivná,
Matko dobrej rady,
Matko Stvoritefa,
Matko Spasitela,
iseu
ez
Panno najmůdrejšia,
Panno ctihodná,
Panno chvalitebná,
Panno mocná,
[npojao
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Panno dobrotivá,
Panno verná,
Žrkadlo spravedlivosti,
Stolico můdrosti,
Príčino našej radosti,
Nádobo duchovná,
Nádobo poctivá,
Nádobo výbornej pobožnosti,
Ružo duchovná,
Vežo Dávidova,
|
Vežo zo slonovej kosti,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,

Bráno nebeská,
Hviezdo julrná,
Uzdravenie nemocných,
Útočište hriešnikov,
Potešenie zarmůtených,
Pomocnico kresfanov,
Kráfovno anjelov,
Královno patriarchov,
Královno prorokov,
Královno apoštolov,
Královno mučeníkov,
Královno
Královno
Královno
Královno
hriechu

vyznavačov,
panien,
všetkých svátých,
bez poškvrny dedičného
počatá,

[npo1o
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Královno ňajsv. ružéncá,

EES:

Královno
pokoja,
7ž
Baránku Boží,
ktorý snímaš hriechy sveta
odpusťf nám, Pane,

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane,
Baránku Boži, ktorý snímaš hriechy sveta,
smiluj na nad nami!
Oroduj za nás, svátá Božia Rodičko.
— Aby smesa stali hodnými zaslůbení
Kristových.
Modlime sa. Popraj nám, služobnikom
Švojim, prosíme, Pane Bože: aby sme
sa z večitého zdravia tela i duše tešili,
a na slávnu prímluvu blahoslavenej Marie
vždy Panny od prítomného zármutku
boli oslobodení a večnů radosf požívali.
Skrze Krista, Pána nášho. Amen.
Iné modlitby.

Pod ochranu tvoju utiekame sa, svátá
Božia Rodičko! Prosbami našími ne
zhřýdajv potrebách našich: ale od všeí
kého nebezpečenstva vysloboď nás vždy
cky, ó, slávna a požehnaná Panno! Pani
naša, Prostrednico naša, Orodovnico
naša! So Synom svojím nás smer, Synu
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svojmu nás odporůčaj, Synu svojmu
nás predstavuj.
Milost tvoju, prosíme, Pane, vlej do
myslí našich, aby sme, spoznajůc zve
stovaním anjelovým vtelenie Krista Syna
tvojho, skze umučenie jeho a križ ku
sláve vzkriesenia privedení boli.
Popraj, milosrdný Bože, podpory kreh
kosti našej, aby sme, konajůc pamiatku
svátej Rodičky Božej, pomocou jej pri
mlůvania zo svojich neprávoslí povstali.
Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.
Pripomienka sv. Jozefa.

Oroduj za nás, svátý Jozefe! Aby
sme sa stali hodnými zaslůbení Kri
stových.
„ Nech nám, prosíme, Pane, zásluhy
Zenícha najsvátejšej Rodičky tvojej po
máhajů, aby nám to, čo naša dostato
čnosf neobsiahne, na jeho prímluvu bolo
darované.
Bože, ktorý si nevýmluvnou prezre
teřnosfou blahoslaveného Jozefa za Že
nícha najsvátejšej Rodičky svej vyvolif
ráčil: daj, prosíme, aby sme toho, kto
rého jako ochrancu ctíme na zemi, za
prímluvníka maf zaslůžili v nebesách.
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Ktorů žiješ a krafuješ
vekov. Amen.

Boh na veky

Protispevy (Antifóny) o prebl.
Panne Marii.

|| ris
©
Mater
guae
júcich
—
brá
Prvý protispev.

Od prvej nedele : dventnej až do sviatku Očisfovania
Panny Marie, čili do Hromníc.

Alma Redempló

pervia coeli.
Porta manes, ef

stella maris sucůrre

cadénti,

Slávna
Matko
Spasitela, — hvie
zdo morská putu

nebies ofvorená: —
buď pomocou pa
dajúcich,
|
Zaslaň nás, Ó,

|| Natura
miráníe,
ritefa,
—
pri
Súrgere gui ců
rat, pópulo: tu guae
génuisfi,

luum sánetum Ge
nitórem,
Virgo prius ac
postérius, Gabrielis
ab óre

Milostivá, — ktorá

keď si porodila —
svojho Boha Sívo
sa zadivila.
Matko,
ktorás'
pred pórodom, —
i po ňom vždy
Pannou bola, —
primlůvaj sa za nás
hriešnych — u na
šeho Spasitela.

—
Summens
illud
©Áve,
peccatórum
miserére.

G*
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Ý. Angelus Dó
mini nuntiavifť Mariae. IR.Et concépit

Anjel Páňov žvé:

stoval Narii — A
počala z Ducha

©deSpiritu
sancto.
svátého.
Oremus.

Gratiam
tuam
Milosf svoju pro
|| méntibus
guaesumus
Dómine
síme,
Pane,
vlej
do
nosfris
myslí
našich
aby
uf. gui, sme, spoznajúc zve
| infůnde:
Angelo
nuntfiánfe,
stovaním
anjelo
Christi Fílii tui in vtelenie Krista Syna
carnatliónem cognó
vimus, per passi
ónem ejus et Cru
cem ad resurrecii
ónis glóriam perdu
cámur. Per eůn
dem Christum Dó
minum nostrum. R.

tvojho, skrze umu
čenie jeho a kríž
ku sláve vzkriese
nia privedení boli.
R. Amen.

Amen.

|

nou
nepo

Od vianočných sviatkov až do Hromníc.

W. Post partum,
Virgo, invioláta per
mansísfti.
R. Dei Génifrix,

intercéde pro nobis.

Po pórode Pan

si zostala. — Ro
dičko Božia, pri

mlůvaj sa za nás.
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Oremus.

—
tisaeternae,
beáplodným
pane
stvom blahoslave
Deus,

gui salů-

fae Mariae virgini
táte foecůnda, hu

Bože,

ktorý

Si

|
vcčnéh
Spa
©
poskyt
ud
|| intercédere
senti
merůimus
auctó
máno géneri prae
mia praestitisti: tri
bue, guaesumus
ut ipsam pro nobis

©

nej Marie [ludskému

pokoleniu poklady

prosíme, aby sme
pocítili, že tá sa za
nás primlůva, skrze
ktorů sme. prijaf

rem vitae Ssuscípere,

zaslůži
póv

lium ftuum. R. Amen.

tvojho. Amen.

ámus, per

guam

Dóminum nostrum života. Pána nášho
Jesum Christum Fi Ježiša Krista, Syna

|| orta.
—
Salve,
radix
—Gaude,
Druhý protispev.

Od hromníc až po Velků noc.

Ave, Regina coe

lorum, -— Ave, Do

mina

Angelorum:

salve porta — Ex
gua mundo lux est
Virgo gloriósa,

—

Super omnes spe

Zdravás, Králov
no nebeská;
—
zdravás,
(tv Pani
anjelská; — koreň

Jesse, nebies bráno,
— z ktorej svetu
svetlo dano.
Piesaj, Panno naj
slávnejšia, — fy zo

|
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cióca,

— Vale, o

valde decóra, —
Et pro nobis Chri
slum exóra.
Dignáre me
laudáre te, Virgo.

sacráfa.

R. Da mihi vir

tůtem contra hostes
tuos.

všetký
naj
nejšia; — milostivá
Pannočistá, —pros
vždy za nás.Jezu
Krista.
Dovol mi chváli
fa, Panno svátá. Daj
mi sily profi nepria
tefom tvojim.

Oremus.

Concede, miséri
cors Deus, fragi
litáti nostrae prae
sidum: ut gui sanc
tae Dei Genifricis
memóriam ágimus,
infercessónis ejus
auxílio, a nosfris
iniguitátibus resur
gámus.Per eumdem
Christum Dóminum
nostrum.

Popraj, milosrd
ný Bože, krehkosti
našej obrany, aby
sme, konajůc pa
miatku svátej Božej
Rodičky, pomocou
jej primlůvania zo
svojich neprávostí
povstali. Skrze to
hože Krista, Pána
nášho. Amen.

RR.Amen.

Tretí protispev.
Od Velkej noci až po nedelu trojičnů.

Regina coeli, lae
táre, allelůja. —

Raduj sa, nebies

Královna, — alle

37

|

Ouia guem meruisfi
portáre, allelůja. —
Resurréxit sicut di
xit, allelůja. — Ora
pro nobis Deum,
allelůja.

luja,

alleluja;

aleluja
—
pr

luja; — z mflvych

vstal, jak predpo
vedal, — alleluja,

aby nás
W. Gaude et lae
táre, Virgo Maria,
allelůja.

R. Ouia surréxif
Dóminus vére alle
lůja.

—

kohos nosiť bola
hodná, alleluja, alle

prijal.

k

sebe

— Alleluja,

Aleluja!
Raduj a
sa, Panno
Alleluja.

vesel
Maria.

— Lebo

vstal Pán opravdu,
Alleluja,

Oremus,

Deus, gui per
Bože, ktorý si
resurrectiónem Fi vzkriesením Syna
lii fui Dómini nostri svojho, Pána ná
Jésu Christi mun šho Ježiša Krisfa
dum laetificáre dig svef obveselif ráčil:
nátus es: praesfa,
guaesumus; uf per aby sme skrze Ro
ejus Genitricem Vir dičku jeho, Pannu
ginem Mariam per Mariu, radosti ži
vota večného do
siahli.
Skrze tohože
gáudia vitae. Per
eůmdem Christum

|
propra
pro
| pětuae
capiámus
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Dóminum nosírum.
B. Amen.

Krista, Pána nášho
Amen,

Štvrtý protispev.

| Mater
misericór
Od nedele trojičnej až po prvů nedefu adventnů.

Salve,

Regina,

diae, vita, dulcédo,

et spes nostra, sal
ve. Ad te clamá

mus éxules, filii
Hevae. Ad te suspi
rámus geméntes, ef
flentes in hac lacry
márum valle. Eja
ergo advocáta no
stra, illos fuos mi

Vifaj,
nebeská
Kráfovna, — vitaj
Matko milosrdnál!
— Tvs život a slad

kosffudská: —vitaj,
nádej naša všelka.
K tebe my, Evy sy
novia, — vyvrhnutí

hriešnikovia,-v tom
údolí sÍz plačůci —
vzdycháme si síto
najúci. Obráťf tedy
k nám oči své —mi

©sericórdes
óculos
ad

nos. convérte.

Et Jesum benedic

tum fructum ven
tris tui, nobis posí
hoc exilium osten
de. O «clemens, o

pia, o dulcis Virgo
Maria.
:

losrdné a láskavé;
— primlůvaj sa za
nás biednych, —
hriechmi velmi ob
fažených. A Ježiša,
požehnané — živo
ta svojho ovocie, —
nám pri konci puto
vania — ukáž Matko
milosrdná. Ó, milo
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W.Ora pro nobis,
sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efi

ciámur promissió
nibus Christi.

stná, a láskavá, — ó,
sladká Maria Pannal
— Vypros nám u Sy
na svého —účasten
stvo slubov jeho.

Oroduj za nás,
svátá Božia Ro

|

zaslůb
Kr
dičko. — Aby sme

sa

stali

hodnými

vých.
Oremus.

©
| gloriósae
vírginis
telo
idušu
pre
| mererétur,
Spíritu
| instántibus
malis,
Omnipotens sempilérne Deus, gui

Všemohůci, več
ný Bože, ktorý si

matris Mariae cor nej panenskej Mal
pus ef ánimam, uí ky Marie pósobe
dignum Fílii tui ním Ducha svátého
habitáculum éffici pripravif ráčil, aby
sa hodným príbyt
sancto cooperáníe, kom Syna tvojho
praeparástli: da, uf, staf mohla: daj,
Cujus commemora aby sme láskavou
tióne laetámur, ejus prímluvou (ej, z
pia infercessióne ab jejžto pamiatky sa
veselíme, nastfáva
jůcich
bied a smrti
ef a morfe perpé
tua liberémur. Per večnej zbavení boli.
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| eúůmdem
Christum
Skrze
tohože
Kri
Dóminum nostrum.

sta, Pána

R. Amen.

Amen.

nášho.

©. Divínum auxílium máneat semper
nobiscum.
R. Amen.

Pieseň.
Ó, ty prekrásna, — ó, ty prejasná, —
Matičko nebeská, — zdravás Maria, —
královno anjelská.
Nad slnce jasná, — Panno prekrásna,
— hriechom nerušená, — k podpore
sveta — od Boha zvolená.
Biela Talia. — Panno Maria, — tys
nebe sklonila, — a svetlo sveta — v
živote nosila.
Lesk všetkých ctností, — kvet nevin
nosti. — more utešené, — v ktorom sů
nebies — bohatstvá stečené.
Matko milosti, — zdroj blaženosti, —
Rodičko Kristova, — tebou prichádza —
nám pomoc Pánova.
Nádejo zlatá, — potecho svátá, —
všej pomoci prameň,
oroduj za nás,
— svoje dietky. Amen.

GET

Pobožnosťf večerná.
Poučenie. — Noc a spánok sů obrazom
smrti. Dobrý kresfan nikdy nezapomína
na tů pravdu: Prach si a na prach sa

obrátiš; ale obzvlášte pripomína si ju
večer, keď sa chystá spaťf.Porůča sa do
růk Božích, ďakuje za prijaté dobrodenia
a prosí za odpustenie spáchaných hrie
chov. Pripomína si aj svojich priatefov,
ktorých Všemohůci Boh s fohoto sveta
už povolal. Jestli chceš dobre deň do
konaf, čiň tak aj lv; a ak si hospodárom,
maj starosf o fo, aby večerné modlitby
celá rodina společne odbavovala.

Modlitba večerná.
Najsv. Trojico, Bože mój, jediný v byt
nosti a trojný v osobách, Otče, Synu a
Duchu sv., verím, že si tu prífomný, lebo

podla nesmiernosti svojej nachádzaš sa
na každom mieste, a klaniam sa li s
pocitom najhlbšej poníženosti, a rád by
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som fi preukázal taků úctu, jaká fvojej
Velebnosti prislůcha.
Dakujem fi za všetko to dobré, ktoré
si mi od počiatku mójho Žživolaaž po
tůto chvífu udelif ráčil, a prosím všet
kých blahoslavených v nebi, aby spolu
So mnou velebili milosrdenstvo Božie.
Zas sa pominul, ó, Pane, jeden deň;
tys“ mi ho dal, aby som ho použil ku
tvojej cli a ku svojmu spaseniu; ale kol
kokráf som fa zasa obrazil! Lutujem to,
Pane a Bože mój; kiežby som deň fenfo
tak bol ztrávil, jako to učinili (voji naj
vernejší služobníci! S milosfou tvojou
sfubujem, že budůcne svoje dni lepšie
budem vynakladaf.

Modlitba kresfanskej rodiny.
Ó, Bože dobrotivý a milosrdný, tvojej
všemohůcej ochrane odporůčame svoj
dom, svoju rodinu a všetko, Čo máme.
Požehnaj nás všetkých, jako si požeh
nal svátů Rodinu v Nazarete. — Najsvá
tejši Výkupitelu, Pane Ježišu Kriste, pre
lásku tvoju, z ktorej si sa človekom stal,
abys nás zachránil; pre milosrdensítvo
tvoje, ktorým si za nás na kríži umrel:

prosíme fa, žehnaj nášmu domu, našej
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rodine, našim domácim. Ochraňuj nás
od všetkého zlého a od úkladov fudských;
zachráň nás od hromu, krůpobitia, ohňa,
povodne a zlého počasia: uchovaj nás
pred svojím hnevom, pred nenávisfou a
zlosfou našich nepriatefov, pred morom,
hladom a vojnou. Neráč dopustif, aby
kto z nás zomrel bez sv. sviatostí. Udel
nám Svoje požehnanie, aby sme stále
vyznávali vieru svoju, ktorá nás ku spa
seniu vedie: aby sme aj v ufrpeniach a
sůženiach nádej silnů zachovali a v láske
k tebe i k blížnému sa zmáhali!
Ó. Ježišu, požehnaj nás, ohraňuj nás!
— Ó, Maria, Matko milos a milosrden
stva, žehnaj nám, chráň nás od zlého
ducha, voď nás materinskou rukou svojou
týmto slzavým údolím; smer nás So
Synom svojím; odporůčaj nás jemu, aby
sme sa hodnými stali zasfůbení jeho. —
Sv. Jozefe, pestůne nášho Spasitela,
ochranco jeho sv. Matky a hlavo sv. Ro
diny: buď naším prímluvníkom, žehnaj
nám a opatruj náš príbytok v každý čas|
— 8v. Michale, bráň nás proti zlobe
pekelnej; — sv. Gabrielu, vyuč nás vóli
Božej! — Sv. Rafaelu, ochráň nás od
nemoce a nebezpečensíva životal — Sv.

anjeli strážní, zachovajte nás vo dne iv
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noci na ceste spasenia!l — Sv. ochran
covia naši, primlůvajte sa za nás u frónu
Božieho!
Ach, požehnaj dom tento, Bože Otče,
ktorý si nás stvoril; Bože Synu, ktorý
si pre nás na kríži trpel; a tv, Bože
Duchu svátý, ktorý si nás krstom po
svátil. Ráč, najsv. Trojico, chránif telo
naše, očistif dušu, Spravovaf srdce, a
viesť nás k životu večnému! — Sláva
Otcu, sláva Synu, slávu Duchu svátému.
Amen.

Pozdravenie božského Srdea.
Ó, podivuhodné Srdce Ježišovo, chvá
lime fa, dobrorečíme ti, ďakujeme fi,
obetujeme ti, darujeme a zasvácujeme
srdce svoje. Prijmi ho a vládni ním
úplne, abys v ňom žil a kraloval na veky

vekov. Amen.

Nech sa všade miluje najsv. Srdce
Ježišovo!

Pieseň večerná.
Zas ku koncu deň sa schýlil, — k od
počinku zve ma noc; — ktorý Čas i
všetko riadiš, — prijď mi, Bože, na
pomoc.
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Čos mi dnes udelif ráčil: — za to
vrůcne ďakujem; — svoje hriechy, ne
dbalosti, — hfa, srdečne fufujem.
Odpusťf, Otče, viny moje — pre krv

Syna svojeho; — k ochrane ráč s neba
soslať — anjela mi strážneho.
Bratom, ktorých nemoc tfrápi, — Pane,
daj ulavenie; — dušiam v mukách oči
stcových — popraj vyslobodenie.

Odovzdanie sa do vole Božej.
Pane a Bože mój, keďže musím um
rief a hodina smrti mojej je neistlá, fak
že ma móže i tejto noci zastihnůf, porů
čam ducha svojho a život svoj do růk
tvojich, a podrobujem sa úplne ohfadom
na tůťo poslednů hodinu ustanoveniu
tvojej božskej Prezretefnosti. Prijímam
toto ustanovenie s dokonalou poníženo
sfou a důfam, že budeš ku mne milo
srdným pre zásluhy Ježiša Krista, Pána
a Spasitefa mójho. Amen.
Ježiš, Maria, Jozef, vám darujem srdce
svoje i dušu svoju. — Ježiš, Maria, Jo
zef, stojte pri mne v poslednom boji.
— Ježiš, Maria, Jozef, s vami v pokoji
nech sa rozlůči duša moja. Amen.
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Za skonávajůcich.
Ó, najmilostivejší Ježišu, milovníku
duší, prosím fa pre smrtelný boj najsv.
Srdca tvojho, a pre bolesti nepoškvrne
nej Malky tvojej, obmy v krvi svojej
hriešnikov celého sveta včuř skonávajů
cich a ešte dnes zomrief majůcich!
Srdce Ježišovo, niekdy smrtefnou úz
kosfou sklůčené, smiluj sa nad zomiera
júcimil

Posledné myšlienky.
Ubieram sa na odpočinok, ó, Pane
Ježišu, aby sa sily mójho tela zofavily.
— Ó, Ježišu mój, kofkokráf v noci dých
nem, tolhokrát buď odo mňa požehnaný,
jako fa žehnajů Serafíni a Cherubíni v
nebesách. — Ježišu, v teba verím, v tebe
důfam, teba nado všelko milujem. —
Varuj nás, Pane, jako zreničku v oku;
vo stíne krýdef svojich obhajuj nás. Amen.

Žalm 90.
Prešťastný, koho chráni — Najvyšší
a zacláňa; — on riekne Pánu: hrad
mój; — mój Boh, v ňomž pevne důfam.
Bo on fa vyslobodí — od osidiel a
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chorób; — prikryje fa svým krýdlom,
— pod perufou fa schová.
Nezplaší fa strach nočný, — ni šíp

čo letí vo dne, — ni smrf, čo vo tme
čihá, — ni mor, čo škrtí v poldni.

Nech klesne tisíc bokom, — av pravo
desaf tisíc, — k tebe sa zlo nezblíži;
— tvoj štít je jeho vernosf.
Uzrieš na Svoje oči — pod frestom
bezbožníkov, — a že ti útočišťom, —
ochrancom bol Najvyšší.
Nešfastie fa nepotkne, — bič vyhne
[vojmu stanu; — on anjelom prikáže,

— ostriehaf fa na cestách.
Na rukách fa ponesů, od úrazu zá
chránia: — pošliapeš levy, hady, — le

víčatá a draky.
Spasím ho, že je verný; — povýšim,
že ma pozná; — ak volá, ja vyslyvším,
— a S ním Som v profivensfve.
Vyslobodím ho z biedy, — a ofočím
ho slávou, — predlžim jeho živol, — a

spásu mu ukážem.
Česf, sláva Bohu Oteu, — i Synu je
Jinému, — svátému takže Duchu — po
všetky veky vekov. Amen.

ARX

ČAST DRUHÁ.

CIRKEVNÝ ROK.

EXA

Cirkevný rok.
Poučenie. — Rok cirkevný počína sa
S prvou nedelou adventnou a končí sa s
poslednou nedelou po sv. Duchu. Delí
na na tri hlavné čiastky, (. j. na dobu
vianočnů, vefkonočnů a svátodušnů, Ob
sezh jeho tvoria okrem tých troch naj
hlavnejších sviatkov, Vianoce totižto, Vel
kej noci a sv. Ducha, ešte niektoré iné
slávnosti a sviatky, dva posvátné časy,
štvoro suchých dní a 52 nediel. Zo sviat
kov treba pripomenůf obzvlášte Zjavenie
Pánovo a Božie Telo. Posvátné časy sů:
advent a 40 denný póst. Suché (. j. pó
stné dni sů streda, piatok a sobota v
lrefom týždní advenínom, v druhom týž
dni póstnom, v týždni svátodušnom a v
lom seplembrovom tyždni, ktorý nasle
duje po svitku Povýšenia sv. kríža. Z po
medzi nediel vynikajů: prvá adveníná,
jako začiatok cirk. roku: nedela deviat
nik, jako začiatok doby vefkonočnej; fretia
nedefa póstna v ktorů sa obyčajne za
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čína vefkonočná spoveď,“) potom nedele:
Smrtná a Kvetná pred Velkou nocou, a
Biela po Velkej noci. V tůto poslednů
odbavuje sa obyčajne prvé (velkonočné)
prijímanie školských dietoch. — Okrem
toho slávi Cirkev kat. behom svojho roku
3 zasvátených sviatkov ku cti bl. P. Ma
rie, jeden ku cti kniežaf apoštolských
Petra a Pavla, jeden ku cti všetkých svá
tých spolu, a premnohé iné (ku pr. Sv.
Jána KRrst, sv. Jozefa, ženicha bl. P.
Ma:'ie, sv. apošťtolov a

iných sválých),

z ktorvch sa niektoré volakedy aj mimo
kostola sválily. za našich nekresfanských
časov ale už len v kostole sa slávia.
Ale načo že je ten cirkevný rok? On
je ustanovený k nášmu posváteniu ; lebo:
„to je vófa Božia: posvátenie vaše“, tak
píše sv. Pavel v liste Tessalon. (hl. 4.).
Do neba nič hriešneho nevojde. Jeslli
sa máme ta dosfaf, musíme od svojich
hriechov sa očistif, a vedením kreslan
ského, t. j. ctnostlivého života, na kolko
to krehkému človeku je možné, svátými
sa staf. Preto sa nám behom cirkevného
roku predkladá učenie Kristovo, jeho
najsv. život, príklady sválých, udelujů sa
+) Najnovšie sa začína prvou nedelou póstnou.
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nám sv. sviatosji, prikazujů sa posty,
vykonávajů sa rozličné pokožnosti. Kto
na všetkom tom pilný podief berie, jako
sa na pravého kresfana svedčí, ten zaíste
bude spasený; lebo Cirkev sv. na to je
založená, aby nás ku spaseniu viedla, a
úrad svoj vykonáva priam týmito slávno
sfami a pobožnosfami, z ktorých cirkevný
rok pozostáva.

Doba vianočná.
Poučenie. — Vianočné sviatky ustano
vené sů na pamialku prvéhu príchodu
(latinsky adventus), f. j. narodenia Pána
nášho Ježiša Krista. Trvajů vlastne 14
dní, od Vianoc až do Zjavenia (božstva)
Pánovho. Po tejto slávnosti, ináč aj Tri
králmi zvanej, ešte niekofko nedief (2—6)
prináleží k vianočnej dobe. Priíprava na
sviatky vianočné obsahuje 4 nedele, a
nazýva sa sv. časom adventným. Zaka
zuje sa v ňom svadobné veselie a všetky
hlučné zábavy; prikazuje sa póst každů
stredu a piatok; — v trefom fýždni aj v

sobotu pre suché dni, a día starodávnej
obyčaje z návodu sv. Cirkvi pochád
zajůcej má

sa

každý kresfan

aj VY
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spovedaf. Advent je vóbec čas pokánia.
Zvláštna pobožnosf adveníná je ranná
omša, Rorate zvaná, ku cfi bl. Rodičky
Božej. Keďže omša na prvů nedelu
adventnů nachádza sa v Ččasíi prvej,
klade sa tu omša Rorate, ktorů možno
použif aj na sviatok Zvestovania a Mena
P. Marie.

Omša Rorate (Roste).
Vchod.

Roste, nebesá, shora a mračná nech
pršia spravedlivého ; nech sa otvorí zem
a nech urodí Spasitefa! (Iza. 45.) —
Požehnal si Pane, zem svoju; odstránil
si zajatie Jakubovo.

(Ž. 84.) — Sláva

Otcu i Synu, aídď.

Modlitba.
Bože ktorý si chcel, aby Slovo tvoje
na zvestovanie anjelské zo života blaho
slavenej Marie Panny telo prijalo; popraj
prosiacim Teba, aby sme veriac, že je
opravdive Rodičkou Božou, jej prímlu
vami u feba podporovaní boli. Skrze
tohože Pána nášho Ježiša Krista atď.
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Čítanie z Izaláša proroka(hl.

7.).

V tých dňoch: Mluvil Pán k Achazovi

rieknuc: Pýtaj si znamenie od Pána
Boha svojho v hlbokosti podzemnej,
alebo hore na vysosti. [ riekol Achaz:
Nebudem pýtaf a nebudem pokůúšafPána.
I riekol (Prorok): Čujte teda, dome Dá
vidov: Či je vám to málo, na obfažnosf
byťfuďom, že ste obfažní aj Bohu mójmu?
Preto dá vám Pán sám znamenie: Ajhfa,
panna počne a porodí Syna, a volaf sa
bude meno jeho Emanuel (s nami Boh).
Maslo a med bude jiedaf, aby vedel za
vrhnůť zlé a vyvoliť dobré.

Pleseň stupňová.
Dvihnite, kniežatá. brány svoje, a zdvi
hnite sa, brány večité, a vojde Král slávy.
— Kfo vstůpi na horu Pánovu, alebo kto

bude stáf na svátom mieste jeho? Ne
vinný rukami čistý srdcom. (Ž. 23.) Al
leluja, alleluja. — Zdravás Maria, milosti

plná; Pán s tebou; požehnanás' (y me
dzi ženami. Alleluja.
Sled sv. Evanjeliuma podřa Lukáša (hl. 1.).

Za onaho času: Poslaný bol anjel
Gabriel od Boha do mesta galilejského.,
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ktorému meno Nazaret, k panne zasnů
benej mužovi, ktoremu meno bolo Jozel,
z domu Dávidovho, a meno panny (bolo)
Maria. A keď vstůpil k nej anjel. riekol:
Zdravás milosti plná; Pán s tebou; po
žehnaná si medzi ženami. Ktorá, keď to
počula, zarazila sa nad jeho rečou a
premýšŤala, čo je lo za jaké pozdravenie.
A riekol jej anjel: Neboj sa Maria; lebo
si našla milosf u Boha; hla počneš v
živote, a porodíš syna a dáš mu
meno Ježis. Ten bude veliky, a Synom
Najvyššieho volaf sa bůde; a Pán Boh
dá mu prestol Dávida, jeho otca, a bude
krafovaf v dome Jakubovom na veky, a
jeho kráfovstvu nebude konca. Í riekla
Maria anjelovi: Jako sa to stane, keď
ja muža nepoznávam ? Tu odpovedal
anjel a riekol jej: Duch svátý soslůpi
na teba, a sila Najvyššieho zatieni fa. A
preto i to sváté, čo sa z teba narodí,
volať sa bude Synom Božím. A hfa, Alž
beta, (voja pokrvná, i ona počala syna v
svojej starobe a lofo je už šiesly me

siac tej, ktorá sa volá neplodnou; lebo
nie nemožná u Boha nijaká vec. I riekla
Maria: Ajhla, dievka (som) Pánova; nech
sa mi stane podla tvojho slova.
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Obetovanie.

Zdravás' Maria, milosti plná; Pán s
tebou, požehnaná si medzi ženami, a
požehnaný plod života tvojho.
Tichá modlitba.

Upevní v mysliach našich, prosíme,
Pane, tajomslvá pravej viery, aby sme
vyznávajůc, že Pravý Boh i človek z
Panny sa počal, mocou spásonosného
vzkriesenia jeho k veselosli večnej do
speť zaslůžili. Skrze tohože Pána nášho
Ježiša Krista, atď.
Prijímanie.

Hfa, panna počne a porodí Syna; a
meno jeho volať sa bude Emmanuel
(s nami Boh).
Po prijímaní.

Milosf svoju, prosíme, Pane, vlej do
myslí našich, aby sme spoznajůc zve
stovaním anjelovým vtelenie Krista Syna
tvojho, skrze umučenie jeho a kríž ku
sláve vzkriesenia privedení boli. Skrze
tohože Pána nášho Ježiša Krista atď.
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Modlitby adventné.
Protispev.

Ó, Emanuel, kráfu a zákonodarco náš,
očakávanie národov a Spasitelu, prijdi
spasif nás, Pane Bože náš!
Roste, nebesá, shora a obloky nech
pršia Sdravedlivého. — Nech sa otvorí
zem a nech zrodí Spasitela.
Na druhů nedeřu adventní.

Povzbuď, Pane, srdcia naše ku pripra
veniu ciest Jednorodeného svojho, aby
sme skrze príchod jeho duchom očiste
ným (tebe slůžif mohli. Ktorý s tebou
žije, atď.
Na tretfiu nedeřu adventní.

Nakloň, Pane, uši svoje ku prosbám
naším, a osvief milosfou svojho navšíí
venia (mu mysle našej. Klorý žiješ a
krafuješ, ald.
Na suché dni.

Daj, prosíme, všemohůci Bože, aby
prichádzajůca slávnosť nášho vykůpenia
podpory života prilomného nám ude
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lila, i odmenu večného blahoslavenstva

podarovala. Skrze Pina nášho Ježiša,
Krista, atď.

Na štvrtů nedefu adventní:

Vzbuď, prosíme, Pane, moc svoju d
prijdi, s vefkou silnosfou nám prispej,
aby pomocoutvojej milosti to, čomu naše
hriechy prekážajů, povolnosf tvojej mi
lostivosti priskorila. Ktorý žiješ a kralu
ješ s Bohom Oícom v jednote Ducha
sv. Boh po všetky veky vekov. Amen.

AYA

Vianoce.
Omša vianočná.
Vchod.

Pán riekol ku mne: Mój Syn si ty; ja
som fa dnes splodil. (Ž. 2.) — Prečo sa
bůrily, žehraly národy, a [udstvo premf
šfalo ničomnosf? — Sláva Otcu, alď.

Modlitba.
Bože, ktorý si tůto najsvátejšiu noc
žiarou pravého svetla jasnou učinil; daj,
prosíme, aby sme v nebesách radosti
tohože Svetla požívali, ktorého tajomslvá
sme spoznali na zemi. Ktorý s febou
žije a kraluje v jednote Ducha sv. Boh
po všetky veky vekov. Amen.
Čsítanie z listu sv. Pavla Títovi (2. 11.).

Najmilejší! Milosť Boha, Spasitela náš
ho, zjavila sa všetkým fudom a vyučuje
nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a
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svetských žiadostí, a aby sme striezlive
a Spravodlive a pobožne žili na tomto
svete, v očakávaní blahoslavenej nádeje
a príchodu slávy velkého Boha a Spasi
tela nášho Ježiša Krista, ktorý dal seba
samého za nás, aby nás vykůpil od
všetkej neprávosti a aby očistil si Iud,
ktorý by za svoj prijal, ktorý je horlivý
v dobrých skutkoch. To mluv a naponí
naj: v Kristu Ježišu, Pánu našom.
Pieseň stupňová.

S tebou je počiatok v deň vlády tvojej
vo skvelosti svátých; zo života pred
zorničkou splodil som fa. — ŘRiekol Pán
Pánovi mójmu: Seď na pravici mojej,
kým nepoložím nepriatelov tvojich za
podnožku nohám fvojim. Alleluja, Alleluja.
Sled sv. Evanjelia podfa Lukáša. (2. 1.).

Za onoho času: Vyšiel rozkaz od ci
sára Augusta, aby sa popísal celý okr
šlek. Tento prvý popis konal sa za sýr
skeho vladára Cyriína. I šli všetci opo
vedaf sa, každý do svojho (rodného)
mesta. Odjšiel teda i Jozef z Galilejska,
z mesta Nazaretu, do Judska, do mesta
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Dávidovho, ktoré sa volá Bethlehem přelo,
že bol z domu a z rodiny Dávidovej,
aby sa opovedal s Mariou, zasnůbenou
sebe manželkou fahotnou. I stalo sa keď
tam boli, doplnily sa dni, aby porodila.
I porodila svojho Syna prvorodeného, a
plienkami ho obvinula a položila ho do
jasiel, preto, že nebolo pre nich miesta
v hospode. A boli v tom kraji pastieri,
bedliaci, držiaci nočnů stráž nad svojím
stádom. A hla, Anjel Pánov stál si vedla
ních, a jasnosť Božia ožiarila ich, a báli
sa velkou bázňou. Tu riekol im anjel:
Nebojte sa, lebo hla zvestujem vám vefků
radosf, ktorá bude pre všelok fud; lebo
narodil sa vám dnes Spasitel, ktorý je
Kristus Pán, v meste Dávidovom. A toto
vám bůde znakom: Najdete nemluvniatko
obvinuté plienkami a položené v jasliach.
A vtom pripojilo sa k anjelovi množstvo
vojska nebeského, chváliacich Boha a
hovoriacich: Sláva Bohu na výsostiach,
a na zemi pokoj fudom dobrej vóle!
Obetovanie.

Nech sa veselia nebesá, a nech plesá
zem pred tvárou Pánovou; lebo prišiel.
(Ž. 95.)
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Tichá modlitba.

Nech je ti vzácna, prosíme, Pane, pri
náška dnešnej slávnosti, aby sme z daru
tvojej milosti v podobe toho najdení boli,

vs ktorom
našaaldď.
podstata je u teba. Ktorý
tebou žije,
Prijímanie.

Vo skvelosti sválých zo života pred
zorničkou som fa splodil. (Z. 109.).
Po prijímaní.

Daj nám fo, Pane Bože náš, aby sme,
narodenie Pána našho Ježiša Krisla fa
jomstvami s radosfou obnovujůc, ho
dným obcovaním do'jeho spoločnosti sa
dostaf zaslůžili. Ktorý s tebou žije, atď.

Pri jasličkách.
Pleseň cirkevná.

Počnůc od slnka východu — po zadné
zeme končiny — česf vzdajme Kristu
kniežafu, — čo z Panny nám sa narodil!
Póvodca sveta blažený — prijal slu
žobnů podobu, — by felo spasil kroz
telo, — a nezničil své sívorenia.
8

ld
Utroby čistej matere — nebeská moc
naplnila, — život nevinnej device — nosí

tajnosti neznané.
Dom cudných ňadier odrazu — v Boží
sa chrám premeňuje; — tá, muža čo
nepoznala, — v živote Syna počala.
Rodička toho nám rodí, — čo Gabriel
ho zvestoval, — čo v malerinskom živote

— už Ján ho vítal Krsiitel.
Na seno dal sa položif; — jasiel sa
biednych nehrozil, — a mlieko pil ten,
čo nedá — ni vtáčafu hladom hynůf.
Nebeský sbor sa veselí, česť Bohu
anjeli pejů, — a paslierom sa zjavuje —
pastier i Tvorca všech fudí.
Nech je ti sláva, Ježišu, — z prečistej
Panny zrodený; — tiež Otcu s Duchom
presvátým — nech sláva zneje na veky!
Protispev.

Sláva na výsosfach Bohu, a na zemi
pokoj luďom dobrej vóle.
Známym učinil Pán, alleluja. Spasenie
svoje, alleluja.

Modlitba.
Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
nás nové podla tela narodenie tvojho
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Jednorodeného oslobodilo, ktorých sta
rodávné otrocívo pod jarmom hriechu
drží. Skrze tohože Krista Pána nášho.
Amen.

Cirkevné modlitby,
Na svíatok sv. Štefana prvomučeníka.

Daj nám, prosíme, Pane, nasledovaf,
to, čo ctíme, aby sme sa naučili aj nep
ratefov milovaf, lebo slávime narodeniny
toho, ktorý znal aj za prenasledovníkov
prosiť Pána nášho Ježiša Krista, Syna
tvojho. Ktorý s tebou žije, atď.
Na svíatok sv. Jána ap. a ev.

Osvetli, Pane, dobrolive Cirkev svoju,
aby naukami blahoslaveného Jána apo
štola tvojho a evanjelistu osvietená, k
darom večilým dospela. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista, aíď.
Na svlatok sv. Neviniatok.

Bože, ktorého oslavu dnešného dňa
nevinní mučeníci nie mluvou, lež smrfou
vyznali, umřívi v nás všetko hriešné zlo,
aby vieru tvoju, ktorů jazyk náš vypráva,
a8*
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aj život mřavný význával. Skrze Pána

nášho Ježiša Krista atď.

Na svlatok Obrezania Pánovho.

Bože, ktorý si plodným panenstvom
atď.

(hfadaj na str. 103.).

Zjavenie Pána.
Žalm. 71.
Proroctvo o Kráfovstve Messiášovom.

Daj. Bože, súd svoj králu, — sprá
vedlnosť královiču; — nech sůdi [ud. dla
práva, — chudobných dla slušnosti.
Nech hory nesů pokoj — a vřšky spásu
ludu; — nech právo dá nevolným — a

chudobe pomáha.
Nech zlosyna porazí, — a potre ukrufl
níka; — nech sa ho bojí fudstvo, —
kým slnko, mesiac svieti.
Sfa dážď nechzvlaží polia, — sfa hojná
rosa nivy; — nech kvitne zdar v dňoch
jeho — a mier, kým zhasne mesiac.
On vyrve z nůdze biednych, — úbo

hého chudáka; — zastane sa nevolných,
— vymaní dušu nůdznych;
Zbaví ich všetkej krivdy; krv jejich je
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mu cenná; — tí budů zaň prosievaf, —
a celý deň ho chválit.
Nech vládne po dve morá, — od rieky
po kraj zeme; — nech sa mu Ssůper
kloní, — a v prach padá nepriafel.
Nech Sába nosí dary, — ostrovy nech
sa koria — nech královia klfakajů, -—
a národy mu slůžia.
Nech zem oplýva zbožím — šumiacim
na pahrbkoch; — sfa Liban lud nech
sa množí.
Česfť večná jeho menu, — zdar záro
veň so slnkom; — nech každý ctí ho
národ, — v ňom nech má požehnanie!
Česť, sláva Bohu Otcu, — i Synu je
dinému, — aj Duchu presvátému — po
všetky veky vekov. Amen.
Protispev.

Troma zázrakmi ozdobený deň sválý
dnes konáme; dnes priviedla hviezda
Mudrcov ku jasfám; dnes stala sa voda
pri svadbe vínom; dnes Rrislus ráčil
sa daf Jánovi pokrstit v Jordáne, aby
nás spasil. Alleluja.

Modlitba.
Bože, ktorého Jednorodený v podstate
nášho tela sa objavil, popraj. prosíme,
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aby sme vnůtorne skrze toho boli na
pravení, ktorého sme zovnůtorne sebe
podobného poznali. Ktorý s tebou žije
atď.

Svátá omša.
Vchod.

Ajhfa, prišiel Panovník Pán, a kráfov
stvo je v ruke jeho, i moc i vláda. (Mal.
3.). Bože, dej královi súd svoj, a Sspra
vedlivosf svoju královičovi. (Z. 71.). —
Sláva Otcu atď.

Modlitba.
Bože, ktorý si dnešného dňa svojho
Jednorodeného vedením hviezdy zjavil
národom (pohanským); popraj, milostive,
aby sme my, ktorí fa už skrze vieru
poznáme, až ku spatreniu vznešenej
podoby tvojej privedení boli. Skrze tohože
Pána nášho Ježiša Krista, atď.
Čítanie z Izaiáša proroka (hl. 60.).

Vstaň, osvetli sa, Jeruzaleme; lebo
prišlo svetlo tvoje a sláva Pánova vyšla
nad tebou. Lebo hfa, tmypokryjů zem a
mrákota fudstvo; ale nad tebou vyjde
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Pán a sláva jeho uvidí sa v tebe. I budů
chodif národy v svetle tvojom, a kráfo
via v lesku východu tvojho. Dvihni oči
svoje kol kolom a pozri: všetci títo shro
maždili sa (a) prišli k tebe: synovia tvoji
prijdů z daleka, a dcéry tvoje so všet
kých strán povstanů. Vtedy uvidíš a roz
hojníš sa; divifťsa bude a rozšíri sa
srdce tvoje: keď sa obráti k tebe množ
stvo zámorské (a) sila pohanov prijde
k tebe. Príval tiav pokryje fa, favy z
Madianu a Efy: zo Sáby prijdů všetci,
zlato a kadidlo nesůc a chválu Pánovi
hlásajůc.

Pieseň stupňová.
Všetci zo Sáby prijdů, nesúůc zlato a
kadidlo, a zvestujůc chválu Pánovi. —

Vstaň a osvetli sa, Jeruzaleme, lebo
sláva Pánova vyšla ponad tebou. Alleluja,
alleluja. — Videli sme hviezdu jeho na
východe, a príšli sme s darmi klaňaf sa
Pánovi. Alleluja.
Sled sv. Evanjelia podřa Matúša (hl. 2.)

Keď sa bol narodil Ježiš v Betleheme
Jůdovom, za dňov Herodesa krála, hla,
mudrci od východu prišli do Jeruzalema,
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a riekli: Kde je ten král židovský ktorý
sa narodil. Lebo videli sme jeho hviezdu
na východe, a prišli sme sa mu klaňa!.
Keď Herodes král, to počul zarazil sa,
a všetok Jeruzalem s ním. [ shromaždil
všetky kniežatá kňazské a zákonníkov
fudu, a vyzvedal sa od nich: kde sa má
narodif Kristus? Oni však mu riekli: V
Betleheme Jůdovom; lebo takto je napí
sané skrze proroka: A fy, Betlehem, zem
Jůdova, nijako nie si najmenším medzi
kniežatstvami Júdovými; lebo z (eba vyjde
vojvoda, ktorý má spravovaf [ud mój isra
elský. Vledy Herodes povolal potajomne
mudrcov a doókladnesa prezvedel od ních
čas hviezdy, ktorá, sa im bola zjavila; i
poslal ich do Betlehema, a riekol: Iďte
a pilne dopytujte sa na diefa, a keď (ho)
najdete, oznámte mi, aby som i ja pri
šiel poklonif sa mu. Ktorí keď vypočuli
králfa, odišli. A hfa, hviezda, ktorů videli
na východe, predchádzala ich, až prišla
a zostala nad miestom, kde bolo diefa.
A keď videli hvjezdu, radovali sa velmi
velikou radosfou. I vošli do domu, našli
diefa s Mariou, jeho matkou a padli a
klaňali sa mu;i otvorili svoje poklady a
podali mu dary: zlato, kadidlo a myrrhu.
iVponeváč dostali napomenutie vo snách,
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aby neišli nazpát k Herodesovi, inou
cestou navrálili sa do svojho kraju.
Obetovanie.

Kráfovia z Tarsis i ostrovy dary pri
nesů; královia Arabov a Sáby dovedů
dary; a budů sa mu klaňaf všetci královia
zemskí; všetky národy budů mu slůžíif
(Ž. 71.)

Tichá modlitba.

Pozri, prosíme, Pane, milostive na dary
Cirkvi svojej. v ktorých sa už nepodáva
zlato, kadidlo a myrrha, ale fo, Čo sa v
týchže daroch ukazuje, obefuje a prijíma:
Ježiš Kristus, Syn tvoj, náš Pán. Ktorý
s tebou žije atd.
Prijímanie.

Videli sme hviezdu jeho na východe,
a prišli sme s darmi klaňaf sa Pánovi.
Alieluja.
Po Prijímaní.

Daj, prosíme, všehomůci Bože, aby sme
lo, čo slávnostnou službou konáme, dóv
lipom očistenej mysle dosiahli. Pána
nášho aiď.
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Modlitba za obrátenie pohanov.
Modlitba sv. Františka Xav.

Bože večný, stvorilefu sveta! spomni,
že i duše neveriacich pohanov sů tvoje
stvorenia, a že na obraz a podobenstvo
svoje si ich sívoril. Ajhla, Pane, týmito
dušami naplňuje sa, na velké potfupenie
tvoje, peklo. Spomni, že Syn tvoj, Ježiš
Kristus, aj za ich spasenie vylrpel pre
ukrutnů smrť. Prosíme, ó, Pane, nedo
půšťaj dalej, aby neverci najsvátejšieho
Syna tvojho tupili a ním pohřdali, ale
usmierený modlitbou nábožných duší
a celej sv. Cirkvi nevesty najsvátejšieho
Syna tvojho, pamáltlivýbuď milosrdenstva
svojho. Zapomeň na ich modloslužob
nosf a neveru a daj, aby aj oni konečne
poznali teba, samého pravého Boha, a
ktorého si poslal, Ježiša Krista, Pána
našeho, ktorý je spása naša, život náš
a vzkriesenie naše, skrze ktorého sme
vyslobodení a spasení, ktorému nech je
česf a sláva po všelky veky. Amen.
(Odpustky 300 dní. Pius IX. 24. mája 1874.)

Na sviatok najsv. Mena Ježiš.
Protispev.

Volaf budeš meno jeho Ježiš

(l. |.

(23

Spasitef), lebo on spasí fud svoj od
hriechov ich. Alleluja.
Pomoc naša v mene Pánovom.
Ktorý spravil nebo i zem,

Modlitba.
Bože, ktorý si jednorodeného Syna
svojho za Spasilefa I[udského pokolenia
ustanovil a Ježišom volať rozkázal, po
praj milostive, aby sme patrením na toho
tešili sa v nebesách, ktorého meno ctíme
na zemi. Skrze tohože Pána nášho Ježiša
Krista, alď.

Modlitby na nedele po Zjavení
Pánovom.
Čitanie z listu sv. Pavla Riman. (12, 1.).

Bratri, prosím vás pre milosrdenstvo
Božie, aby ste vydávali svoje telá za obelu
živů svátů, Bohu lůbežnů na duchovnů
svoju službu. Anepripodobňujte sa, tomuto
svelu, ale sa premeňte obnovením svo
jej mysle aby ste vyskumali, čo je vóla
Božia dobrá, Tůbezná a dokonalá,
Protispov.

Pane, či si nezasial dobré semeno
do role svojej? Odkialže má teda kú
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kol? I vravel im: To spravil človek ne
priatel.
Nech vystupuje, Pane, modlitba moja.
Jako zápalný dym pred fvár tvoju.

Modlitba.
Sprevádzaj, prosíme, Pane, nebeskou
vřůdnosfou žiadosti prosiaceho fudu, aby
i videl, čo treba Činif,i k vyplneniu toho,
čo videl, posilnený bol. Skrze Pána nášho
Ježiša Krista, atď.
Všemohůci, večný Bože, spravuj činy
naše dla [ůbosti svojej. aby sme zaslů
žili v mene milého Syna tvojho dobrými
skutkami oplývaf.
Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
sme vždy rozumné veci smýšťfali, a to,
čo sa tebe fůbi, i mluvou i Činom vyko
návali. Skrze Pána nášho Ježiša Krista, atď

EWA

Doba vefkonočná.
Poučenie. — Syn Boží prišiel na tento
svet nie len preto, aby nás vyučoval a
priklad svátého života nám zanechal, ale
aj preto, aby za naše hriechy spravedli
vosti Božej zadosf učinil. Hriech je taká
velká neprávosf, že len osoba božská,
ktorej skutky majů nekonečnů cenu,
mohla zaň zadosf učinif. Vzal teda na
seba Syn Boží naše neprávosti, a jako
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy svefa,
obetoval sa za nena oltári kríža. Pamiatkou
jeho prehorkého umučenia a smrti, a
spolu i jeho slávneho vzkriesenia sů
sviatky vefkonočné. Na tielo slávnosti
musí sa každý pravý kresfan pripravif
trojakým spósobom: (trýznením svojho
hriešneho tela, čiže póstom ; kajúcnosfou
hriešnej duše, čiže skrůšenou spoveďou;
a milosrdenstvom k bližnému, obzvláštne
k svojim vinníkom a chudobným. Preto
nasleduje po radostnom čase vianočnom
v cirkevnom roku čas. fruchlivý, čas
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svátého 40 denného půstu. Ale on je len
prípravou na tů najváčšíu a najradost
nejšiu slávnosťf:na deň vzkriesenia Pána
nášho Ježiša Krista, čiže na Velků noc.
Po nej zas nasleduje 40 dní, avšak nie
smutných, lež allelujových, v ktorých sv.
Cirkev a s ňou všetci dobrí kresfania

chvália Boha zasvojevykůpenie, a fešia
sa nádejou svojho vlastného budůceho
zmřtvychvstania.
vinný je každý
Baránka nášho
Sviatosti olfárnej

Okolo Velkej noci po
dospelý kresfan prijaf
vefkonočného, v prev.
príftomného. 40 denný

fažká práca alebo

dispenzácia neoslo

póst musí zachovávaf, jako'aj ostatné
prikázané pósty, každý kresfan, ktorý
doplnil 21. rok, jestli. ho choroba, staroba,

bodzuje. — Ačkolvek bližšia priprava na
Velků noc začína sa až v Popolečnů
stredu, dalšia počína sa už v nedelu
Deviatnik. Počnůc od tejto nedele koná
sv. Cirkev pamiatku horkého Umučenia
Pána nášho Ježiša Krista, čo aj každý
opravdivý veriaci činif má. Cirkev Sv.
zasvácuje v každom týždni po Deviat
niku jeden deň pamiatke umučenia Pána

nášho Ježiša

Krista, atsíce

v prvé

dva týždne utorok, potom každý pia
fok. Okrem toho je posledných 14 dní
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pred Vefkou nocou úplne tejže pamiatke
venovaných.Vtieto dni svedčí sa obzvláštne
na sv. omši účasť braf, a k tomu cielu
podáva sa lu aj sfubná omša o umučení
Pána Ježiša Krista.

Nedefa Deviatnik.
Svátá omša.
Vchod.

Obklúčily ma bolesti smrtelné; bolesti
pekelné obklůčily ma; a v sůžení svojom
vzýval som Pána, a vyslyšal zo sválého
chrámu svojho mój hias. (Ž. 17.)
Milovať fa budem, Pane, pevnosf moja;
Pán je podpora moja. a ufočišťe moje, a
vysloboditeř mój. — Sláva Olcu atď.

Modlitba.
Vyslyš milostive, prosíme, Pane, prosby
[udu svojho, aby sme, znášajůc spravo
dlivý trest za svoje hriechy, pre slávu
tvojho mena milosrdne vyslobodení boli.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, atď.
Čítanie z L listu sv. Pavla Korinfanom (hl. 9,10).

Bratri, neviete, že tí, ktorí v závodisku
bežia, všetci síce bežia, ale jeden do
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stáva odmenu ? Tak bežte, aby ste do
siahli. A každý, kto v zápase zápolí sa
zdržuje všetkého. A oni síce (preto), aby
dostali porušitelnů korunu, my však ne
porušitelnů. Ja teda tak bežím, nie jako
by na nejisté, tak bojujem, nie jakoby
do vetra máchal, ale trýznim svoje telo,
a do služby (ho) podrobujem, aby som,
kým iným kážem, nebol sám azda za
vrhnutý. Lebo nechcem bratia, aby ste
nevedeli, že všetci naši ofcovia boli pod
oblakom a všelci cez more prešli; a
všetci boli Mojžišom pokrstení v oblaku
a v mori; a všefci jedli (en istý ducho
vný pokrm, a všetci pili ten istý ducho
vný nápoj (pili fotižto z duchovnej spre
vádzajůcej ich skaly, a skala bol Kristus):
ale vo váčšine z nich nemal Boh zalů
benia.
Pjeseň stupňová.

Pomocník v príležitostiach, v sůžení;
nech důfajů v teba, ktorí fa znajů; lebo
neopustil si hřadajůcich teba, Pane. —
Lebo nebude chudobný v zapomenutí až
do konca; trpezlivosť chudobných na
veky nezahynie; povstaň, Pane, nech ne
prevládne človek. (Z. 8.).
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Predíženie.

(Ž. 129.). Z hlbín kričal som k Tebe,
Pane; Pane, vyslyš hlas mój. — Nech

pozorujů uši tvoje na modlitbu sluhu
tvojho. — Ak budeš pohliadat na neprá
vosti, Pane: Pane, kto obstojí? -- Lebo
u teba je smilovanie, a pre zákon (voj
vytrval som pri febe, Pane.
Sled sv. Evanfelia podfa Matúša (hl. 20.).

Za onoho času povedal Ježiš učeníkom
svojim foto podobensívo: Podobné je
kráfovstvo nebeské človeku hospodárovi,
ktorý vyšiel včas ráno najaf si robotní
kov do svojej vinice. A keď sa zjednal
s robotníkmi po desiatniku na deň, poslal
ich do svojej vinice. I vyšiel okolo tretej
hodiny a videl iných postávaf záhalčive
na tržišti a riekol im: Iďfe i vy do mojej
vinice, a čo bude spravedlivé, dám vám.
A oni odišli. Tu opáf vyšiel okolo šie
stej a deviatej hodiny a učinil podobne.
Ale i okolo jedenástej vyšiel a našiel
jných postávaťf a riekol im: Čo tu postá
vate celý deň záhalčive? Řiekli mu: Keď
nás nikto nenajal. Riekol im: Iďte i vy
do mojej vinice. A Keď sa zvečerilo,
riekol pán vinice svojmu dvorskému:
9
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Zavolaj robotníkov a vydaj im mzdu,
počnůc od posledných až po prvých.
Keď teda prišli tí, kforí boli okolo jedená
stej došli, dostali po jednom desiatniku.
Ale jako prišli i prví, (í domnievali sa,
že dostanů viac avšak i oni dostali po
jednom desiatniku. Čo keď prijali, šom

rali na hospodára a riekli: Títo poslední
robili, (len) jednu hodinu a učinil si ich:
rovnými nám, kforí sme znášali farchu
(celého) dňa i horůčosti. Ale on odpo
vedal jednému z nich a riekol: Priatelu,
nerobím ti krivdy. Či si sa nezjednal so
mnou za desiatnik ? Vezmi si Čo je tvoje,
a iď: no chcem daf i fomuto poslednému
tolko, kolko tebe Alebo nesmiem urobíf,
čo chcem? Či tvoje oko je ničomné, že
ja som dobrý? Tak budů poslední prvými,
a prví poslednými. Lebo mnoho je po
volaných, ale málo vyvolených.
Obetovanie.

Dobrá vec je vychvalovať Pána, a spie
vaf menu fvojmu, Najvyšší.
Tichá modlitba.

Prijal si naše dary i prosby, Pane;
žiadame, abys nás i očistil nebeskými
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tajomstvami, i dobrotive vyslvšal. Skrze
Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho,
ktorý s tebou atď.
Prijímanie.

Osvetli tvár svoju nad sluhom svojím,
a zachráň ma z milosrdenstva svojho;
Pane, nech sa nezahanbím, lebo som fa
vzýval. (Ž. 30.).
Po prijímaní.

Nech sa, Bože, veriaci tvoji darmi
tvojimi posilnia; aby tieže dary i prijí
majůc vyhladávali, i vyhladávajůc bez

konca prijímali. Skrze Pána nášho Ježiša
Krista, alď.

Modlitby na nedele po Deviafniku.
Čítanie z I. listu sv. Pavla Korynfanom (hl. 13.)

Bratri, čo by som mluvil jazykmi fud
skými i anjelskými, a nemal by som lá
sky, som ako zvučná meď a jako cven
džiaci cymbal.
Protispev.
Ajhla ideme do Jeruzalema, a naplní
sa všetko, čo je písané o Synovi človeku;
lebo vydaný bude pohanom, a budů sa
U*
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mu posmievaf a naňho pluvaf; a keď ho
ubičujů, zabijů ho, a tretieho dňa zasa
vstane.
Nech vystupuje, Pane, modlitba moja.
Jako zápalný dym pred fvár tvoju.

Modlitba.
Vyslyš milostive, prosíme, Pane, prosby
naše, a rozhrešiac nás od vázieb našich
hriechov, chráň nás od všetkého proti

venstva. Skrze Pána nášho Ježiša Krista,
atd.

Sfubná omša o umučení P. n.

Ježiša Krista.
Vchod.

Ponížil sám seba Pán Ježiš Kristus
až k smrti, a to k smrti kríža; prečo i
Boh povýšil ho, a daroval mu meno,
ktoré je nado všetky mená.
(Ž. 88.).
Milosrdenstvá Pánove na veky budem
ospevovať; s pokolenia na pokolenie. —
Sláva Otcu, atd.

Modlitba.
Pane Ježišu Kriste, kforý si s nebies
na zem s lona Otcovho sostúpil, a krv
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svoju predrahů za odpuslenie naších
hriechov vylial: ponížene fa prosíme, nech
v deň sůdny na pravici tvojej zaslůžime
slyšať: Poďte, požehnaní! Kforý žiješ atd.
Čítanie zo Zachariáša proroka (hl. 12.).

Toto hovorí Pán: Vylejem na dom Dá
vidov a na obyvatelov jeruzalemských
ducha milosti a prosieb, a budů hladief
ku mne, ktorého prebodli; a kvíliť budů
nad ním kvílením, jakoby nad jedináčkom,
a žialifťbudů nad ním, jako sa žialieva
pri smrti prvorodeného. V ten deň bude
vefké kvílenie v Jeruzaleme, a bude sa
hovorif: Čo sů tieto rany u prostred růk
tvojích? A povie: Tými som bol ranený
v dome tých, ktorí ma milovali. Meču,
vzbuď sa na pastiera mójho a na muža,
ktorý sa ma pridržuje, vraví Pán zástu
pov: udri pastiera a rozprchnů sa ovce,
vraví Pán všemohůci.
Pieseň stupňova.
Z. 68. Pohanenie očakávalo srdce moje
a biedu; i strval som, aby niekfo spolu
So mnou smáůtil,a nebolo (nikoho); hřadal
som, kto by ma potešil, a nenašiel som.
Dali mi do mójho jedla žlč, a v mojej
žižníi napájali ma ocfom.
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Predíženie.

Isa. 53. Opravdu on choroby naše nosil
a bolesti naše on znášal. — A my sme
ho považovali jakoby za malomocného
a od Boha potrestaného a pokoreného.
— On však bol poranený pre neprávosti
naše, potrený pre zločiny naše. — Kázeň
pokoja nášho (leží) na ňom, a svetlinami
jeho boli sme uzdravení.
Sled sv. Evanjeliuma dřa Jána (hl. 19.).

Za onoho času: Vediac Ježiš, že všetko
je dokonané, aby sa naplnilo Písmo,
riekol: I bola tam postavená nádoba
plná octu. A oni naplnili hubu octom
vložili na vzop a podali mu k ústam. A
keď Ježiš prijal ocot, riekol: Dokonané
je. Naklonil hlavu a vypustil dušu. Židia
teda, (poneváč bol prípravný deň), aby
nezostaly lelá na kríži cez sobotu (bol
to totiž velký deň ten sobotný), prosili
Piláta, aby sa im zlámaly hnáty a (oni)
sňali sa (s kríža). Prišli teda vojaci, a
polámali síce hnáty prvému i druhému,
ktorí boli ukrižovaný s ním; Ale ked
prišli k Ježišovi a videli, že umrel už.
nezlámali mu hnáty; lež jeden z vojakov
ofvoril mu bok kopiou, a hneďvyšla krv
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a voda. A ten, ktorý (to) videl, vydáva
svedoctvo a jeho svedocívo je pravdivé.
Obetovanie.

Povstali profi mne mužovia nešťfachetní;
bez milosrdenstva hfadali ma zabif; a
neodpustili na (vár mi pluf; kopijami
Svojimi poranili ma, a všetky kosti moje
sa ofriasly.
Tichá modlitba.

Nech nás, Pane, obeta tebe prinesená
na zakročenie umučenia jednorodeného
Svna Tvojho vždycky obživuje a obha
juje. Ktorý s tebou žije, afď.
Prijímanie.

Z. 21. Prebodli ruky moje i nohy moje;
spočítali všetky kosti moje.
Po prijímaní.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého,
ktorý si o šiestej hodine pre vykůpenie
sveta na potupné drevo kríža vystůpil,
a svoju predrahů krv na odpustenie
hriechov našich vylial: pokorne fa pro
síme, abys nám poprial po našom sko
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naní radostne vojsť do brány rajskej.
Ktorý žiješ, atď.

Na popoločnů stredu.
Pleseň cirkevná.

Ó, slnko spásy, Ježišu, — zasvitni v
našich útrobách, — keď už po nočnej
mrákote — navrátil k nám sa deň milý.
Poprial si nám čas príchodný; — po
praj i to, by slzami — vlastné sme
srdce zmáčali — neprávosfou poškvr
nené.
Kde hriech každý sa započal, — odtůd
potok slz potečie, — keď tvrdosf srdca
kladivom — pokánia rázne potreme.
Deň blíži sa utešený, — deň slávny
tvojho vzkriesenia; — naprav nás k ce
ste spasenia, — by tak aj nám bol ve
selým.
Celý vesmír sa ti korí, — 6, Trojico
dobrotivá; — daj, nech i my duchom
noví, — novů fi pieseň pejeme. Amen.
Protispev.

Shromažďujte si poklady v nebi, kde
ani hrdza ani mol nekazí.
Pane, útočišfom stal si sa nám.
Od pokolenia a plemena (dávneho).
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Modlitba.
Všemohúůci, večný Bože, ktorý si Nini

vitským v popole a růchu kajůcom po
kánie činiacim liek odpustenia svojho
poskytnul; popraj milostive, aby sme
ich tak napodobňovali v zovňajšku, že
by sme ich mohli nasledovaf aj v do
siahnutí odpustenia.

Na nedele póstné.
Protispev.

Ajhfa, včuf je čas príjemný, ajhla, včul
sů dni spasenia; v týchto teda dňoch
preukážme sa jako služobníci Boží, v
mnohej trpezlivosti, v póstoch, v bedlení
a v láske úprimnej.
Anjelom svojim prikázal o tebe.
Aby fa ostriehali na všetkých cestách
(vojich.

Modlitba.
Bože, ktorý Cirkev svoju každoročným
zachovávaním štyridsiatnika očisfuješ;
popraj fudu svojmu, aby to, čo zdržan
livosfou od Teba obsiahnuf sa usiluje,
dobrými skutkami vykonal. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista, afd,
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Na Smrtnů nedefu.
Protispev.

Iste, iste povedám vám, ak bude kto
reč moju zachovávaf, neokůsi smrti na
veky.

Vytrhni ma z (moci) nepriatelov mojich,
Bože mój.
A osloboď ma od napádajůcich mňa.

Modlitba.
Prosíme všemohůci Bože, pohliadni
milostive na fud svoj, aby z daru fvojho
riadený bol dfa tela, a z tvojho zacho
vania ochránený bol na duchu. Skrze
Pána nášho Ježiša Krista, atď.

Na Kvetnů nedefu.
Protispev.

Chasníci hebrejskí, nesůci vetvy oli
vové, výšli naproti Pánovi, pokrikujúc a
hovoriac: Hosanna na výsosfách.
Chválospev cirkevný.

Sláva ti, Kriste, i česf, Spasitel náš,
kráfu nebeský, — jehož Hosannou dnes
vítala mlaď nevinná!
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Izraelov tys král, potomok si Dávida
slávny, — v mene čo Pána tichý v zá
stupe valnom ideš.
Hor v nebesách fa chváli sbor blaže
ných nepočetný, — smrlný syn zeme
tiež, i všeliké stvorenie.
Ludstvo ti hebrejské raz s palmami
naproti tiahlo; — s modlitbou, piesňou
vífame takže fa my.
Tí tebe, keď si frpef mal, vzdávali
úctu srdečnů; — my velebíme fa už v
sláve krvou dobytej.
Úcta ti tá vzácnou bola, hfaď i na tůto
milostne, — králu lichý, dobrý, čo vše
dobré miluješ,
Čítanie z listu sv. Pavla Filipanom (hl. 2.).

Bratri, tak smýšfajte o sebe, jako i Je
žiš Kristus; klorý kedďže bol v osobe
Boha, nepokladal to za lůpež, že je rovný
Bohu, ale zmaril seba samého, keď si
vzal podobu sluhovsků a stal sa podobný
[luďom a zovňajškom považovaný bol za
človeka. Uponížil seba samého, a bol po
slušný až na smrf, a fo na smrf na kríž.
Prečo i Boh ponížil ho, a daroval mu
meno, ktoré je nadovšetky mená, aby v
mene Ježišovom pokfaklo každé koleno,
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na zemi i pod zemou, a aby každý
jazyk vyznával, že Pán Ježiš Kristus je
v sláve Boha Otca.

Modlitba.
Všemohúůci, večný Bože, ktorý si Iud

skému pokoleniu na priklad poníženo
sti nasledovaf sa majůci ustanovil, aby
Spasitel náš telo prijal a kríž podstůpil:
popraj milostive, aby sme zaslůžili aj
ukážky maf jeho umučenia, aj spoločen
stvo jeho vzkriesenia. Skrze tohože Pána
nášho Ježiša Krista, ktorý s tebou žije
a kráfuje v jednote Ducha sv. Boh po
všetky veky vekov. Amen.
Poznámka. — Na pašie móžu sa odbaviť Malé
hodinky o umučení Pánovom, jako na Velký piatok.

Na Zelený štívrtok.
Sled sv. Evanjeliuma podřa Jána (hl. 12.).

Pred slávnym dňom vefkonočným, po
neváč Ježiš vedel, že prišla jeho hodina,
aby odišiel s tohoto sveta k Otcovi, keď
miloval svojich, ktorí boli na svete, až
do konca miloval ich. a po večeri, ked
diabol už už vnukol do srdca Judášovi,
synovi. Simona. Iškariotského, aby ho
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žradil, hoci vedel, že Otec odovzdal
mu všetko do růk, a že od Boha vvšiel
a k Bohu ide, vstal od večere a odložil
Svoj odev, vzal zásteru a prepásal si ju.
Potom nalial vody do medenice, a počal
umývaf učeníkom nohy a ufieraf zásterou;
ktorou bol opásaný. Prišiel teda k Šimo
novi Petrovi, ale Peter mu riekol: Pane,

ty mne umyješnohy?

Odpovedal Ježiš

a riekol mu: Co ja robím, fy teraz ne
vieš; ale dozvieš sa potom. Řiekol mu
Peter: Jakživ mi nebudeš umývaf nohy.

Odpovedal mu Ježiš: Jestli fa neumyjem,
nebudeš maf účasti so mnou. Riekol
mu Simon Peter: Pane nie len moje nohy,
ale i ruky i hlavu. Řiekol mu Ježiš: Kto
je umytý, nepotrebuje, iba aby si umyl
-—

nohy, a celý je čistý. [ vy ste čistí, ale
nie všetci! Lebo vedel, kto je ten, ktorý

ho zradí, preto povedal: Nie ste čistí vše
tci. A keď i nohy poumýval, a vzal svoj
odev na seba, a zas sa uložil za stól,
riekol im: Viefe Čom som vám učinil?
Vy ma voláte Učitelom a Pánom, a dobre
hovorite. lebo veď i som. Keď teda ja,
Pán a Učitel váš, umyl som vám nohy,
i vy máte jedon druhému nohy umývat.
Dal -som vám priklad totižto, aby ste i
vy činili tak, ako som ja učinil vám.
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Pieseň a modlitby.
Vyšiel od Otca, alď. (hfadaj na str. 61.)

Na Vefký piatok.
Čítanie

z II. knihy Mojžišovej (hl. 12.).

V tých dňoch: Riekol Pán k Možišovi
a Aronovi v zemi Egypskej: Mesiac tento,
vám počialok mesiacov, bude prvým
medzi mesiacmi roku. Mluvte k celému
sboru synov Izraelských, a rieknile im:

Desiateho dňa tohoto mesiaca nech vezme
každý baránka po svojich rodinách a
domoch. Ak je však počet menší, nežli
by stačif mohol k požívaniu baránka,
nech si pribiere svojho sůseda, ktorý
pripojený je k domu jeho, podla počtu
duší, ktoré stačif móžu k jedeniu baránka.
Nech je však baránok (fen) bez pošk
vrny, samčok, ročiak; podla ktorého
obradu vezmete i kozliatko. A chovaf ho
budete až do štrnásleho dňa mesiaca
tohoto: a (potom) obetovaf ho bude celé
množsívo svnov Izraelových pod večer.
A vezmů z krve jeho, a dajů na obe dve
raje a na prah domov, v ktorých ho
budů jesť. A budů jesf tej noci měso

pečené na ohni, a nekvasené chleby so
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šalátom polným. Nebudete jesf z neho
nič surového, ani vareného vo vode, ale
len pečené na ohni; hlavu s nohami
jeho i drobami pohltnete. A nesmie z
neho zostaf nič až do rána. Akby čo
pozbylo, spálite fo v ohni. A takto ho
budete jesf: Bedrá svoje prepášete, a
obuv budete maf na nohách, palice držiac
v rukách, a jesť budete spešne: lebo je
to Fase (či že príchod) Pánov.

Pašie.
Umučenie Pána nášho Ježiša Krista, jako
nám ho spísal sv. Ján Evanjelista.
Za onoho času vyšiel Ježiš so svojimi uče
níkmi za potok Cedron, kde bola záhrada, do
ktorej vošiel on i jeho učeníci. Ale i Judáš,
ktorý ho zradil, vedel o tom mieste, lebo
Ježiš často schádzaval sa fam so Svojimi
učeníkmi. Judáš teda, keď dostal čatu a
služobníkov od hlavných kňazov a farizejov,
prišiel ta s lampášmi a fakfami a so zbrojou.
Ježiš teda, ktorý vedel všetko, čo malo
prísť na neho, predstůpil a riekol im: Koho
hřadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazaret
ského. Riekol im Ježiš: Ja som to. A medzi
nimi stál i Judáš, ktorý ho prezradil. Ako im
teda riekol: Ja som, ustůpili nazpáť a padli

dd
na zem. Tu znovu spýtal sa ich: Koho hla

dáte? Aoniriekli: Ježiša Nazaretského.Ježiš

odpovedal: !ovedal som vám, že ja som:
keď teda mňa hřadáte, nechajte týchto odísf.
Aby sa vyplnila reč, ktorů bol povedal:
Z tých, ktorých si mi dal, neztratil som
žiadneho. Tu Šimon Peter, ktorý mal meč.
vytasil ho a udrel sluhu hlavného kňaza
a ufal mu pravé ucho. A meno sluhovi bolo
Malchus. Tedy riekol Ježiš Petrovi: Schovaj
svoj meč do pošvy. Či nemám pif kalich,
ktorý mi dal Olec? Tu čata a velitel i slu
žobníci židovskí chytili Ježiša a poviazali ho.
A odviedli ho najprv k Annášovi; lebo bol
svokrom Kajfášovým, ktorý bol toho roku
hlavným kňazom. A Kajfáš to bol, ktorý dal
Židom radu, že to poslůži, keď jeden človek
umre za fud. A šiel za Ježišom Šimon Peter
a druhý učeník. A tento učeník bol známy
hlavnému kňazovi, i vošiel s Ježišom do
pitvora hlavného kňaza. Peler však stál vonku
pri dverách. Vyšiel teda ten druhý učeník,
ktorý bol známy hlavnému kňazovi, a preho
voril s vrátnou a voviedol Petra. Tu vrátna
dievka riekla Petrovi: Či si aj ty z učeníkov
toho človeka? On riekol; Nie som. A slu
hovia i paholci stáli u ohňa, lebo bolo zima,
a zohrievali sa; i Peter stal si k nim a
zohrieval sa. Hlavný kňaz teda vyšefroval
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Ježiša o jeho učeníkoch a o jeho učení. Ježiš
mu odpovedal: Ja som verejne mluvil svetu;
ja som vždy učil v synagoge a v chráme,
kam sa schádzavajů všetci Židia, a potajo
mne nemluvil som ničoho. Čo sa ma vypytu
ješ? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im
mluvil; hřa oni vedia, čo som ja povedal. A
keď to povedal, jeden zo služobníkov, ktorý
tam stál, dal pohlavok Ježišovi a riekol. Tak
odpovedáš hlavnému kňazovi? Odpovedal mu
Ježiš: Keď som zle hovoril, vydaj svedecívo
o zlom; keď však dobre, čo ma biješ? A
Annáš poslal ho poviazaného k hlavnému
kňazovi Kajíášovi. Šimon Peter ale stál a
zohrieval sa. Vtedy mu riekli: Azda si aj ti
z jeho učeníkov? On zaprel a riekol: Nie
som. Riekol mu jeden zo sluhov hlavného
kňaza, pribuzný toho, ktorému Peter bol úfal
ucho: Či som fa nevidel v záhrade s nm?
Tu Peter znovu zaprel, a hneď kohůt za
spieval. Priviedli teda Ježiša od Kajiáša do
radného domu, aby sa nepoškvrnili, lež aby
mohli jesť vefkonočného baránka. Pilát teda
vyšiel von k nim a riekol: Akúů žalobu pred

| nášate
proti
tomuto
človeku?
Odpov
a riekli mu: Keby tento nebol zločincom,
neboli by sme ho odovzdali tebe? I riekol
Pilát: Vezmite ho vy a podla svojho zákona
odsůďte ho. Avšak Židia riekli mu: Nám
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neslobodno usmrliť nikoho. Aby sa vyplnila
reč Ježišova, ktorů riekol, keď označoval, akou
smrfou umre. Tedy Pilát zase vošiel do rá
dného domu a predvolal Ježiša a riekol
mu: Ty si krář židovský? Odpovedal Ježiš:
Hovoríš to sám od seba, a či iní povedali
ti to o mne? Odpovedal Pilát: Či som ja
Žid? Tvoj nároi a hlavní kňazi vydali mi
teba. Čo si porobil? Odpovedal Ježiš: Moje
královstvo nie je s toholo sveta. Keby moje
kráflovsvo bolo s tohoto sveta, moji slu
žobníci iste by bojovali, aby som nebol
vydaný Židom; ale takto moje královstvo
nie je ztadeto. I riekol mu Pilát: Teda král
si ty? Odpovedal Ježiš: Ty sám hovoriš,
že som krář. Ja som sa na to narodil a na to
som prišiel na svet, aby som vydal svede
ctvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počůva
mój hlas. Riekol mu Pilát: Čo je pravda? A
keď to povedal, zase vyšiel k Židom a riekol
im: Ja nenachodím na ňom žiadnej viny.
No býva u vásobyčaj, aby som vám o Velkej
noci prepustil jedného (vázňa). Chcete teda, aby
som vám prepustil krářa židovského ? Tu oni
všetci skrikli znovu a volali: Nie tohto, ale
Barabáša. A Barabáš bol zbojník (lotor).
(P. Ježiša bičujů, tfním korunujů, posmievajů, na
smrf vydávajů a ukrižujů. Jeho smrť a pohrab.

Vtedy Pilát vzal Ježiša a dal ho zbičovaí.
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A vojaci uplielli. korunu
mu ju na hlavu a priodeli

z. Iřnia, položili
ho růchom Ššar

látovým. A prichádzali k nemu a hovoril:
Vítaj, kráfu židovský a pohlavkovali ho. Pilát
teda zase vyšiel von a riekol im: Hfa, pri
vádzam vám ho von, aby ste poznali, že na
ňom žiadnej vin nenachodím. Vyšiel teda
Ježiš von s tfňovou korunou a růchom Šar
láto ým na sebe. I riekol im (Pilát): Ajhfa,
človek! Ale jako ho hlavní kňazi a slu
žobníci uzreli, kričali a riekli: Ukrižuj, ukri
žuj ho! Riekol im Pilát: Vezmite si ho vy a
ukrižujte, lebo ja na ňom viny. nenachodím
Odpovedali mu Židia: My máme zákon, a
podřa zákona musí umrief lebo sa činil Sy
nom Božím. A keď Pilát poč 1 tůto reč, ešte
viac. sa nafakal. I vošiel zase do radného

domu a riekol Ježišovi: Zkade si ty? Ale
Ježiš nedal mu odpovedi. Tu riekol mu Pilát:
Mne neodpovedáš? Nevieš, že mám moc
ukrižovaf fa a mám moc prepustiťf fa? Odpo
vedal Ježiš: Nemal by si nado mnou žiadnej
moci, keby ti to nebolo dané shora, a preto
ten, kto ma tebe vydal, má váčší hriech.
A odvtedy hřadel ho Pilát prepuslif, ale
Židia kričali a riekli: Keď toho prepustíš,
nie si priatelom cisárovi, lebo každý kto sa
činí králom protiví sa Cisárovi. Keď teda
Pilát počul tieto reči, vyviedol Ježiša von
11*
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a sadol sí na sůdnu stolicu v. mieslnosti,
ktorá sa nazýva Kamenná dlažba (Litostrotos),
po židovsky Gabbata. A bol pripravný deň,
pred Vefkou nocou, asi o šiestej hodine, a
riekol Židom: Hra, král váš! Ale oni kri
čali: Preč s ním, preč, ukrižuj ho! Riekol im
Pilát: Kráfa vášho mám ukrižova(? Odpo
vedali hlavní knazi; Nemáme krála, iba cisára:
Vtedy im ho leda vydal, aby ho ukrižovali.
Oni t v vz li Ježiša a odviedl. I niesol si kríž
a vyšiel na miesto, ktoré nazýva sa Kalvária, po
židovsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním
iných dvoch s jednej i s druhej strany a
v prostriedku Ježiša. | napísal Pilát i nápis
a dal ho na kríž, A bolo napísané: Ježiš
Nazaretský, král židovský. A mnohí zo Ži
dov čítali tento nápis, lebo blízko mesta
bolo to miesto, kde Ježiša ukrižovali. A bolo
(to) napísané po židovsky, grécky a latinsky.
Tedy viekli hlavní kňazi židovskí Pilátovi:
Nepíš: Kráf židovský. Odpovedal Pilát: Čo
som napísal, to som napísal. A vojaci, ked
ukrižovali Ježiša, vzali jeho šaty a spravili
štyri časti, každému vojakovi časf, i svrch
ník. No svrchník bol nesošívaný, od vrchu
všetok voskrz utkaný. Tu riekli si jeden dru
hému: Neroztrhajme ho, ale hoďme oň kostku,
či bude. Aby sa vyplnilo Písmo, ktoré hovorí:
Podelili si moje šaty a o mój odev hodili
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kostku.

A vojaci

to i urobili.

A pri kríži

Ježišovom stály jeho matka a sestra jeho
matky Maria Kleofášova a Maria Magdalena.
Keď teda Ježiš uzrel matku a učeníka, kto
rého miloval, stáf, riekol svojej matke: Ženo,
hfa, tvoj syn! Potom riekol učeníkovi: HTa,
tvoja matka! A od tej hodiny vzal si ju uče
ník k sebe. Potom Ježiš, ktorý vedel. že je
už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo,
riekol: Žížnim. I bola tam postavená nádoba
plná 'octu. A oni naplnili hubu octom, vložili
na hyzop a podali mu k ústam. K keď Ježiš
prijal ocof, riekole“ Dokonané jel Naklonil
hlavu a vypustil dušu. Zidia teda, poneváč
bol prípravný deň, aby nezostaly telá na
kríži cez sobotu (bol to totiž velký deň ten
sobotný), prosili Piláta, aby sa im zlámaly
hnáty, a (oni) sňali sa (s kríža). Prišli teda
vojaci a polámali síce hnáťty prvému i dru
hému, ktorí boli ukrižovaní s ním; ale ked
prišli k Ježišovi, jako videli, že už umrel,
nezlámali mu hnáty, lež jeden z vojakov
otvoril mu bok kopiou, a hneď vyšla krv a
voda. A ten, ktorý (to) videl, vydáva svede
cívo a jeho svedecívo je pravdivé. A on vie,
že hovorí pravdu, aby ste i vy verili. Lebo
toto sa stalo, aby sa vyplnilo Písmo: „Ne
polámete v ňom kosti.“ A zase iné Písmo
vraví: Hřadjef budů na foho, koho. prebodli,
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Svátá krížová cesta.
Poučenie. — Dlfa slov velkého pápeža
Benedikta XIV. (Breve: „Cum fanla“ z
30. aug. 1741) je križová cesta (via cru

cis) jedna z najvýtečnejších pobožnosti,
ktorej predmetom je rozjímanie 0 ufr
pení, o kríži a o smrli Pána nášho Je
žiša Krista, a velmi dopomáha privádzať
hriešníkov k pokániu,vlažných kresfanov
k horlivosti a spravedlivých k dokona
lejšiemu životu.
Križová cesta je vlaslne tá cesta, ktorů
vykonal bohočlovek, Ježiš Kristus, od
domu Pilátovho, kde bol na smrf odsů
dený, až na Kalváriu, kde bol s kríža
sňatý a pochovaný. Podla kresfanského
podania, keď Pán Ježiš do neba Sa ná
vrátil, prebl. Maria, už sama, už s dru
hými so zvláštnou pobožnosfou navšíe
vovala tie miesta krížovej cesty, ktoré
Ježiš svojimi š[apajami a svojou krvou
tak bofastne zasvětil. Jej príklad nasle
dovali mnohí, nielen z Palestiny, ale aj
ého sveta sem putfujůci kresfania.

Taksřa«

Eos

čNhootvorila pokladnicuzásluh

ežiša 'Krikta
a svatýchdávala
a najhodnejšie,
plnemocitě,
odpustky
tým, ktori
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do Jeruzalema putovali a tam tůto po
božnosfť vykonali. Ale keďže mnohým
nebolo a nie je možné do Jeruzalema
putovaf, preto sa sv. CČirkev postarala,
aby každý aj doma kriížovů cestu konaf,
a spolu všetkých tých odpustkov, ktoré
sa v Jeruzaleme dosiahnuf móžu, účastný
byf mohol. K tomu je však zapotreby:
1. Aby ten, kto tůto križovů pobožnosf
koná, v sťave posvácujůcej milosti sa
nachádzal (t. j. fažký hriech dobrovofne
nevyspovedaný na svedomí nemal).
2. Aby, kto túto pobožnosf koná, ko
nal ju pri staniciach posvátených od
kňaza plnomocenstvo k tomu majůceho
P. Františkána, alebo ktorému tento rád
plnomocenstvo k tomu písomne udelil).
3. Inšie sa nežiada, len aby pri každej
stanici nejaké nábožné rozjímanie o umu
čení Ježiša Krista sa konalo. Nadovšetko
má žial a fůtosf nad utrpením Spasitefa
a nad svojimi hriechami sa vzbudíf.
Móže sa však každý aj ústne niečo pri
každej stanici pomodlif.
4. Kto by pre nemoc, alebo podobnů
príčinu takéto stanice navštívif nemohol,
ten móže tie isté odpustky získaf aj pred

krížom k tomu osobitne posváte

ným, keď sa 20 ráz „(Otče náš“, „Zd
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ravás Maria“ i „Sláva“, a síce: 14 k
štrnástim staniciam 5 k piatim ranám
Ježiša Krista a 1 na úmysel rímského
Otca pomodíí.
Modlitba prípravná.,
Ó, mój milý Vykupitelu, Kriste Ježišu!
v najhlbšej poníženosti sa Ti klaniam, jako
mójmu Bohu a najvyššiemu Pánovi. V Te
ba ja verím v Teba ja důlam, Teba nado
všetko milujem. Z hlbokosti srdca futujem
nad všetkými hriechami celého života svojho;

| lebo
som
s nimi
Teba,
fonajváč
a
lásky najhodnejšie Dobro obrazil. Ponížene
Ťa prosím za odpustenie. S pomocou Tvojej
milosti nechcem viac hriešif. — Ku Tvojej cti
v mójmu zadosťfučineniu chcem feraz vykonaf
túto križovů pobožnosf. Mám spolu aj úmysel
všetky odpustky k tejto pobožnosti pripojené
obsiahnuf, ako pre seba, tak i pre úbohé
duše v očistci, zvlášle pre tie, pre ktoré sa
Tebe fůbi. Ó, Ježišu, Pane a Bože mój nech
Ti je milé toto moje predsavzatie a úmysel
a pomož mi ho SsTvojou milosfou dobre
vykonaf. Amen.
1. Čo stanica prvá tu vyobrazuje,
Ježiša milého tebe ukazuje,
Ortiel smrti on bere na seba,
By od večnej smrti vyslobodil teba.
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Zastavenie I.
Ježiš na smrt odsůdený.
V. Klaniame sa Tebe, P. J. Kriste, a dobrorečíme
Tebe.
R. lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpif ráčil.

Rozjímanie.
Rozjímaj: jako bol Ježiš od Piláta bez všetkej viný
na smrť odsůdený a jako on tenfo výrok smrti rád
prijíma, aby fa od večného zatratenia oslobodil.

Modlitba.
Ó, najdobrotivejší Ježišu, ktorý si z lásky
ku mne (tů najpotupnejšiu a najbolestnejšiu
smrť chcel podstůpiť; prosím Ta, udel mi tů
milosf, abych poznal svoje hriechy, jako
príčinu Tvojej smrti, aby som ich srdečne
ofutoval, že bych nebol k večnému zatrateniu
odsůdený v deň sůdny.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
2.

Keď crtiel bol daný, hned vzali Ježiša.
Ktorý čo baránok muky znášal kríža.
Na zranené ramená kríž dali.
Na ceste sem a tam ním posfrkovali.

Zavtavenie II.
Ježiš bere na seba kríž.
V. Klaniame sa Tebe, P. J. Kriste, a dobrorečíme
Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpif ráčil.
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Rozjímanie.
Rozjímaj: jako bere z lásky k Tebe Ježiš na seba
kríž, ktorý tvoje premnohé a velké hriechy tak fa
žkým učinily, a jako týmto tvoje kríže a trápen a po
svátil a polahčil.

Modlitba.
Ó, najláskavejší Ježišu, ktorý si pre mňa
na seba fažký kríž vzal, daj, abych aj ja
napozatým vzal na seba kríž trápenia a ku
pokániu za moje hriechy s poniženosfou ho
niesol.
Otčenáš, Zdravas, Sláva
V. Ukrižovaný Ježišu smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
3.. Pri krvi preliati celým telom vádnul,

Celý utrápený fažko na zem padnul;
Leží Kristus pod krížom zomdlený.
Bys' bol v predsavzatiach svojích posilnený.

Zastavenie III.
Ježiš prvý raz na zem padá.
V. Klaniame sa Tebe P. J. Kriste a dobrorečíme
Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpif ráčil.

Rozjímanie.
Rozjima, jako padá na zem Ježiš pod farchou
krížia na ceste ku Kalvárii celý vysilený od bičovania
a trním korunovania.
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Modlitba.
Ó, nevinný Ježišu, klorý si na tvojom kríži
farchu mojich hriechov niesol a preto si bol
k zemi stlačený; prosím Ťa: zachráň ma
od upadnutia do hriechov, a daj, abych radšej
zomrel, než len jeden fažký hriech spáchal.
Otčenáš, Zdravas, Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.

4.

Na to sa s Ježišom Maria potkala,
Nad jeho trápením žalostné plakala,
Kto by nemal s Mariou zaplakaf,
Syna i Matičku spolu p futovaf?

Zastavenie IV.
Ježiš sa stretá so svojem Matkou.
V. klaniame sa Tebe, P. Kriste, a dobroreč. Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. križ svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozjímaj nad tým, jak bolastne lo muselo byť pre
Mariu, ked videla svojho milého Syna tak uponiže
ného a k sebe nepodobného: a jako s druhej strany

bolo srdce Ježišovo od hlbokej bo'asli zarmůtené,
keď zbadal svoju najsvátejšíu Matku pre nebo plnů
bolasti a zármutku.

Modlitba.
Ó, najmilejší Ježišu, pre te bofast', ktoré
si pocítil, strelnůc sa so svojou Malkou, pro
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sím Ťa:

udef mi opravdivů detinsků lásku

k Tvojej najsvátejšej
stná Matko Božial

Matke. A Ty, Ó bola
vypros mi lů milosf, by

pamiatka umučenia tvojho Srna nikdy ne
vymizla z mójho srdca.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
5.. Vidiac tu katovia Krista zomdleného,
Po mnohom mučení už unaveného,
On už je nie v stave kríža uvliecí,
Šimona nátili, aby pomáhal niesf.

Zastavenie V.
Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi kríž niesl.
V. Klaniame sa Tebe, P. J. Kriste a dobrorečíme
Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozvažuj nad tým: Jako bol Ježiš na ceste ku
Kalvárii vysílený, lak že sa židia obávali, že zomre
a nebudů ho mócf ukrižovať a jako preto prinátili
Šimona Cyrenejského, aby mu pomohol kríž niesť.

Modlitba.
Ó najtrpezlivejší Ježišu, ktorý si bol pre
mňa tak vysilený, a bez všetkej pomoci; daj
abych z lásky k Tebe pomohol Ti kriíž niesf
lým, že bych všetky toholo života farchy
s kresfanskou trpezlivosfou znášal.
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Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
6.

OSpalriac Veronika Krista krvavého,
Ručník s hlavy sňa a, utrieť mu tvár jeho,
Ktorý jej Pán zas nazpáť podáva,
Vtlačenů doňho tvár za odmenu dáva.

Zastavenie VI.
Veronika podáva Ježišovi šatlku.
V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečime Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Pomysli si, jako si Ježiš celý potom a Krvou za
laty tvár svoju šatkou utiera, ktorů mu jedna ná
božná žena podala a jako jej naň svoju sv. tvár vtlačil

Modlitba.
Ó, najsladší Ježišu, ktorý si láskavů
žbu Veroniky

tým

slu

oodmenil, že si jej na tů

šatku svoju bofastnů podobu vytlačil; pro
sím Ťa, vtlač aj do mojej duše tak hlbokotvoje
sváté umučenie, abych naň nikdy nezabudnul.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
7.. Keď do brány prišiel, upadol zas znovu.
Posmieva sa zlý svet v prachu ležiacemu.
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Ten pád Krista pýcha spósobila.
Tá ho nelfůtostne na zem porazila.

Zastavenie VII.
Ježiš druhý raz padá na zem.
V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste, a dobro
rečíme Tebe.
R. lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozjimaj, ako padol Ježiš druhý raz k zemi pod
farchou križa, a jako boly týmto jeho bofasti pre
mnohých rán obnovené.

Modlitba.

©
—
obrazil
skrze
moje
znovu
upadn
do
Ó, najtichší Ježišul jako často si mi už
odpustil, Ó Bože! jak často som fa z novu

hriechov. Skrze zásluhy tvojho druhého. pa
dnutia prosím Ťa: daj, abych odteraz v Tvo
jej svátej milosti zotrvával a nikdy viac do
predošlých hriechov neupadol
Otče náš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.

8.

Za bránou s Ježišom ženy sa potkaly,
Nad mukami jeho prehorko plakaly,
Vidiac jeho krvou zbarveného,
Od katov ukrutných na smrf vedeného.
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Zastavenie VIII.
Ježiš sa stretá s plačůcimi ženami.
V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečíme Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpif ráčil.

Rozjímanie.
Rozjimaj, jako vraví Ježiš k ženám : „Neplačte nado
mnou, lež radšej samy nad sebou a nad defmi vašími“.

Modlitba.
Ó, najbořastnejší Ježišu, ktorý napomínaš
jeruzalemské ženy nad Tebou plačůce, aby
neplakaly z útrpnosti nad Tebou, lež radšej
z Tútosti sami nad sebou a nad svojimi de
(mi pre svoje hriechy: udel mi tú milosf,
abych pri pohřade na tvoje muky So. srde
čnou fůtosfou sa rozpomenul na svoje hrie
chy a ich so slzami oplakával.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
9,

K hore Kalvárii keď sa priblížili,
Už viacej Pán Ježiš nemal v sebe sily;
Po tretikrát tu padol zomdlený,
Tým najbolastnejším pádom porazený.

Zastavenie IX.
Ježiš po treti raz padá na zem.
V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečíme Tebe.
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R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozjimaj, jako padá po treti raz Ježiš, ktorého
slabosf a vysilenie pri vystupovaní na Kalváriu vždy
bolo váčšie a jako je tvoja slabosf a nestálosf v do
brom pričinou tohoto tretieho sp.:dnutia jeho.

Modlitba.
Ó, nebeský Ježišu, ktorýs' pre mňa chcel
byť fak zoslabnutý a vysilený, posilní mňa
v. mojej slabosti, abych premohol všetky
pokušenia k zlému a vo vykonávaní dobrého
nikdy neustával.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami
R. A nad dušami v očistci.

10. Príduc na vrch hory, zaraz Krista chvatli.
S tela jemu odev dolu strhovali,
Všetky jeho rany obnovili,
A vyzlečeného žlčou napájali.

Zastavenie X.
SOvliekajů s Ježiša šaty.

V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečíme Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozmýšlaj, jako bol Ježiš vyjdůc na Kalváriu so
svojich šiat násilné pozbavený, a jako boly jeho pri
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bičovaní učinené rany svlíekaním prischlého růcha
obnovené a rozpálené.

Modlitba.
Ó, najčistejší Ježišu, ktorý si pre hriešne
žiadosti našeho tela k zadosfučineniu za
naše hriechy nečistoty tak bořastné a potu
pné obnaženia trpel; daj mi tej milosti, aby
som sa z predošlého človeka premenil na
stydlivého a čistého a abych mravný a mierny
až do smrti zostal.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
11. Krista už našeho na kríž položili,
Ruky, nohy jeho klincami pribili,
Ach, aků to preukrutnů bolesf,
Musel, ó človeče, Kristus pre teba niesfť.

Zastavenie XI.
Ježiša na kríž pribíjajů.
V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečíme Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůjiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozjímaj nad tým, jako bol Ježiš so svojími raná
mi pokrytým telom na ostrohranný križ roztiahnutý a
na rukách a nohách klincami naň pribitý.
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Modlitba.
Ó, ukrižovaný Ježišu! ktorý si pre moje
hriechy z lásky ku mne tie ohromné bofasti
ukrižovania chcel ftrpef; naplň moje srdce
ošklivosfou op oti hriechom a láskou k Tebe,
abych sa napozatým skrze skutky kajůcnosti
vždy ukrižoval a v Tvojej službe verne zo
rvával.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
12. Konečne do výšky kríž s Ježišom zdvihli,
Až pre veřků farchu pukaly v ňom žily.
Rozpělý vysel za tri hodiny,
Nebeského Otca Syn milý jediný.

Zastavenie XII.
Ježiš na kríži umiera.
V. Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečíme Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. križ svoj vykůpif ráčil.

Rozjímanie.
Rozjímaj, lako to muselo bolef Ježiša, keď bol
s križom vyzdvihnutlý; on tu visí nahý, každá rana
ostrému vetru vystavená páli ho, až konečne po troj
hodinovej smrtefnej úzkosti zomiera za nás.

Modlitba.
Ó, najmilejší Ježišu, ktorý si tak trpkou
smrfou zomrel. abys mne moju smrf osladil
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a vydobyl večné blahoslavenstvo; daj, aby
som už teraz celkomTebe žil, že bych sa
po mojej smrti, ktorů ja jako trest. za
moje hriechy vďačne prijmem, dostal do ne
beskej slávy.
Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.
13. Mřtveho Ježiša už s kríža složili,
Do lona bolastnej matky uložili ©
O, jaký žial jej srdce citilo,
pováž, keď fábala Syna mftve telo.

Zastavenie XIIí.
Ježiša telo s kríža snimajů.
V Klaniame sa Tebe, Pane Ježišu Kriste a dobro
rečíme Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozjímaj, jako bol Ježiš od Nikodéma a Jozefa
z Arimatie s križa sňatý; poneváč už vypustil dušu:
a vložený do lóna jeho panenskej Matky a jako ho
Maria plná bofasti a zármutku na rukách drží.

Modlitba.
Ó, bořastná Matko Božia, ktorá celá uhrů
žená v bolasfach držíš Toho, ktorý za mňa
zomrel; Ó, vezmi pre neho aj mňa do (fvo
jich maferinských růk, abych pod. Ivojou
11"
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ochranou v živote aj smrti mojej
prišiel do večného blahoslavenstva.

istofne

Otčenáš. Zdravas. Sláva.
V. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci,

14. Posledne Jéžiša vložili do hrobu.
Tu, pováž dušo má, pováž v túto dobu
K čomu fa smrť Kristova vzbudzuje.
K čomu obef jeho teba zavšzuje.

Zastavenie XIV.
Telo Ježiša do hrobu kladů.
V. Klaniame sa Tebe, P. J. Kriste a dobrorečíme
Tebe.
R. Lebo si nás skrze sv. kríž svoj vykůpiť ráčil.

Rozjímanie.
Rozjímaj, jako bol Ježiš od svojich ušřeníkov vc
sv bázní a úctivosti do nového hrobu vložený, ktorý
bol v jednej skale vykresaný, a jako on tam až do
tretieho dňa odpočíva.

Modlitba.
Ó, najláskavejší Ježišu, ďakujem Ti za
všetko to, čo si za“mňa irpel a prosím Ťa,

skrze zásluhy tvojho vloženiado hrobu otů
milosf, abych ja Tvoje sv. telo ktoré mne
pri sv. prijímaní býva podávané, tiež do cel
kom čistého a ctnosfami kresfanskými ozdo
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beného srdca prijal; že by sme ono bolo
zálohom mójho slávneho z mftvych vstania.
Otčenáš.Zdravas. Sláva
V. Ukr'ižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
R. A nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba.
Ó, najdobrotivejší /Ježišu !“obetujem Ti ku
koncu tůto vykonanů pobožnosf krížovej ce
sty na poďakovanie za Tvoje trpké muky a
smrf a za odpustenie všetkých mojich hrie

chov a. pokůt a ku potešeniu a vyslobo
deniu úbohých dušičiek z očistca.
Ale aby toto nábožné cvičenie Tebe tým
milejšie bolo, spojujem ho s tou dokonalou
pobožnosfou, s jakou vykonávali niekedy krí
žovů cestu tvoja svátá Matka a milí apošto
lovia a všetci nábožní a horliví kresfania.
Ó, Ježišu mój Spasiteflu a Vykupitefu!
nedopusf, aby Tvoja prehorká smrf bola na
mne zmarená a nič mne neosožila, ale vo
veď mňa mocou svojho prehorkého umučenia
do slávy večnej, kde Ťa chcem s Otcom a
Duchom svátým večne chválif a velebif. Amen.
5. Otčenáš; 5. Zdravas. 5. Sláva.
A za každým:
V. Klaniame sa Ti P. J. Kriste, a dobrorečíme
Tebe.
R. Lebo si nás skrze světlý kríž svoj ovkůpit ráčil,
Otčenáš a Zdravas na úmysel sv. Otca.
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Iné modlitby o umučení Krista Pána.

Prosím Ťa, najsladší Pane Ježišu Kriste,
nech je mi umučenie tvoje silnosfou na
ohradu, ochranou a obranou; rany (tvoje
nech sů mi za pokrm a nápoj na po
silnenie, občerstvenie a pofešenie; po
kropenie Ivojou krvou nech je mi na
očištenie od všetkých pokleskov mojich;
smrf tvoja nech mi je na slávu večnů:
v týchto veciach nech je moje zotavenie,
plesanie, zdravie a sladkosf srdca mójho.
Ktorý žiješ a kraluješ na veky vekov.
Amen.
Shliadni, prosíme, Pane, na tůto čelaď
svoju, za ktorů Pán náš Ježiš Kristus
neváhal do růk ako škodník sa vydaf a
muky kríža podstůpif. Ktorý s teboužije
a kraluje atd.
Modlitby za celý svet.
Poznámka. — lu sa móžu použit modliiby na
str. 38- 40. a tie, čo nasledujů po litániach o vše
tkých svátých.

Modlitba za obrátenie Židov.

Modlime sa i za neveriacich Zidov,
aby Boh a Pán náš odňal závoj s ich
sídc, aby aj oni poznali Ježiša Krista
Pána nášho.
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Všemohůci večný Bože, ktorý ani ži
dovsků neveru nevytváraš z milosrden
stva svojho, vyslyš modlitby naše, ktoré

za zaslepenosf toho ludu prednášame,
aby poznajůc svetlo pravdy fvojej. ktoré

je Kristus, zo svojej imy vytrhnutí boli. Skr

ze tohože Pána nášho Ježiša Krista atď.
Modlitby za bludovercov a pohanov
soiatky Zjavenia Pána a Petra i Pavla.

hřadaj na

Protispev.
Ecce lignum crucis.

Ajhfa, drevo kríža, na ktorom spása
sveta visela! — Poďte, klaňajme sa.
Pieseň cirkevná.

Vychádza prápor královský; — tajom
stvo kríža skveje sa, — na nomž život
smrf zakůsil, — a smrfou život vydobyl.
Bodákom ostrým kopije — nemilo
srdne ranený, — by škvrny hriechov z
nás umyl, — krv predrahů s vodou cedil.
Tak verne sa naplnilo, — čo Dávid
král predpovedal, — oznámiac všetkým
národom: — Pán Boh na dreve královal.
O, strome slávny, jasavý, — poliafy
královským nachom, — ktorého peň
hodným sa stal, — dotknůf sa údov pre
svátých.

168

Strom šťfaslný, jehož ramená — vý
platu sveta nosily, — čo telu slal sa
vážkami, — a peklu odňal zajatých.
Ó, krížu, nádej jediná, — vítai nám
v dobe fruchlivej! — Pobožným rozmnož
milosti, — zahlaď neprávost hriešnikom.
Preslávna Trojico, teba — nech každý
duch vychvaluje; — ktorým si v kríži
zvífazif — popriala, daj i odmenu. Amen.
Modlitba.

Všemohůci, večný Bože, ktorý atď.
(hladaj na str. 140.)

Pri svátom hrobe.
Pleseň cirkevná.

Jezu, sladká lásko moja. jak by fa tu
vskutku videl, — s citom vrelej lásky
kfačím — pred tvým verným obrazom.
Ó, jak nahý, rozopiaty, — zranený a
zhanobený — visíš, dobrý Spasitelu, —

na tom dreve bolestnom!
Pozdravujem hlavu tvoju — ostrým

trním zkrvavenů, — i tvár, pred tým milů,
skvelů, — červený, sfa ruža vonná, —

spásodarná, liečivá.
Pozdravujem sváté ruky, — klincom
krutým prebodnuté; — nezažeň ma, Spa
sitefu, — od nóh svojich predrahých.
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Modlitba.

Kristus stal sa pre nás poslušným až
na smrť a to na smrť kríža.
Telo moje odpočívať bude v nádeji.
A nedáš Svátému svojmu uzrief po
rušenia.
Bože, ktorý si pre vykůpenie sveta
chcel narodifť sa obrezaným, od Židov
zavrhnutým, od Judáša bozkom zrade
ným, pufami sviazaným, jako nevinný
báránok na zabilie vedeným, pred tvár
Annáša, Kajfáša. Piláta i Herodesa ne
slušne poslaveným, krivými svedkami
obžalovaným, bičami a hanou frýzneným,
upluvaným, trním korunovaným, pohlav
kovaným, trstinou bitým, na tvári zaha
leným, zo šiat vyzlečeným, na kríž klin
cami pribitým, na kríži povýšeným, me
dzi lotrov počítaným, žlčou a octom ná
pájaným a kopijou prebodnutým byť:
Ty, o, Pane, ráč pre tieto najsvátejšie
muky svoje, ktoré si my nehodní pripo
míname a pre sv. kríž i smrf svoju vy
slobodif nás od můk pekelných, a pri
viesfť nás tam, kam si priviedol lotra s
Tebou ukrižovaného. Kforý žiješ a kra
fluješ s Otcom i Duchom sv. na veky
vekov. Amen.
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Na Bielu sobotu.
Poučenie. — Jako

o Vianociach slávi

sa polnočná omša, fak sa niekdy slávila
aj o Velkej noci. Všetky tie krásné, ta
jomstvaplné obrady, ktoré sa teraz vy
konávajů na Bielu sobotu, odbavovaly
sa niekdy v tej presvátej noci: svátenie
ohňa, velfkonočnej sviece, — vyobrazu
júcej vzkrieseného Spasitela, — krstitel
nice, a konečne polnočná, pravá to vel
konočná omša. Pod týmito dlhými obra
dami móžu sa odriekaf všetky, v tejto
knižke sa nachádzajůce žalmy, ale ob
zvláštne obnovenie krstných sfubov (str.
70.), Ž. 103., a konečne
tkých svátých.

litánie o vše

Čitante z listu sv. Pavla Kolos. (hl. 3.)

Bratri, keď ste teda povstali s Kristom,
hfadajte, čo je tam hore, kde je Kristus
a sedí na pravici Božej. Čo je tam hore,
majte na mysli a nie čo je na zemi.
AlNeluja,alleluja, alleluja.

Chvárte Pána, lebo je dobrý, lebo na
veky (trvá) milosrdenstvo jeho. — Sláva
Otcu atď.

|
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Protispev.
Vespere autem sabbati.

Ku sklonku ale soboly, ktorý svitá na
prvý deň v ftýždni, prišla Maria Magda
lena i druhá Maria, podívaf sa na hrob.
Alleluja.
Magnificat. — Zvelebuje.
Rajská cesta

Zvelebuje duša moja Pána * a duch
mój zaplesal v Bohu, Spasitelovi svojom.
Preto, že shliadol na poníženosf dievky
svojej * lebo hfa, od teraz blahoslave
nou ma budů nazývaf všetky pokolenia.
Prefo, že vefků vec učinil mi fen, ktorý
je mocný, * a ktorého meno je sváté.
A milosrdenstvo jeho z pokolenia na
pokolenie * (ukazuje sa) tým, čo Sa
ho boja.
Učinil mocnosf ramenom svojim, *
rozplýlil pyšných v mysli svojho srdca.
Mocných =sosadil s trónu, * a povýšil
nizkych
Lačných -naplnil dobrom, * a bohatých
prepustil na prázdno
Prijal Izraela, čefadína svojho, * roz
pomenůc sa na milosrdensívo Svoje;
Tak, jako mluvil k otcom našim, * k
Abrahamovi a pofomstvu jeho na veky.
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Sláva Otcu, i Synu i Duchu svátému,
* jako bolo na počiatku, i nyní i vždycky,
i na veky vekov. Amen.
Modlitba.

Bože, ktorý tůto presvátů noc slávou
vzkriesenia Pánovho osvecuješ, zachovaj
v novom plemene svojej rodiny Ducha
prisvojenia, ktorého si dal, aby obnovení
na tele i na duši čistů službu fi preu
kazovali. Skrze Pána nášho Ježiša
Krista atď.
Na vzkriesenie.

Pán Ježiš dnes povstal z mřívych —
k potešeniu všetkých smrlných. „Alleluja“
(jako na konci).

Križa fažků smrf podstůpil — aby
hriešny fud vykůpil. Alleluja atď.
Tri Marie prišly k hrobu — S vonnou
masfou, v rannů dobu.
Zvedely fam od anjela, — že Pán žije
zas dla tela
„Hrob je prázdny; hla, tu ležal; — ale
vstal, jak predpovedall“
Vstal Spasilel, chválme Boha; — nech

plesá dnes zem, obloha!
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Simrfou svojou smrť porazil, — vládu

hriechu, pekla zkazil.
Z hrobu jeho život plynie, — smrfíným
svátá nádej kynie.
Vífazi nad smrli mocou — chválu

pejme/dňom-i nocou.
S Olcom, Duchom sláva Synu, — čo
smy! krvou svefa vinu.
Alleluja, chválme Boha; — nech plesá

dnes zem, obloha!

GETS

Veřká noc.
Svátá omša.
Vchod.

Žalm 135. Povstal som a ešte som
s tebou, alleluja; položil si na mňa ruku
svoju, afleluja; podivnou stala sa vedo
mosf Tvoja, alleluja, alleluja. — Pane.,
zkusil si ma a Spoznal si ma; Spoznal
si uloženie moje i povsfanie moje. —
Sláva Otcu atď.
Modlitba

Bože, ktorý si nám dnešného dňa
skrze Jednorodeného svojho po pre
možení smrti vchod do večnosti odom
knul; tůžby naše, ktoré nám predchá
dzajůc vnukáš, podporovaním tiež spre
vádzaj. Skrze tohože Pána násho Ježiša
Krista atď.
Čítanie z lista sv. Pavla Korynfanom (l. hl. 5.).

Bratril Vyčistite starý kvas, aby ste
boli nové cěsto, jako ste nekvasení, lebo
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baránok náš velkonočný, Kristus, sa
obetoval. A tak hodujme nie v starom
kvase, ani vo kvase zlosli a neprávosti,
ale v presniciach úpřimnosti a pravdy.
Pleseň stupňová.

Z. 117. To deň, ktorý učinil Pán; ple
sajme a veselme sa v ňom. — Chválie
Pána, lebo je dobrý; lebo na veky (trvá)
milosrdenstvo jeho. Alleluja. alleluja. —
Baránok náš vefkonočný obetovaný bol
Kristus.
Sled.

Žertve svojej vefkonočnej — chválu
vzdajte, kresfanial — On za nás dal

krv; my dajme — aspoň obef plesania
Baránok vykůpil ovce: — nás, ovečky
ztratené; — hriechy naše krvou jeho —
nevinnou sů zhladené.
Krutá smrf a život viedly — sůboj,
hodný podivu; — Pán života vlastnou
smrfou — porazil smrf strašlivů.
Povedz-že nám, ó, Maria, — v záhrade
čos' videla? — „Prázdny hrob a žijů
ceho — Krista, Vykupitefa“.
„Videla som svedkov s neba, — plá
chtu, šalku složenů; — Kristus žije;
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zvestujem vám — všetkým nádej bla
ženů!“
Vieme, že vstal z mřívych Rrislus, —
že na veky je živý; — vífazný náš Králu,
Kriste, — ráč nám byf milostivý!
Sled sv. Evanjeliuma podfa Marka (hi. 16.).

Za onoho času: Maria Magdalena a
Maria (matka) Jakubova a Salome na
kůpily voňaviek, aby išly pomazaf Ježiša.
A velmi včasne prvého dňa v týždni
prišly k hrobu, keď slnko už vyšlo. I
hovorily jedna druhej: Ktože nám odvalí
kameň odo dverí hrobových? A keď po
zrely, videly kameň odvalený. Bol toližto
velký. A keď vošly do hrobu, videly
mládenca sedief na pravo, odetého bie
lým růchom i ustrnuly. Ktorý riekol im:
Nelfakajte sa! Hfadátle Ježiša Nazaret
ského, ukrižovaného, vstal, niet ho tu;
hla, miesto, kde ho bol: položili. Ale
iďte, povedzte jeho učeníkom a Petrovi,
že vás predíde do Galilejska, tam ho
uvidíte, jako vám povedal.
Obetovanie.

Ž. 75. Zem sa friasla, a odpočinula,
keď povstával k súdu Boh, alleluja.
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Tichá modlitba.

Prijmi, prosíme, Pane, prosby fudu
svojho s darmi obetnými, aby vefkono
čnými fajomstvami zasvátené jako liek
večnosti tvojím pósobením nám osožily.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista atď
Prijímante.

Baránok náš velkonočný obelovaný
bol Kristus, alleluja; hodujme teda v pre
sniciach, (. j. v smysle úprimnosli a
pravdy, alleluja, alleluja, alleluja.
Po prijímaní.

Vlej do nás, Pane, Ducha lásky svojej,
abys nás posvátnosfami vefkonočnými
nasýtených svojou láskavosfou svornými
učinil Skrze Pána nášho Ježiša Krisla,
ktorý s tebou žije a kraluje v jednote
tohože Ducha sv., Boh po všetky veky
vekov. Amen.

Cirkevné modlitby.
Na pondelok vefkonočný.

Bože, ktorý si slávnosfou velkonočnou
svetu liek poskytnul. podporuj, prosíme,
svoj ud darom nebeským; aby i doko
nalů slobodu dosiahnuf mohol, i k životu
12
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večnému dospel. Skrze Pána nášho Je
žiša Krista atď.
Na utorok vefkonočný.

Bože, ktorý svoju Cirkev vždy novým
plodom rozmnožuješ, popraj svojim slu
žobníkom, aby svojim živobytím zacho
vali posvátnosf, ktorů skrze vieru obsia
hli. Skrze Pána nášho Ježiša Krista atd.
Na Bielu nedeřu.

Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
sme pokonajůc s úctivosfou sviatky vel
konočné, skrze ne k večnej radosti do
spief zaslůžili. Skrze Pána nášho Ježiša
Krista, atď.

Modlitby na nedele po Vefkej noci.
Čítanie z lista sv. Jána apoštola (1. hl. 5.).

Najmilejší, všetko, čo sa zrodilo z Boha
vífazí nad svetom; a fo vífazsívo, čo ví
faží nad svetom, je: naša viera Río je,
ktorý premáha svef, jestli nie ten, kto

verí, že Ježiš je Svn Boží?... Kto verí
v Syna Božieho, má u seba svedocívo

Božie.

179

Protispev.
Máfučko, a neuvidíte ma, vraví Pán;

zase málučko a uvidíte ma, lebo idem
k Otcovi, alleluja, alleluja
O vzkriesení tvojom, Kriste, alleluja.
Nech sa veselia nebesá i zem,alleluja

Modlitba.
Bože, ktorý blůdiacim, aby sa na ce
stu spravedlivosti vrátiť mohli, sve'lo
svojej pravdy ukazuješ; daj všetkým,
ktorí sa ku kresfanskému vierovyznaniu
pričitujů, v ošklivosti maf (0, Čo Sa
tomu menu protiví, i (0, Čo sa s ním
shoduje, nasledovaf. Skrze Pána nášho
Ježiša Rrista, atď.

Na krížové dni.
Protispev.

Pýtajte a dostanete, aby radosf vaša
bola úplná; lebo Otec sám miluje vás,
lebo vy ste mňa milovali a uverili.
ANeluja.

Žostaň s nami, Pane; alleluja.
Lebo sa zvečerieva, alleluja.
Modlitba.

Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
sme, spoliehajůc sa v svojom sůžení na
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ivoju láskavosf, proti všelikým protiven
stvám tvojou obranou vždy obhájení boli.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista atď.

Litánie o všetkých svátých.
Pane, |
Kriste, £smiluj sa nad nami!
Pane, |
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebies, Bože,

| Synu,
Vykupitelu
sveta
Bože,
smiluj
sa
Duchu svátý, Bože,
nad nami!
Svátá Trojico, jeden Bože,
Svátá Maria,
Svátá Božia Rodičko,
Svátá Panno Panien,
Svátý Michale, Sválý Gabrielu, Svá
tý Rafaelu,
Všetci světí anjeli i archanjeli,
Všetci svátí blahoslavených duchov
radovia,
Svátý Jáne Rrstitelu,
Svátý Jozefe,
Všetci svátí patriarchovia a proroci,
—

(2))Inpo1o
€8z
|spu

* Na Velků sobotu a vo vigiliu svátodušnů pri svá
tení krstnej vody čiastky“ poznamenané vystanů.
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Svátý Petre, Svátý Pavle, Svátý An
dreju,
Svátý Jakube, Svátý Jáne, "Svátý

Tomášu,
"Svátý Jakube, *Svátý Filipe, "Sválý
Barfo'omeju,
.
*Svátý Matůšu, *Svátý Simone, *Svá
tý Tadeášu,
"ovátý Mateju, *Svátý Barnabášu,
"Svátý Lukášu, *Svátý Marku,
Všetci svátý apoštolovia a evanje
listovia,
Všetci svátí učeníci Pánovi,
Všetky sváté neviniatka,
Svátý Štefane, Svátý Vavrincu, Sválý
Vincente,
"Svátý Fabiáne a Sebastiáne,
*ováty Jáne a Pavle,
"ovátý Kozmo a Damiáne,
*Svátý Gervázu a Protfázu,
Všetci svátí mučeníci,
Sválý Sylvestre, Svátý Rehore,
*ovátý Ambrozu, Svátý Augustine,
*Svátý Jeronyme, *Sválý Martine,
*Svátý Mikulášu,
Všetci svátí učitelia viery,
Svátý Antoníne, Sválý Benedikte,
"Sválý Bernarde, Svátý Dominiku,
Svátý Františku,

1c [npo10
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Všetci svátí kňazi a jáhnovia,

--“

Všetci svátí mnísi a pustovníci.

o

Svátá Maria Magdalena, Svátá Agata, [83
Svátá Lucia, Svátá Agneša, Svěátá (5=
Cecilia,

u9

Svátá Katarína, Svátá Anastásia,
=A2
Všetky sváté panny a vdovy,
©
Všetci svátí a sváté Božie,
Buď nám milostivý! Odpusf nám Pane!
Buď nám milostivý! Uslyš nás, Pane!
Od všetkého zlého,
-—

Od každého hriechu,
"Od hnevu Tvojeho,
*Od náhlej a nenadálej smrli,
*Od úkladov diabolských.
*Od hnevu, nenávisti a všetkej zlej
vóle.

"Od ducha smilného,
*Od hromobitia a bůrky,
"Od biča zemefrasenia,
*Od moru, hladu a vojny,
Od večnej smrti,
Skrze tajomstvo Tvojeho svátého
vtelenia.
Skrze príchod Tvoj,
Skrze narodenie Tvoje,
Skrze krst a svátý póst Tvoj,
Skrze smrf a pohrobenie Tvoje,
Skrze sváté vzkriesenie Tvoje,
)
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Skrze predivné na nebe vslůpenie
Tvoje,

Skrze príchod Utešitefa Ducha
svátého,
V deň sůdny,
My hriešníci!
"Abys nám odpustif ráčil,
Abys nám milostivý býf ráčil,

"Abys nás k pravému pokániu pri
viesf ráčil,
Abys svátů Cirkev svoju spravovaf
a zachovávaf ráčil,
Abys apoštolského námestníka (pá
peža) a celý duchovný sfav v s.á
tom náboženstve zachovávatráčil,
Abys nepriatefov Cirkvi svátej po
korif ráčil,
"Abys všetkému fudu kresfanskému
pokoja a Jednoty udelif ráčil,
Abys nás samých vo svojej svátej
službe posilnif a zachovať ráčil,
"Abys mysle naše k nebeským žia
dosfam pozdvihnůf ráčil,
Abys všetkým dobrorodincom na
šim večnými dobrými vecmi od
platiť ráčil,

*Abys duše naše, bratov. priatelov
a dobrodincov našich od večného
zaftratenia oslobodif ráčil,
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Abys úrody zemské daf a zachovaf!

ráčil,
Abys všetkým zomrelým veriacim
odpočinutie večné dať ráčil,
Abys nás uslyšaf ráčil,
*Svnu Boží,
Baránku Boží. ktorý snímaš hriechy sve
gájsn
[pu

"2Usod
BG3J

ta, odpusf nám, Pane!
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sve
ta, uslyš nás, Panel
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sve
ta, smiluj sa nad nami!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Pane smiluj sa nad nami!
Kriste, smiluj sa nad namil
Pane, smiluj sa nad nami!

Otče náš.
V. A neuvoď nás v pokušenie.
R. Ale zbav nás odo zlého.
Zalm 69. — Bože, na pomoc moju
pozoruj; * Pane, pospiechaj mi pomá
haf — Nech sa zahanbia a obávajůl *
ktorí hřadajů dušu moju — Nech sa
obrátia nazpáť a nech sa hneď zardejů, *
ktorí chců zle. — Nech sa hneď odvrátia
zardiejajůc sa, * ktorí sa mi posmievajů.
— Ale nech sa veselia a radujů v Tebe
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všetci, ktorí hladajů Teba, * a nech ho
voria vždycky: Nech sa zvelebuje Pán:
ktorí milujů spasenie tvoje. — Ja však
som nůdzny a chudobný: * Bože, po
máhaj mi. — Pomocníkom a ochrancom
mojím si ty: * Pane, nemeškaj. — Sláva
Otcu, atď
V. Spas služobníkov svojích.
R. Bože měj, důfajůcich v tebe.
V. Buď nám, Pane, vežou mocnou.
R. Pred tvárou nepriatefa.
V. Nech nič nevykoná nepriateř proti
nám.
R. A syn neprávosti nech nám ne
uškodí.
V. Pane! podla hriechov našich ne
učiň nám.
R. A dla neprávostí našich neodplácaj
nám.
V. Modlime sa za najvyššieho biskupa
nášho N.
R. Nech ho Pán zachová a obživí, a
blahoslaveným učiní na zemi, a nech ho
nevydá do růk nepriatefov jeho.
V. Modlime sa za dobrodincov našich.
R. Ráč odplatif, Pane, všetkým nám
dobrečiniacim pre meno svoje život ve
čný. Amen.

V. Modlime sa za zomrelých veriacich.
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R. Odpočinutie večné daruj im, Pane;
a svetlo večné nech im svieti.
V. Nech odpočívajů v pokoji.
R. Amen.
V. Za bratov našich nepriítomných.

R. Spas služobníkov svojich, Bože mój,
důfajůcich v Tebe.
V. Sošli im, Pane, pomoc so svátyne.
R. A so Sionu chráň ich.
V. Pane, uslvš modlitbu moju.
R. A volanie moje nech prijde k Tebe.
Modlitby. — Bože ktorého vlastnosfou
je, smilovávaf sa vždycky a odpůšfaf:
prijmi prosenie naše, aby nás i všetkých
služobníkov Tvojich, ktorých refaz hrie
chov stíska, smilovanie láskavosti Tvojej
milostive rozviazalo.
Vyslyš, prosíme, Pane, koriacich sa
prosby, a chváliaciím Teba odpusťf hrie
chy. abys nám milostive i odpustenia
udelil i pokoja.
Nevýmluvné milosrdensívo svoje Pane,
láskave nám preukáž, a nás i od vše
tkých hriechov zbav, i spolu od pokůf,
ktoré za ne zasluhujeme, vytrhni.
Bože, ktorý vinou urazený, pokánim
usmierený bývaš: shliadni milostive na
modlitby svojho koriaceho sa fudu, a od
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vráf metly svojho hnevu, ktoré sme za
svoje hriechy zaslůžili.
Všemohůci, večný Bože, smiluj sa nad
služobníkom svojím, papežom naším N.
a spravuj ho podla dobrotivosti svojej
ku ceste večného spasenia, tak aby z da
ru Tvojho tebe fůbezné veci vyhladával
a všetkou silou vykonával.
Bože, od ktorého sváté žiadosti, pravé
rady a spravedlivé skutky pochádzajů:
daj služobníkom pokoj ten, ktorý svet
daf nemóže; aby tak i srdcia naše roz
kazom Tvojim boly oddané, i po odvrá
tení strachu nepriatelského časy naše
pod ochranou Tvojou boly pokojné.
Páf ohňom Ducha svátého fadviny i
srdcia naše, Pane, aby sme tebe čisto
tným telom slůžilí a čistým srdcom sa
zalůbili.
Bože, všetkých veriacich Stvorilelu a
Vykupitefu, udeř dušiam služobníkov i
služobníc svojich odpustenie všetkých
hriechov; aby prepáčenie, ktoré vždycky
žiadali, pobožným prosením dosiahli.
iny naše, prosíme, Pane, vnuknutím
svojim predchádzaj, a prispievaním spre
vádzaj, aby všetko naše modlenie i či
nenie s Tebou vždycky sa počínalo, a
počaté skrze Teba sa dokonalo.
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Všemohůci, večný Bože, ktorý panuješ
nad živými i nad mřtvymi, a smilovávaš
sa nad všetkými, o ktorých predvídaš, že
budů vierou i skutkom Tvoji: pokorne Ťa
prosíme. aby tí, za ktorých prosby skla
daf sme si umienili, a ktorých budto
prítomný vek ešte v tele udržuje, alebo
budůci tela zbavených už prijal, na pri
mluvu všetkých svátých Tvojich z milo
stivej dobrotivosti tvojej odpustenie vše
tkéch hriechov svojich obsiahli.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna
Tvojho, ktorý s tebou žije a kraluje, v
jednote Ducha světlého, Boh po všetky
veky vekov.
R. Amen.
V. Nech nás vyslyší všemohůci a mi

losrdný Pán.
R. Amen.

V. A duše veriacich skrze milosrden
stvo Božie nech odpočívajů v pokoji.
R. Amen.

AXA

Vstfůpenie Pánovo.
Žalm 46.
Nech fudstvo tlieska v ruky, — nech
spieva piesne Pánu! — Velebný Pán a
hrozný; — On celej zeme králom.
On národy nám poddal, — k nohám
slož'| pohansívo, — nás zvolil si za čia
stku — skvost Jakubov mu vzácny.
Pán vstupuje so spevom, — a s hla
holením trůby; — spievajte mu a hrajte;
— spievajte svojmu králu!
Boh náš je králom zeme; — nech
spieva, kto je můdry! — Boh panuje nad
fludstvom; — vo svátvni trón jeho.
Spol majú panstvá s fudom — Abra
hamovho Boha. — Jeho sů štíty zeme;
— on vznešený prevefmi.
Česf, sláva Bohu Otcu, — i Synu je
dinému, — tiež presvátému Duchu — po
všetky veky vekov! Amen.
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Svátá omša.
Vchod.

Mužovia Galilejskí, čo sa divíte hfadiac
do neba? Alleluja. Jako ste ho videli
vstupovaf do neba, fak (zase) prijde, alle
luja, alleluja, alleluja. (Sk. ap. 1.). —
Všetky národy tlieskajte rukami; prespe
vujte Pánu hlasom veselým (Ž. 46.).
Sláva Otcu atď.
Modlitba.

Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
sme veriac, že Jednorodený Tvoj, náš
Vykupitel, aj my svojou myslou v nebe
ských krajoch prebývali. Skrze tohože
Pána nášho Ježiša Krista, atd.
Čítanie zo Skutkov apošt. (hl. 1).

V prvej rozprave hovoril som, Ó, Teo
file, o všetkom, čo začal Ježiš činif a
učif, až do dňa, v ktorom keď poprika
zoval apoštolom, ktorých bol vyvolil skr
ze Ducha svátého (učiťf), vzatý bol na
hor; ktorým sa i dosvedčil živým po
svojom umučení immnohýmidóvodmi, keď
po štyvridsaf dní zjavoval sa im a mluvil
o kráfovstve Božom. A keď jedol s nimi,
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prikázal im, aby neodchádzali z Jeruza
lema, ale očakávali zasfůbenie Otcovo,
ktoré ste, vraj počuli, z mojich úst, že:
Ján síce krstil vodou, ale vy budete po
krstení Duchom svátým po nemnohých
týchto dňoch. Tedy (tí). ktorí sa sišli,
pýtali sa ho a riekli: Pane, či v tomto
čase obnovíš králfovstvo izraelské? A on
im riekol: Nie je (o vašou vecou, znaf
časy alebo lehoty, ktoré Ofec ustanovil
Vo svojej moci: ale dostanete moc Du
cha svátého, ktorý sostůpi na vás, a bu
dete mi svedkom v Jeruzaleme a v ce
lom Judsku i v Samarsku, a až do
končiny zeme. A keď fo povedal, pred
ich očami vyzdvihol sa, a oblak vzal im
Ho s očů. Akým hřadeli za ním, ako ide do
neba: hfa, dvaja mužovia v bielom odeve
zastali vedla ních, ktorí im riekli: Wužo
via galilejskí, čo stojíte a hladíte do ne
ba? Tento Ježiš, ktorý je vzalý od vás
do neba, tak prijde, jako ste ho videli
odchádzaf do neba.
Pieseň stupňová.

Alleluja, alleluja!l — Vstůpil Boh s ple
saním, a Pán s hlasom frůby. Alleluja.
(Ž. 46.).
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Pán na Sinai na (hore) svátej; vstu
pujůc do vysoka, zajaté viedol zajatie,
alleluja. (Ž. 67.).
Sled sv. Evanfeliuma podřa Marka (hl. 16.).

Za onoho času, keď jedenásf učení
kov stolovalo, zjavil sa im Ježiš, a vy
týkal im ich neveru a tvrdosf srdca, že
tym, ktorí ho videli po vzkriesení, neve
rili. A riekol im: Idte po celom svete,
kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto
uverí a dá sa pokrstif, bude spasený;
ale kto neuverí, bude zatratený. A tých,
ktorí uveria, tieto znamenia budů nasle
dovaf: V mojom mene dudů vyháňatdia

bolstvá,
mluvif, vypijů,
hadov
dvíhaf, a novým
keď čo jazykmi
smrtonosného
neuškodí im; na chorých budů ruky vkla
dať, a tí budů sa dobre maf. A Pán (Je
žiš) síce, keď im dorozprával, vzatý bol
do neba a sedí na pravici Božej. A oni
odišli a kázali všade a Pán spoluúčinko
val a potvrdzoval ich kázanie znamenia
mi, ktoré zatým nasledovaly.
Obetovanie.

Vstůpil
s plesgním.
som
trůby.Boh
Alleluja.
(Ž. 46.).a Pán s hla
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Tichá modlitba.

Prijmi, Pane, dary, ktoré pre slávné
vstůpenie Syna tvojho prinášame, a po
praj milostive, aby sme od príftomných
nebezpečenství vyslobodení boli, a do
života večného dospeli. Skrze tohože
Pána nášho alď.
Prijímanie.

Hrajte Pánu, ktorý vstůpil ponad ne
besá nebies ku východu,alleluja. (Ž. 67.)
Po prijímanie.

Daj nám, prosíme, všemohůci a milo
srdný Bože, aby sme 10, Čo sme v fa
jomstvách viditefných k užitiu prijali, v
neviditelnom výsledku dosiahli. Skrze
Pána nášho aftď.
Pleseň cirkevná.

Póvodco nášho spasenia, — Ježišu,
verných útecho, — Spasiteflu i Tvorco
náš, — Ženíchu duší láskavých!
Jaká Ťa vlůdnosf pojala, — hriech Iud
ský prijať na seba, — za vim.ých umref
nevinný, — od smrti nás oslobodif?
Vnikáš v pekelnů državu, — zatým ro
13
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zbíjaš okovy, — sfa vífaz slávny zasedáš
— na Otcovej už pravici.
Ó, nech fa láska nakloní — nám bie
dnym prispief k pomoci, — by fvár tvoju
sme spatrili — tam hore v svetle bla
ženom.
Protispev.

Ó, Králu slávy, Pane silnosti, ktorý si
dnes ako vífaz vystůpil nado všetky ne

besá, nezanechaj nás osirotenými; ale
pošli na nás zaslfůbenie Otcovo, Ducha
pravdy. Alleluja.
Vyšli Ducha svojho a sívorené budů.
A obnovíš fvárnosť zeme.
Modlitba.

Všemohůci, večný Bože, učiň aby sme
i vólu Tebe vždy oddanů prechovávali,
i velebnosti tvojej srdcom úprimným slú
žili. Skrze Pána nášho Ježiša Krista atď.
AEÝAB

Doba svátodušná.
Poučenie. — Čo Boh Otec započal, keď
hriešnemu pokoleniu fudskému Vykupi
tela prisfůbil a asi po šlvritisícročnej
priprave poslal, čo Spasitel sveta príkla
dom, učením a umučením svojim vyko
nal: fo dovýšil a dovrsuje Duch sv.. keď
na apoštolov sosfůpil a s nimi i s ná
stupníkami ich v sv. Cirkvi katolíckej zo
stáva a pósobí až do skonania sveta.
Len ten, koho Duch sv. svojou milosfou
očistí, posvátí, osvetfuje a ku všetkému
dobrému povzbudzuje, je diefafom Bo
žím a dedičom královstva nebeského. On
lo činí, že viera Kristova nie je v nás
mrtvá, lež prináša ovocie dobrých sku
tkov; že je základom a koreňom kresfan
ského, ctnostlivého, svátého života. Tento
svátý, kresfanský život máme teda viesf

na fomio svete; naše obcovanie má

byf v nebesách, odkiaf očakáva
mnedruhý príchod Pána nášho Je

žiša Krista, aby sme potom hodní boli
sláf na jeho pravici pri poslednom sůde.
13"
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Návod i príležitosť k tomu podáva nám
Cirkev v dobe svátodušnej.
Doba svátodušná trvá asi tak dlho ja
ko dve predošlé spolu, t. j. asi pol roka.
V nej máme v skutok uviesf to, čomu
nás predošlé dve vyučily; máme, „od

rieknůc sa bezbožnosti a svet
ských žiadostí. striezlive, sprá
vedlive a pobožne žif na tomto
svete, očakávajůc blahoslavenů
nádej a príchod slávy vefkého
Boha a Spasitela nášho Ježiša

Krista;“ máme „to hfadaf, čo je ho

re, kde je Kristus, sediac na prá
vici Božej; to, čo je hore, maf na

mysli, a nie fo, Čo je na zemi.“ (Til.
2; Kol. 3). To, pravda, človek vlastnou

silou vykonaf nemóže; ale náš Spasitel
zaopatril nám k fomu dostatočné pro

striedky. Sú to: 1. milosf Ducha sv., ktorá
sa nám hlavne vo sv. sviatostach, a mi
mo nich vždycky udeluje, keď sa o ňu
srdečné modlíme; — 2. prevel. Sviatosf
oltárna, ktorá nás kfými a posilňuje k ži
votu večnému, jestli ju hodne prijímame;
— 3. príklady a prímluva svátých, ob
zvlášlne preblah. P. Marie, matky bož
skej milosti a pomocnice kresfanov; —
4. prikazy, obrady a pobožnosti sv. Cii
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kvi. Kto tieto prostriedky verne užíva,
toho spasenie minůf nemóže. —Prípravou
na slávnosf svátodušnů je tých 10 dní,
ktoré nasledujů po Božom Vstůpení. Do

týždňasvátodušného padajů Suché dni
letné; do mesiaca septembra — okolo
17. — jasenné. Oktáva (t. j. ósmy deň)

sviatku svátodušného je spolu sviatok
najsv. Trojice. V nasledujůci šivrtok slávi
sa slávnosť Božieho Tela, a v pialok po
oktáve tejto slávnosti koná sa sviatok DB.

Srdca Ježišovho.

Na sobotu pred sv. Duchom.
Pri svátení krstitelnice.

Žalm 103.

Prevelkýs', Pán a Boh mój! — Zaha
lený do slávy; — odevom je ti svetlo;
— sfa slán rozpial si nebe; — uprostred
vód vo mračnách — vybudoval sis' pá
vlač; — za voz 1i slůži oblak — o po

veterných krýdlech; — za posla je fi ví

Chor, —a plameň služobníkom.
Zem postavils na stipoch — nepohnu

lých na veky — a otočils' ju průdom. —

Nad vrchmi stály vody: — pohrozils
im, rozpýchly — pred hromom hlasu
lvojho. — Hory sa dvihly, sadly — na
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miesto, — čos vykázal; — vodám Si
určil medzu, — by zem viac nezalialy.
Zo stoku spravils' jarčok; — z pome
dzi hór vychádza, — občersívuje zver
polnů, — a hasí žižeň oslov; — aj sfro
my ovlažuje: — tam libanonské cédry,
— na ktorých vtáci hniezdia; na štihlých
jedlách čápy; — tam býva vtácívo ne
bies — a šveholí vo vetvách.

Napájaš vrchy shora — a křmiš zem
do vóle — dobytku chystáš trávu, — a
obilie pre Iudí. — Zem musí vydaf zrno,
a víno k potešeniu; — (tvár veselů dá
olej, — a chlieb posilní srdce. — Vrchys
dal kozorožcom, — vo skalách Ččupí
jazvec.

Čas rozmeriava mesiac, — aj slnko
zná mu medze — Tmu pošleš, noc na
stáva, — po lesoch zver sa hýbe; —
zaručia mladé levy — hřadajůc korisf
svoju. — keď svitne, potratia sa, — a do
skrýš sa utiahnu. — Tu vyjde človek
k dielu — pracuje, kým zmrkne.
Jak velké diela tvoje! — Jak můdro
Sriadils“ všetko! — Zem širů, vzduch
nebeský — živým naplnils tvorstvom. —
Tu more velikánske, — čo kraja mu ne
vidno; — v ňom živočíchov množsívo —
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vefkých, malých sa hemží. — Po ňom
chodia koráby, — a v ňom obludy morské.
Od Teba časom svojím — potravu všet
ků úla; — sberajů, čo rozdávaš, — z
tvých růk sa nasýcujů. Ak schováš obly
čaj svoj, — polakajů, zplašia sa, — a
ak ich zbavíš dechu, — na prach sa

obracajů.— Vysielaš svojho Du
cha — a obnovíš fvár zeme.
Nech slávia Boha veky! — Nechz diel
svojich sa teší! — On pozrie: zem Sa
trasie; dotkne sa hór: kadia sa — Kým
žijem, budem spievaf — a vychvalovaf
Pána; — Kiež sa mu pieseň lůbi! —
Pán Boh je moja radosf. — Nech zhynů
všetci hriešní a bezbožní zo sveta!
Protispev.

Láska Božia rozliata je v srdciach na
šich skrze prebývajůceho v nás Ducha
jeho, alleluja, alleluja.
Prijdi Duchu sv., naplň srdcia svojich
veriacich,
A oheň svojej lásky zapál v nich.
Modlitba.

Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
sme, konajůc slávnosf daru Ducha svá
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tého, nebeskými tůžbami roznietení, po
prameni života žížnili.
Vlej, prosíme, Pane, do myslí našich
dobrotive Ducha Svátého, ktorého mů
drosfť nás stvorila, a ktorého prezretel

nosf nás riadi. Skrze Pána nášho Ježiša

Krista, ktorý s tebou žije a kraluje v jed
note tohože Ducha sv. Boh po všetky
veky vekov. Amen.

Slávnosť sv. Ducha.
Svátá omša.
Vchod.

Duch Pánov naplnil okruh zemský;
a To, čo všetko obsahuje, má známosf
hlasu (nášho), alleluja, alleluja, alleluja.
(Kn. můdr. 1.)

Nech povstane

Boh, a nech Ssa roz

prchnů nepriatelia jeho; a nech zute
kajů tí, čo ho nenávidia, pred tvárou
jeho. (Z. 67.)

Sláva Otcu atd.
Modlitba.

Bože, ktorý si dnešného dňa srdcia
veriacich osviefením Ducha svátého vy
učil, daj nám v fomže Duchu pravé
veci smýšťaf a z jeho potešenia vždycky

sa radovaf. Skrze Pána nášho Ježiša
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Krista, ktorý s tebou žije a kraluje v jed
note tohože Ducha sv. atď
Čítanie zo Skutkov apoštolských (hl. 2.)

Keď sa naplnilo pěfdesiat dní, boli
všetci (učeníci) pospolu na tom istom
mieste; a znenadála nastal s neba hu
kot, jako by prichádzajůceho prudkého
vetra a naplnil celý dom, kde sedeli. |
ukázaly sa im rozdelené jazyky jako by
oheň, a posadil sa ponad každým z ních;
a naplnení boli všetci Duchom sválým,
a začali mluvif rozličnými jazykmi, jako
Duch svátý dával sa im vyslovit. A bo

li v Jeruzaleme prebývajůci Židia, nábož
ní mužovia z každého národa, ktorý je
pod nebom. A keď zavznel ten zvuk,
sbehlo sa množstvo, a zmiatlo sa na
mysli, lebo každý počul ich mluvit svo
jim jazykom. A ustrnuli všetci, divili sa
a riekli. Či, hfa, títo všetci, ktorí mluvia,
nie sů Galilejčania ? A jako že sme my
počuli každý svoje vlastné nárečie, v kto
rom sme sa narodili? Parti a Medi a
Elamiti, a tí, ktorí obývajů v Mezopota
misko, Judsko a Kapadociu, Pontus a
Aziu, Frigiu a Pamfiliu, Egypt i kraje
libické, ktoré sů vedla Cyrény, a priste
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hovaní Rimani, Zidia i obrátenci, Kréfani
aj Arabi, počuli sme ich mluvif našimi
jazykmi vefké skutky Božie.
Pleseň stupňová.

Alleluja, alleluja. Vyšli Ducha svojho
a budů sívorené, a obnovíš tvárnosf ze
me. Alleluja. (Ž. 103.)

(Tu sa pokfakne.) Prijdi, svátý Duchu,
naplň srdcia svojich veriacich, a oheň
svojej lásky zapář v ních.
Sled.

Duchu svátý, prijď s neba, a vydaf ráč
zo seba — žiaru svetla svojeho| — Prijď,
Otče zůbožených, — darca darov sřůbe.
ných, — svetlo srdca našehol|
Tešitel najhlavnejší, — duše hosf naj
milejší, — presladké občerstvenie, — V
práci si pofahčenie, — v horku si ovla
ženie, — a v plači potešenie.

Svetlo plné blahosti, — naplň srdca
vnůtrosti — fudu tebe verného. — Bez
tvej svátej mocnosti — je človek v ni
čomnosti; — nenie v ňom nič dobrého.
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Očisf, čo poškrvnené; — zvlaž, čo je
vysušené, — uzdrav. čo je ranené. —
Sohni, čo je stužené; — sohrej, čo je
studené; — naprav, čo je zblůdené.
Daj všem vieru majůcim, — a v lebe
důfajůcim — dar sedmorých milostí. —
Odplatu udeř ctnosti, — slávu po (ej
časnosti, — a nebeské radosti.
Sled sv. Evanjeliuma podfa Jána (hl. 23.)

Za onoho času riekol Ježiš svojim u
čeníkom: Keď ma kto miluje, zachová
moje reči a mój Otec bude ho milovaf,
a prijdeme k nemu, a spravíme si uňho
príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva
moje reči. A reč ktorů ste počuli, nie je
moja, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto
mluvil som vám pokým zostávam u vás,
ale Potešitef, Duch svátý, ktorého Otec
pošle mojom mene, ten vás naučí všet
kým veciam a pripomenie vám všetko,
ČO som vám povedal. Pokoj vám zane
chávam, svoj pokoj vám dávam; nie ja
ko svet dáva, ja vám ho dávam. Nermůťf

sa srdce vaše, ani sa nestrachuj. Počuli
ste, že som vám ja riekol: Odchádzam,
no zas prijdem k vám. Keby ste ma
milovali, zaiste by ste sa radovali, že
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idem k Otcovi; lebo Otec je váčší odo
mňa. A teraz povedal som vám prv než
sa to stane, aby ste verili keď sa stane.
Už nebudem mnoho mluvif s vami, le
bo prichádza knieža tohoto sveta, hoci
nemá do mňa ničoho, ale (stane sa to),
aby svet poznal, že milujem Oíca, a tak
činím jako mi dal rozkaz Otec.
Obetovanie.

Upevni to, Boze, čo si pósobil v nás,
z chrámu svojho, ktorý je v Jeruzaleme;
tebe prinesů královia dary. Alleluja.
(Ž. 67.)

Tichá modlitba.

Posváf, prosíme, Pane, dary prinesené,
a srdcia naše osvietením Ducha Sv. 0
čisti. Skrze Pána nášho, atď.
Prijímanie.

Nastal znenadála s neba hukof, akoby
prichádzajůceho prudkého vefra, kde se
deli, alleluja; a naplnení boli všetcí Du
chom svátým, vyprávajůc velké skutky
Božie, alleluja, alleluja.

Po prijímaní.

Nech očistí, Pane, naše srdcia vyliaty
na nás Duch sv, a nech ich skrz
vnůtorné pokropenie svojou rosou úrod
nými učiní. Skrze Pána nášho, atď.

Modlitby cirkevné.
Na pondelok svátodušný.

Bože, ktorý si dal svojim apoštolom
Ducha svátého, popraj udu svojmu úči
nok pobožného pýtania, abys tým, kto
rým si dal vieru, udelil aj pokoj. Skrze
Pána nášho Ježiša Krista, atď.
Modlitba za pokoj vo spoločnosti fudskej.

Pane, ty vidíš, jako besne burácaju
bůrky so všetkých strán, more rozbůre
né zůri a vlny jeho s vysoka na hlavy
sa nám růtia. Rozkáž teda tv, ktorý je
diný móžeš, rozkáž bůrkam i moru. Ob
nov v spoločnosti [udskej pravý pokoj,
ktorý svet daf nemóže, navráť jej dávny,
prežiaducný mier a poriadok. Buď po
mocou milosti svojej prostredníkom, aby
Tudia k podlžnému poriadku sa vrátili:
popraj, aby nábožná horlivosfťoproti Bo
hu, pravá úprimná láska a spravedlivosf
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oproti bližnému, zapieranie seba a kro
lenie náruživostí rozumom — zasa roz
hostily sa v ich srdciach, jako to svátý
zákon tvoj prikazuje. Nech prijde tvoje
královstvo, aby ešte aj ti, ktorí o svojich
pošetilých snahách pravdu a blaženost
ďaleko od teba hfřadajů, uznali, jak vel

mi potrebné to je, pred tebou sa poko
rif a tebe slůžif. Prikázania lvoje plné
sů spravodlivosti a ofcovskej miernosti;
a nad to ešte aj fy sám prostriedkom
svojej svátej milosti dopomaháš, aby
sme ich bez váhania plnif mohli. Bojo
vanie je život človeka na zemi; ale ly
vlastnýma očima na fen boj sa dívaš a
pospiechaš na pomoc človekovi, aby
zvífazil; ty dodávaš mu zmužilosti, ked
ustáva a omdlieva, a korunuješ ho, keď
úplne zvíťazí. Amen.
(Odpustky 200 dní. Leo XIII. 19. jána 1889.)

Na utorok svátodušný.

Nech v nás zostáva, Pane, silnosť Du
cha svátého, aby naše srdcia i milosfive
očistila i od všetkého protivenstva chrá
nila. Skrze Pána nášho Ježiša Krista atd.

Na Suché dni.
Modlitba za Cirkev a cirkevné stavy.

Duchu svátý, Stvoritefu, ráč milostive
pod svoju ochranu prijaf celů sv. Cirkev
katolícku a proti útokom jej nepriatelov
posilňuj a obhajuj ju mocou svojej bož
skej pomoci. Podobne velkou silou svo
jej lásky a milosti obnovuj V pomazá
ných svojich služobníkoch kňazoch, du
cha svátej Cirkvi, aby s nadšenosfou
velebili v tebe Otca a spolu s ním jeho

jednorodeného Syna, Pána nášho, Ježiša
Krista. Amen.

(Odpustky 300 dní. Leo XIII. 26. aug. 1889.)

Na sviafok najsv. Trojice.
Protispev.

Teba Otca nezrodeného, teba Syna
jednorodeného, Teba Ducha svátého Te
šitefa, svátů a nerozdielnu Trojicu, celým
Srdcom i ústami vyznávame, chválime a
požehnávame; tebe sláva na veky.
Dobrorečme Otcu i Synu so svátým
Duchom.
Chválme a vyvyšujme ho na veky.
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Modlitba.

Všemohůci, večný Bože, ktorý si dal
svojim služobníkom vo vyznaní pravej
viery slávu večnej Trojice poznaf, a kla
naf sa jednote v jej mocnosti a veleb
nosti; prosíme, nech nás táto pevná
viera od všetkého protivenstva vždycky

zachrání
Skrze Pána nášho Ježiša Kris
la atd.

AES

Slávnosť Božieho Tela.
Sváťtá omša.
Vchod.

Krmil ich fukom obilia, alleluja; a
medom zo skaly nasýtil ich, alleluja, al
leluja, alleluja. (Ž. 80)
Plesajte Bohu pomocníku nášmu; pre

spevujíe Bohu Jakubovmu. —Sláva Otcu,
atd.
Modlitba.

Bože, ktorý si nám v prepodivnej
Sviatosti pamiatku umučenia svojho za
nechal: udel nám, prosíme, tak ctif svá
té tajomstvá Tela a Krvi tvojej, aby sme
úžitok vykůpenia tvojho stále v sebe cí
tili Ktorý žiješ a kraluješ s Bohom Of
com, atď
Čít. z list. sv. Pavla ap. Korinfanom (I. hl. 11, 3-.)

Bralri, ja som prijal od Pána, Čo som
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vám i sdelil, že Pán Ježiš v fů noc, v
ktorů bol zapredaný, vzal chlieb, a ked
poďakoval, lámal a riekol: Vezmite a
jedzte; toto je telo moje, ktoré sa vydá
za vás; toto čiňte na moju pamiatku.
Podobne (vzal) i kalich, keď povečeral
a riekol: Tento kalich je nová úmluva v
mojej krvi, toto čiňte kofkorázkolvek
budete pif, na moju pamiatku. Lebo ke
dykolvek budete jesf tento chlieb a pif
tento kalich, smrf Pánovu budete zve
stoval, kým neprijde. A tak ktokolvek
bude jesfť tento chlieb, alebo piťfkalich
Pánov nehodne, vinen bude tela a krvi

Pánovej. Preto nech človek zkůša sám
seba, a takto nech jie z tohoto chleba
a pije z kalicha. Lebo kto jie a pije nehodne,
ten jie a pije si sůd, lebo nerozsud
zuje telo Pánovo.
Pieseň stupňová

Oči všetkých v tebe důtajů, Pane; a
ly im dávaš jedlo v čas prihodný. — Ty

otváraš svoju ruku, a naplňuješ každů
živinu požehnaním. Alleluja, alleluja. (Ž.
144.) — Telo moje
a krv moja opravdu
va moje telo a pije
zostáva a ja v ňom.

opravdu je pokrm,
je nápoj; kto poží
moju krv, vo mne
(Ján 6.)
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Slea.
Chváf, Sione, Spasitefa, atď. — (hladaj
na strane 86.)

Sled sv. Evanjeliuma podfa Jána (hl. 6-56.)

Za onoho času riekol Ježiš zástupom
židovským: Moje telo opravdive je po
krmom, a moja krv opravdive je nápo
jom. Kto jie moje telo a pije moju krv,
prebýva vo mne a ja v ňom. Ako mňa
poslal živý Otec, a (jako) ja žijem pre
Otca; tak i ten, klorý mňa jie, tiež bude
žitťpre mňa. Tolo je chlieb, ktorý s ne
ba sostůpil. Nie jako (vaši) oftcovia je
dávali mannu a pomreli. Kto jie tento
chlieb, bude žif na veky.
Obetovanie.

Kňazi Pánovi kadidlo a chleby priná
šajů Bohu; a preto zasvátení budů Bo
hu svojmu, a nepošpinia jeho meno,
alleluja. (4. Mojž. 21.)
Tichá modlitba.

Popraj milostive svojej Cirkvi, prosíme
Pane, darov jednoty a pokoja, ktoré v
prinesených daroch ftajomne sa označu
jů. Skrze Pána násho, atď.
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Prijímanie.

Kolfkokrátkolvekbudete jesf tento chlieb
a kalich pif, smrf Pánovu budete zve
stovaf, kým neprijde; a tak ktokolvek
bude jesf chlieb, alebo piť kalich Pánov
nehodne, vinen bude fela a krvi Pánovej,
alleluja.
Po prijímaní.

Učiň, prosíme, Pane, aby sme večným
požívaním tvojho božstva naplnení boli:

ktoré časné prijímanie drahocenného

Tela a Krvi tvojej predobrazuje. IKtorý
žiješ a kraluješ s Bohom Ofcom v jed
note Ducha sv. Boh po všelky veky
vekov. Amen.

EF

Sviatok najsvátejšieho Srdca
Ježišovho.
Svátá omša.
Vchod.

Smiluje sa podla množsíva smilova
nia svojho; lebo neponižuje a nezavr
huje od Srdca synov fudských; dobrý
je Pán tým, čo v ňom důřajů; duši, ktorá
ho hladá, alleluja. Plač Jer 3.
Smilovanie Pánovo ospevovaf budem
na veky; od pokolenia do pokolenia. —
Ž. 88. Sláva Otcu, atď.
Modlitba,

Popraj. prosíme, všemohůci Bože, aby
sme, chváliac sa najsv. Srdcom milova
ného Syna tvojho, a najzvláštnejšie do
brodenia jeho lásky k nám si pripomí
najúůc, i zo skutku i z ovocia lýchže do

brodení sa tešili. Skrze tohože Pána náš

ho, atď,
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Čítanie z Izaláša proroka (hl. 12.)

Vychvalovať fa budem, Pane, lebo roz
hnevaný si bol na mňa: (ale) hnev tvoj
obrátil sa, a potešil si ma. Ajhfa, Boh je
mojím Spasitelom, dóverne budem si
počínaf, a nebudem- sa báf: lebo moja
pevnosf, a moja chvála (je) Pán, a stal
sa mi ku spaseniu. Čerpaf budete vody
s radosfou zo žriedel Spasitefových: a
poviete v ten deň: Vychvalujte Pána, a
vyzývajte meno jeho: spomnite, že vyvý
šené je meno jeho: Spievajte Pánu, lebo
velebne učinil: ohlasujte to po celej ze
mi. Plesaj a pej chválu, príbytku Sionský:
'iebo velký je uprostred teba Svátý Izrae
lov.

Pieseň stupňová.

Ó, vy všetci, ktorí prechádzate cestou,
pozorujte a hladďte, či je takej bolesti,
jako moja bolesf. Plač Jer. 1.
Keď miloval svojich, ktorí boli na
tomto svete, až do konca ich milo
val.

Učte sa odo mňa, lebo som tichý a
pokorný srdcom; a najdele odpočinok
pre svoje duše, (Ján, 13. — Mal. 11)

216

Sled. sv. Evanjeliuma podfa Jána (hl. 19.31-.)

Za onoho času: Zidia (poneváč bol
pripravný deň), aby nezostaly telá na
kríži cez sobotu (bol to totiž velký deň
ten sobotný), prosili Piláta, aby sa im
zlámaly hnáty a oni sňali sa (s kríža)
Prišli teda vojaci, a polámali síce hná
tv, prvému i druhému, ktorí boli ukrižo
vaní s ním. Keď ale prišli k Ježišovi,
jako videli, že už umrel, nezlámali mu
hnáty; lež jeden z vojakov otvoril mu
bok kopijou, a hneď vyšla krv a voda. A
ten, ktorý (to) videl, vydáva svedecívo;
a jeho svedocívo je pravdivé.
Obetovanie.

Chvál, duša moja, Pána, a nezapomeň
na všetky dobrodenia jeho, ktorý napl
ňuje dobrými vecmi tůženie tvoje. Ž. 102.
Tichá modlitba.

Obhajuj nás, Pane, ktorí ti tvoje zá
palné obety prinášame, a aby sa srdcia
naše k tomu horlivejšie prichystaly, za
pál ich plameňom božskej lásky svojej.
Ktorý žiješ a kraluješ s Bohom Oífcom
v jednote Ducha sv. Boh po všetky veky
vekov. Amen.
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Predmluva. (Praefatio.)

Opravdu hodno a spravedlivo, slušno
i spasitelno je, aby sme ti vždycky a
všade ďaky vzdávali. Pane svátý, Otče
všemohůci, večný Bože. Ktorý si spásu
fudského pokolenia na dreve kriíža usta
novil, aby odkial vznikla smrf, odtial
povstal aj život; a aby len, Čo na stírome
zvífazil, na strome bol i premóžený, skr
ze Krista, Pána nášho. Skrze ktorého
Velebnosf tvoju chvália anjeli, klaňajů sa
panstvá, trasů sa pred ňou mocnosti;
nebesá i silnosti nebeské a blahoslavení
Serafíni v spoločnom plesaní jú vychva
flujů. S ktorými abys i naše hlasy pri
pustif ráčil, prosíme, s pokornou poch
valou hovoriac:
Svátý, svátý, svátý Pán Boh zástupov;
plné sů nebesá i zem slávy tvojej! —
Hosanna na výsosfach. — Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom. —
Hosanna na výsosfach"
Prijímanie.

Pohanenie očakávalo moje srdce a
biedu, i zírval som, aby sa niekto spolu
so mnou rmůtil, a nebolo (nikoho); a
aby (ma) potešil, a nenašiel som Ž. 68.
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Po prijímani.

Pokojnými požitkami občerstvení i spa
sitelnými tajomstvami, pokorne fa prosí
me, Pane Bože náš, aby si, ktorý si tichý
a pokorný srdcom, od poškrvny všetkých
hriechov nás očistil a učinil, že by sa
nám pyšné márnosti svefské prikrejšie
protivily, Ktorý žiješ atď.
Foznámka: Všetky iné pobožnosti a modlitby k
božsk. Srdcu hladaj v časti tretej.

Modlitby na nedele po sv. Duchu.
Čítanie z listu sv. Pavla ap. Rimanom (hl. 8,12-.)

Bratri, dlžníci sme nie telu, aby sme
podřa (chůfok) tela žili. Lebo keď bude
te podla tela žif, umriete; kdežto keď
duchom umřtvite telesné skutky, budete
žiť. Nakolko všetci, ktorí Duchom Božím
vedení bývajů, tí sů synmi Božími. Veď
nedostali ste ducha otrockého zas v
strachu; lež dostali ste ducha, ktorý pri
jíma za synov v ktorom voláme (k Bo
hu): Abba (Otče!)
Protispev.

Nemóze dobrý strom zlé ovocie rodif;
ani zlý strom dobré ovocie rodif; každý
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strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vyfne
sa, a hodí sa na oheň. Alleluja.
Nech vyslupuje, Pane, modlitba moja.
Jako zápalný dym pred tvár (voju.
Modlitba.

Uštedri nám milostive, prosíme, Pane,
vždycky ducha ku smýšťfaniu i čineniu

toho, čo je pravé; aby sme, nemohůc
bez teba byf, podla tvojej vóle žiť mohli.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, atď.

Na Suché dni septembrové.
Modlitba za dobré duchovenstvo.

Pane, Otče nebeský, shliadni milostive
na našich duchovných pastierov a na
všetkých delníkov duchovných, ktorí vo
vinici tvojím sválým Synom sadenej, pra
Cujů, v záležitostach svátej Cirkvi sa us
távajů: odmeň im hojne všetky práce k
duchovnému dobrému ftvojho veriaceho
fudu konané. Utužuj im silu vóle, odu
ševňuj horlivosf srdca, aby v práci unav
nej neustávali, a povstalých fažkostí sa
nefakali, ale v úplnom povedomí svojho
svátého povolania vždy k velkým skut
kom hotoví a na stráži boli. Daj im
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smýšfanie apoštolské a udatnosfť muž
sků, aby zmužile do očů postavili sa
nesvedomitým nepriatefom sválej Cirkvi,
ktorí za každů cenu na tom stoja a ni
jakých podlých úkladov sa nešlília, «by
v svátej vinici tvojei škodu spoósobili,
veriacich do osidiel svojich dostali a do
hlbokej priepasti zatratenia večného ich
uvrhli. Ozbroj ich můdrosfou nebeskou
a roznieť im srdce plaměňom, aby od
stáda, ich starosti svereného, všeliaků bie
du a nebezpečensívo, čoho za našich
dní tolko sa nám dosláva, ďaleko od
vracaáli.

Ježišu tichý a pokorný srdcom, k fe
be sa utiekame v svojich frápeniach, a
pre najčistotnejšie srdce nepoškrvnenej
Panny Marie, jako i pre mocnů prímluvu
sválého Jozeia vrůcne fa prosíme, daj
nám kňazov nábožných, bohabojných,
takých, jako je najsvátejšie Srdce tvoje.
Preto ráč vyliaf průd požehnania najsvá
tejšieho Srdca svojho na duchovenstvo
katolícke, aby obnovil sa svef, veriaci
tvojou milosfou boli naplnení, a Cirkev
tvoja radosfou plesala.
Prosíme fa ďalej, božský Vykupitelu
náš, ráč dať pocítiť lásku najsvátejšieho
Srdca svojho i dušiam kňazov v očistci
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trpiacich, aby z tých hrozných můk vy
slobodení, čím skorej uzrief mohli tvoju
slávu, ktorej tu na zemi boli apoštolmi.
Nám však, tvojim veriacim, udef svoju
milosf, aby sme sa duchovných svojich
pridržali, a jako námestníkov tvojich na
zemi vždycky ich ctili, milovali a im po
slušní boli. Popraj, aby sme so svojimi
kňazmi boli jedno srdce, jedna duša, a
niekdy spojenými silami velebili tvoju
dobrotivosf na vrchu nebeského Sionu,
to jest v královstve tvojom, ktorému ne
bude konca na veky. Amen.

AXA

Na sviatky prebl. P. Marie.
Pieseň cirkevná.

Čistého panenstva — ochrano prejas
ná, — panenská Rodičko, — všetka čistá,

krásna!

Brána tys nebeská, — nádej spásy
večnej, — nebu, zemi žriedlo — radosti
srdečnej.
Lalia medzi trním, — vznešený vzor
panny; — průí, na ňomž vyrástol — liek
pre naše rany,
Vežo nedobylná, — hviezdy svit tonú
cim: — od podvodu chráň nás, — sprá
vuj lůčom skvůcim.
Zhubné skaly odstráň, — rozožeň tmy
bludné, — voď nás cestou istou, —
skonči boje frudné.
K námeru pomáhaj. — zjav nám svo
ju silu, — uzrief daj vo vlasti — Syna
tvár rozmilů!
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Sfubná omša o blahosl. Panne
Marii.
Vchod.

Zdravás' svátá Rodičko, čos' vydala v
pórode Kráfa, ktorý spravuje nebe i zem
na veky vekov. — Srdce moje vynáša
reč dobrů; dielo svoje venujem Královi.
Ž. 44. — Sláva Otcu, atď.
Modlitba.

Popraj, prosíme, Pane Bože, nám slu
žobníkom fvojim, aby sme sa z večilého
zdravia duše i tela tešili, a na slávnu
prímluvu blahoslavenej Marie vždy pan
ny od prítomného zármutku boli oslobo
dení, a .večnů radosť požívali. Skrze
Pána nášho Ježiša Krista, atď.
Čítanie z Knihy můdrosti. (Sirach. 24.)

Od počiatku a pred vekmi bola som
stvorená, a až do budůceho veku ne
prestanem, a v pribytku svátom pred
ním som posluhovala. A tak som na Si
one bola upevnená, a v meste posvále
nom podobne som odpočinula, a v
Jeruzaleme (je) moc moja. A zakorenila
som sa v lude poctenom, a v čiastke
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Boha mójho (je) dedictvo jeho, a v plno
sti svátých (je) zdržovanie moje.
Pleseň stupňová.

Požehnaná a ctihodná si, Panno Maria;
ktorá si bez dotknutia cudnosti matkou
Spasitelovou najdená bola. — Panno,
Božia Rodičko, ten, ktorého celý svet
neobsiahne, do tvojho života sa zatvoril,
stanůc sa človekom. Alleluja; alleluja.
— Po pórode, Panno, zostala si neporu
šenou; Božia Rodičko, primlůvaj sa za
nás. Alleluja.
Sled sv. Evangeliuma podfa Lnkása (hl. 11.)

Za onoho času: Keď Ježiš mluvil k
zástupom, jakási žena zo zástupu poz
dvihla hlas a riekla mů: Blahoslavený
život, ktorý
požíval. On
blahoslavení,
zachovávajů

fa nosil, a prsia, ktoré si
však riekol: Ba, čo viac,
ktorí slyvšia slovo Božie a
ho.
Obetovanie.

Zdravás' Maria, milosti plná; Pán s
tebou; požehnaná (vymedzi ženami, a
požehnaný plod života tvojho.
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Tichá modlitba.

Nech nám, Pane, skrze tvoju milosti
vosf a na prímluvu bl. Marie vždy panny
táto prináška slůži k prífomnému i ve
čitému zdaru a pokoju. Skrze Pána náš
ho Ježiša Krista, atď.
Prijímanie.

Blahoslavený život Marie Panny, ktorý
nosil Syna Otca večného.
Po prijímaní.

Keď sme už, Pane, podpory nášho
spasenia prijali: daj nám, prosíme, aby
nás ochrana bl. Marie vždy panny všade
zastávala, k ucteniu ktorej sme toto Ve
lebnosti tvojej obetovali. Srze Pána ná
šho Ježiša Krista, atd.

Cirkevné modlitby.
Na Nepoškvr. Počatie bl. P. Marie.

Bože, ktorý si skrze nepoškvrnené
počatie Panny Synovi svojmu dóstojný
príbytok pripravil, prosíme, abys nám
ly, ktorý si ju pre smrť tohože Svna
svojho predvídanů od všetkej škvrny
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zachránil, na jej prímluvu tiež čistým k
tebe prijsť poprial. Skrze tohože Pána

nášho Ježiša Krista, atď.

Na Narodenie bl. P. Marie.

Údef služobníkom svojim, prosíme,
Pane, dar nebeskej milosti, aby nám
nábožná slávnosf Narodenia blahosla
venej Panny prírast pokoja nadelila, kftorým
jej pórod začiatkom bol spasenia. Skrze
Pána nášho, atd.
Na Meno bl. P. Marie.

Popraj. prosíme, všemohůci Bože, aby
tvoji veriaci, ktorí sa pod menom i ochra
nou najsvátejšej Panny Marie veselia, i
od vše'iakého zlého na jej láskavů prí
mluvu oslobodení boli na zemi, i do
radosti večnej prísf zaslůžili v nebesách.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, atď.
Na Zvestovanie bl. P. Marii.

Bože, ktorý si chcel, aby Slovo (tvoje

na zvestovanie anjelské zo života blaho
slavenej Marie Panny telo prijalo; popraj
prosiacim teba, aby sme, veriac, že je
opravdive Rodičkou Božou, jej prímlu
vami u teba podporovaní boli. Skrze
tohože Pána nášho Ježiša Krista, ald.
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Na Očisfovaníe bl. P. Marie (Hromnice).

Všemohůci, večný Bože, pokorne pro
síme Velebnosf tvoju, aby si nás fak,
jako jednorodený Syn tvoj dnešného dňa
S podstatou nášho lela v chráme bol
predstavený, s očistenou myslou pred
staviť kázal sebe. Skrze tohože Pána
nášho Ježiša Krista, atď.
Na P. Mariu sedmibolestnúý.

Bože, pri ktorého umučení dfa pro
rocíva Simeonovho najsladšiu dušu sláv
nej Panny i Matky Marie meč bolesti
prenikol, popraj, prosíme, aby sme pri
pomínajůc si úcfive jej prebodnutie i
utrpenie, pre slávné zásluhy a na prosby
všetkých svátých pod krížom verne sto
jacich, šťastlivý účinok umučenia (vojho
dosiahli. Ktorý žiješ a krafuješ s Bohom
Otcom, atď.
Na nebevzatie bl. P. Marie.

Prehliadni, prosíme, Pane, hriechy svo
jich služobníkov, aby sme, nevládnuc sa
ti zalůbif svojimi skutkami, na prímluvu
Rodičky Syna (tvojho, Pána nášho spa
sení boli. Ktorý s tebou žije a kraluje v
jednote Ducha svátého Boh po všetky
veky vekov. Amen.
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Sviatok sv. Pefra a Pavla,
kniežat apoštolských.

Svátá omša.
Vchod.

Včuř viem opravdu, že poslal Pán an
jela svojho, a vytrhol ma z ruky Herode
sovej, a zo všetkého očakávania [udu
židovského. (Skut. Apošt. hl. 12.)
Pane, zkůsil si ma, a spoznal si ma,
Spoznal si moje uloženie i moje povstanie.
(Ž. 138.) Sláva Otcu. atď.
Modlitba.

Bože, ktorý si dnešný deň mučeníc
tvom apoštolov svojich Petra a Pavla po
svátil; daj Cirkvi svojej vo všetkom na
sledovaf príkaz tých, skrze ktorých po
čiatok nábožensíva prijala. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista, atd.
Čítanie zo Skutkov apoštolských (hl. 12.).

V tom čase“ Herodes král vystrel ruky,
aby sužoval niektorých z Cirkvi. I zabil

Jakuba, brafa Jánovho mečom. A keď

videl že sa to fůbilo Zidom, zaumienil
si zajaf i Petra. A boli dni Presníc. A
keď ho zajal vsadil ho do žalára, a dal
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ho strážit štyrom štvorkám vojákov, lebo
chcel ho po Vefkej noci predviesť [udu.
Tak teda

Petra

stfrážili v Žžalári, ale

Cirkev bez presfania modlila sa k Bohu
za neho. A keď ho Herodes mal vyviesf,
v fů noc Peter spal medzi dvoma vojakmi,
sviazaný dvoma refazamia strážnici predo
dvermi strážili žalár. A hfa, anjel Pánov
zastal pri ňom a svetlo zasvietilo v prí
bytku i udrel Petra do boku, zobudil ho
a riekol: Vstaň chytro. A refaze spadly
s jeho růk Tedy riekol mu anjel: Opáš
sa a podviaž si obuv. I učinil tak. Tu

riekol mu anjel: Odej sa svojím pláštom
a poď za mnou. A vyšiel a bral sa za
ním no nevedel, čo sa stalo skrze an
jela; ale domnieval sa, že vidí videnie.
A keď prešli prvů i druhů stráž, prišli k
železnej bráne, ktorá vedie do mesta a
tá sa im sama od seba otvorila. A ked
vyšli, prešli jednu ulicu a v lom odišiel
anjel od neho. A Peter, keď prišiel k
sebe, riekol: Teraz viem opravdive, že
Pán poslal svojho anjela, a vytrhol ma
z ruky Herodesovej a zo všetkého oča
kávania fudu židovského.
Pleseň stupňová.

Ustanovíš ich za kniežatá ponad všetku
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zem; památliví budů mena (vojho, Pane.
(Z. 44.)

Za ofcov tvojich narodili sa li synovia;
preto vychvalovaťf fa bude ludstvo. Alle
luja, alleluja.
Ty si Peter, a na tejlo skale vystavím
Cirkev svoju. Alleluja.
Sled sv. Evanjeliuma podla Matůša (hl. 16, 13.)

Za onoho času: Prišiel Ježiš na sírany
Cezarée Filipovej, a opýtal sa svojich
učeníkov a riekol: Za koho vydávajů
fTudia Syna človeka? Oni však riekli:
Jedni za Jána Krstitela, iní zas za Eliáša,
iní zasa za Jeremiáša, alebo za jedného
z prorokov. kiekol im Ježiš: A vy za
koho ma vydávate? Odpovedal Simon
Peter a rekol: Ty si Kristus, Syn Boha
živého: Tu odpovedal Ježiš a riekol mu:
Blahoslavený si, Šimone, synu Jonášov:
lebo telo a krv nezjavily to tebe, ale mój
Otec, ktorý je na nebesách. A ja ti po
vedám, že fy si Pefer, a na lůto skalu
vystavím svoju Cirkev, a brány pekejné
ju nepremóžu. A tebe dám klůče od
královstva nebeského. A čokolvek sviažeš
na zemi, bude Ssviazané i na nebesách;
a čokolvek rozviažeš na zemi, bude roz
viazané i na nebesách.

Obetovanie.

Ustanovíš ich za kniežatá ponad všetku
zem; paměátliví budů mena fvojho, Pane,
v každom potomstve a pokolení.
Tichá modlitba.

Nech sprevádza, Pane, obety, ktoré
menu fvojmu k zasváteniu prinášame,
modlitba apoštolská, skrze ktorů udel,
aby sme sprostení boli viny a obránení.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, ald.
Prijímanie.

Ty si Peter, a na tejto skale vyslavím
Cirkev svoju.
Po prijímaní.

Ktorých si, Pane, nebeskou potravou
nasýtil, na primlůvanie apoštolské ochra
ňuj od všetkého protivenstva. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista, ald.
Modlitba za rozkolníkov.

O, nepoškvrnená Panno Maria, my
synovia Cirkvi svátej rimsko-katolíckej
a služobníci tvoji, dóverujůc v mocnů
ochranu tvoju, pokorné prosbyti predná
šame: zaopatri prímluvou. svojou od
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Boha Ducha svátého, na počesf a slávu
jeho večného póvodu od Olíca i Syna,
našim od jednoty. Cirkvi odtrhnutým
bratom, od nej odlůčeným Grékom, hoj
nosf jeho božskej milosti, aby touto ob
živujůcou milosfou osvielení, do lona
svátej katolíckej Cirkvi, pod neomylné
vedenie vrchného pastiera a učitefa na
tomto svete sa navrátili. Buď prostred
nicou, aby s nami v jednej viere a v
jednej láske vždy spojení, spolu s nami
najsvátejšiu lrojicu jedného Boha dob
rými skutkami oslavovali, a pri tom tebe,
ó, Panno milostiplná a Rodičko Božia,
úctu vzdávali včul i na veky. Amen.
Odpustky 300 dní. Pius IN. 11. jána 1860.

Modlitba za bludovercov.

Všemohůci, večný Bože, ktorý všetkým
spasenie chceš a nikomu. zahynutie,
shliadní na duše diabolským podvodom
oklamané, aby sa srdcia blůdiacich spa
málovaly, a po odložení všetkej neprá
vosli k jednote fvojej pravdy sa navrá
tily. Skrze Pána nášho Ježiša Krista, atď.
Pieseň pápežská.
Nad hrobom svátého Petra — pnie
sa velchrám do povefria; — (am má
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základ viera pravá, — tam prebýva Cirkvi
hlava.
Opanoval kríž kresfansky — svefo
vládny Rím pohanský; rozohnalo viery
pravej — svetlo bludy doby tmavej.
Kristus pravdy čerstvé zdroje — ofvoril
pre stádo svoje; zdroj ten v Ríme vždy
vyviera, — fam má stádo vefpastiera.
Rimský prestol: skala silná; — v Ríme
viera neomylná ; — u pápeža klůče neba,
— Petrova moc i veleba!
Pápežovi, Pánov Pane, — slávne po
praj panovanie!

AXA

Výročná slávnosťf
posviacania chrámu.

Svátá omša.
Vchod.

Strašné je toto miesto; tu je dom
Boží a brána nebeská, a volaf sa bude
dvoranou

Božou. (I. Mojž. hl. 28.) —

Jak milené sů stánky tvoje, Páne silno
stil Tůži a omdlieva duša moja po
stánkoch Pánových. (Ž. 83.)
Sláva Otcu, atd.
Modlitba.

Bože, ktorý nám každého roku deň
posviacania tohoto svátého chrámu svoj
ho obnovuješ, a k svátým tajomstvám
bez úrazu vždycky nás privádzaš; vy
slyš prosby fudu svojho a daj, aby každý,
kto do chrámu tohoto dobrodenia pýtaf
vchádza, z obdržania všetkého sa vese
lil. Skrze Pána nášho Ježiša Krista atd.
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Čítanie z knihy Zjavevia sv. Jána Ap. (hl. 21.)

V tých dňoch: Videl som sváté mesto,
nový Jeruzalem, sostupovaf s neba od
Boha pripravený jako nevestu ozdobenů
pre svojho ženícha. A počul som vefký
hlas s trónu hovorif! Ajhfa, stánok Boží
s fuďmi, a prebývat bude s nimi. A oni
budů jeho fuďom a on sám Boh s nimi
bude ich Bohom A Boh sotrie všeliků
slzu s ich očů; a smrli už viac nebude,
ani smůtku, ani žiafu, ani kriku ani bo
lesti nebude viac; lebo prvé pominulo.
A fu riekol fen, ktorý sedel na fróne:
Hfa, činím novým všetko.
Pleseň stupňová.

Miesto toto od Boha je učinené, ne
ocenitefná posvátnosf, bezůhonné je. —
Bože, ktorému sbor anjelov prisluhuje,
vyslyš prosby sluhov svojich. Alleluja,
alleluja. — Klaňaf sa budem vo sválom
chráme tvojom, a vychvalovaf budem
meno tvoje. (Z. 137.) Alleluja.
Sled sv. Evanjeliuma podfa Lukáša (hl. 19.).

Za onoho času: Vojdůc Ježiš bral sa
Jerichom. A hla (bol tam) muž, menom
Zachej a ten bol nadmýtnym, a to bo
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hatým, i žiadal si vidief Ježiša, ktorý je
to: ale nemohol pre zástup, lebo bol
malej postavy. [ predbehol a vystůpil na
strom planého fíku, aby ho videl; lebo
tade mal isf. A keď Ježiš prišiel k mie
stu, pohliadol hore. uzrel ho, a riekol:
Zacheju sostůp náhle dolu; lebo dnes
treba sa mi v tvojom dome pobavif. Tu
sostůpil spešne, a uvítal ho s radosfou.
A keď to videli všetci, reptali a riekali,
že u hriešneho človeka sa ubytoval. Ale
Zachej vstal a riekol Pánovi: Hfa, polo
vicu svojho statku Pane, dám chudob
ným a jestli som koho v niečom okla
mal, navrátim to šívornásobne. Riekol
Ježiš: Dnes dostalo sa spasenia tomuto
domu: prefo, že i on je syvnom Abraha
movým. Veď Syn človeka prišiel hřadaf
a spasif, čo zahynulo.
Obetovanie.

Pane Bože, v prosfote svojho srdca
vesele som priniesol všetko; a tvoj fud
ktorý sa (tu) našiel, videl som v nesmier
nej radosti; Bože Izraelov, zachovaj túto
vólu. 1. Paral. 29. Aljeluja.
Tichá modlitba.

Privof, prosíme, Pane, na prosby naše,
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aby sme všelci, ktorí sa nachádzame v
obvode tohoto chrámu, ktorého posvia
cania výročný deň slávime, tebe úplnou
a dokonalou pobožnosfou tela i duše sa
lúbili; by sme tak, keď tieto prítomné
obety podávame, k večnej odplate s tvo
jou pomocou prísf zaslůžili. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista atď.
Prijímanie.

Dom mój volaf sa bude domom mo
dlitby, hovorí Pán; v ňom každý, kto
pýta dostane; a kto hladá, najde; a klo
pajůcemu sa oftvorí. (Mat. 21.)
Po prijímaní.

Bože, ktorý zo živých a vybraných ka
meňov večný príbytok pripravuješ svojej
Velebnosti, pomáhaj svojmu prosiacemu
[ludu, aby to, čo tvojej Cirkvi telesným

priestorom je prospešné, duchovným
prírostom sa zvelebilo. Skrze Pána nášho
Ježiša Krista, atď.
Pieseň cirkevná.

Nebeský Jeruzaleme! —pokojné mesto
blažených, — vystavené na vysosti — z
duchovných, živých kameňov, — sfa ne
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vesta obklopené — lisícmi svátých an
jelov.
Jak šťastne si sa vydalo: — venom ti
sláva Otcova, -- milosf ženícha ozdobou,
— sfa královna prespanilá — zasnůbené
si Kristovi: — nebeské mesto jasavé.
Tu brány lesklé perlami — pre všel
kých sů otvorené, — sem spiecha ctno
sfou vedený — smrtelník, sůc odhodlaný
prestáf bolesti, nehody, — ku Kristu lá
skou nadšený.
Preostrým dlátom tesané — spasitel
nými ranami, — a vyhladené kladivom
— tů stavbu skaly skladajů; — umným
spojené spósobom — na vrchol sů po
ložené.
Nech najvyššiemu Otcovi — znie česí
a chvála v šír i dial; — tiež jedinému
Synovi, — so slávnym Ufešitelom; —
ktorým chvála, sláva, moc — nech včul
je, nech i na veky. Amen.
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Slávnosť všetkých svátých.
Svátá omša.
Vchod.

Radujme sa všetci v Pánu; sláviac
deň sviatočný ku cti všetkých svátých;
z ktorých slávnosti radujů sa anjeli a
chvália spoločne Syna Božieho. — Ple
sajte spravedliví v Pánu; rovnoduchým
sluší spoločné chválenie. (Z. 32.)
Sláva Otcu, atď.
Modlitba.

Všemohůci, večný Bože, klorý si nám
poprial pod jednou slávnosfou zásluhy
všetkých sválých zvelebovaf; prosíme,
abys' nám prežiadůcnu hojnosf smilo
vania svojho k vóli mnohonásobným prí

| mluvníkom
udelil.
Skrze
Pána
nášh
Ježiša Krista, atď.
Čítanie z Knihy Zjavenia sv. Jána Ap. (hl. 7.).

V týchto dňoch: Hfa, ja Ján videl som
iného anjela vystupovat od východu slnca.
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majúceho pečať živého Boha. | zvolal
vefkým hlasom na štvroch anjelov, kto
rým dané bolo; aby škodili zeme i moru
a riekol: Neškoďte zeme ani moru, ani
stromom, kým nepoznačíme sluhov Boha
nášho na ich čelách. I počul som počet

©poznačených,
stoštyridsafšty
po
značených, z každého pokolenia synov
Izraelových: Z pokolenia Jůdovho dva
násftisíc poznačených. Z pokolenia Ru
benovho dvanásftisíc poznačených. Z po
kolenia Gádovho dvanásftisíc poznače
ných. Z pokolenia Azerovho dvanástfisíc
poznačených. Z pokolenia Neftaliho dva
násftisíc poznačených. Z pokolenia Ma

©nasovho
dvanásftisíc
poznačen
Z
pokolenia Simeonovho dvanásftisíc po
značených. Z pokolenia Léviho dvanást
tisíc poznačených. Z pokolenia Izacha
rovho dvanásttisíc poznačených. Z po
kolenia Zabulonovho dvanásftisíc pozna
čených. Z pokolen:a Jozefovho dvanást
tisíc poznačených. Z pokolenia Benja
minovho dvanásftisíc poznačených. Po
tom som videl zástup velký, ktorý nikto
nemohol spočítaf, zo všetkých národov
a pokolení a ludí i jazykov: stáť pred
trónom a pred obličajom Baránka, oble
čený do bielych šiat a palmy v ich ru
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kách. Kričali hlasom velkým, a hovorili:
Spása Bohu nášmu, ktorý sedí na fróne,
i Baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo

trónu a okolo starcov i štyrochzvieraf,
a padali pred trónom na svoje fváre,

klaňali sa Bohu, a hovorili: Amen. Do
brorečenie a veleba, můdrosf a vďaka,
čest a moc i vláda Bohu nášmu na veky
vekov! Amen.
Pleseň stupňová.

Bojte sa Pána všetci svátí jeho; lebo
nič neschádza bojacim sa ho. (Ž. 33.)
— Vyhřadávajůcím však Pána neubudne
nijakého dobra. Alleluja, alleluja.
Pojďte ku mne všelci, ktorí pracujete
a ste obfažení, a ja vás občerstvím.
Aleluja. (Mat. hl. 11.)
Sled sv. Evanjeliuma podfa Matúša (hl. 5.).

Za onoho času: Keď Ježiš videl zá
stupy, vystůpil na horu; a keď si sadol,
pristápili k nemu jeho učeníci. I ofvoril
ústa, učil ich a riekol: Blahoslavení (sů)
chudobní duchom lebo ich je královstvo
nebeské. Blahoslavení tichí; lebo oni
budů vládnuf zemou. Blahoslavení, klorý
truchlia; lebo oni budů potešení. Blaho
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lavení, ktorí lačnejů a žížnia po správe
dlivosti; lebo oni budů nasýtení. Blaho
slavení milosrdní; lebo oni dojdů milo
srdenstva. Blahoslavení čistého srdca;
lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení po
koja milovní, lebo oni volaf sa budů
dietkami Božími. Blahoslavení, ktorí trpia
prenasledované pre spravedlivosf; lebo
ich je královstvo nebeské. Blahoslavení
ste, keď vám budů zlorečif, a keď vás
budů prenasledovar a lžive budů na vás
hovorif všetko zlé pre mňa; radujte sa
a plesajte, lebo vaša mzda je hojná v

nebesách.

Obetovanie.

Duše spravedlivých sů v ruke Božej,
a muka zlosti nedotkne sa ich; očiam
nerozumných zdály sa umieraf, oni vsak
sů v pokoji. (Kn. můdr. 3.)
Tichá modlitba.

- Obety svojej nábožnosti prinášame ti,
Pane, ktoré nech sů fi i na čČesťvšetkých

spravodlivým príjemnými a nám nech sa
stanů z tvojho milosrdenstva spasitel

nými
Skrze Pána nášho Ježiša Krisla,
atd.
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Prijímanie.

Blahoslavení sů čistí srdcom, lebo oni
uvidia Boha; blahoslavení pokojní, lebo
oni volaf sa budů dielkami Božími; bla
hoslavení, ktorí prenasledovanie trpia
pre spravedlivosf, lebo ich je kráfovstvo
nebeské.
Po prijímaní.

Daj prosíme, Pane, vernému ludstvu
veselif sa vždycky uctievaním všetkých
svátých, a obhájeným byťfich ustavičný
mi prosbami. Skrze Pána nášho Ježiša
Krista, atd.
Pieseň cirkevná.

Ráč, Kriste, byf milostivý — k sluhom
za ktorých Maria — vřůdnosť snaží sa
Otcovu — u frónu tvojho uprosif.
A vy, prejasné Zástupy, — v deváf

sborov rozíriedené, — zažeňte od nás
ďaleko — neresti staré i nové.
S prorokmi apoštolovia — u Krisfa,
sudcu prísneho — vyžiadajte odpustenie
— nám hriešnym, ale skrůšeným.
Preslávní krvosvedkovia, — belolesklí
vyznavači, — pomáhajte do oftčiny —
nám pufujůcim v cudzine.

2dg

Nevesly neporušené, — sválí, čo ste
sa z pusťatín — nad hviezdy hore do
stali, — pripravte miesto aj pre nás.
Neverný [ud vyvrhnite — z krajov, kde
verní bývajů; — nech pastier riadi jedi
ný — všetkých sfa jednu ovčiareň.
Čest, sláva Bohu Otcovi, — i jedinému
Synovi, — svátému tiež Tešitelu — nech
česf sa vzdáva na veky. Amen.

Modlitby cirkevné.
K sv. anjelom.

Bože, ktorý v divnom poriadku anjel
ské i fudské služby rozdefuješ, popraj
milostive, aby tí, ktorí v nebi vždycky
pri tebe stoja, na zemi náš život obha
jovali.
K sv. Jánovi Krstitefovi.

Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
tvoja čelaď po ceste spasenia kráčala,
a nasledujůc napomínanie blahosl. Jána
predchodcu k tomu, ktorého predpove
dal, bezpečné dospela: k Pánu nášmu
Ježišu Kristu, Synu fvojmu.
K sv. apoštolom.

Bože, ktorý si nám udelil, že sme
skrze tvojich apošťolov k poznaniu me
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na tvojho prišli, daj, aby sme i v ctnosti
pokračujůc večnů ich slávu zvelebovali,
i zvelebujůc ju v ctnosfi pokračovali.
K sv. mučeníkom.

Ohliadni, všemohůci Bože, na nevlád
nosf našu, a poneváč nás farcha vlasí
ného činenia obfažuje, nech nás slávna
prímluva blahoslavených mučeníkov fvo
jich obhajuje.
K sv. Vyznavačom.

Buď milostivý, Pane, našim modlitbám,
ktoré ti o slávnosti svátých vyznavačov
tvojich prednášame, aby sme, nemajůc
dóvery ku svojej spravedlivosti, prosba

“ oli.tých, ktorí sa ti [ůbili, napomožení
K sv. Pannám a vdovám.

Vyslyš nás, Bože, spáso naša, aby
sme fak jako sa zo slávnosti panny tvo
jej (sv. N... .) radujeme, i pocitom
úprimnej nábožnosti vycvičení boli. Skr
ze Pána nášho Ježiša Krista, ktorý s
tebou žije a kraluje v jednote Ducha
svátého, Boh po všetky veky vekov. Amen.

AXA
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Pamiatka zomrelých veriacich.
Svátá omša.
Vchod.

Odpočinok večný daruj im, Pane; a
svetlo večité nech im sviěti. — (Ž. 64.)

Tebe sluší chválospev, Bože na Sione,
a tebe sa splnia sfuby v Jeruzaleme;
výslyš modlitbu moju, k tebe prijde vše
liké telo. Odpočinok večný, atď.
Modlitba.

Bože, všetkých veriacich Stvoritelu a
Vykupitefu, udeř dušiam služobníkov a
služobníc svojich odpustenie všetkých
hriechov ; aby prehliadnutie, ktoré vždycky
žiadaly, na pobožné prosby naše dosiahly.
Ktorý žiješ a krafuješ, atď.
Čítanie z listu sv. Pavla Korinfanom (1.hl. 15,51.)

Bratri, hřa, tajomstvo vám poviem:
Všetci síce vsfaneme (z mřtvych), ale
nie všetci sa premením?. Náhle, v mih

nutí okomna posledné zatrůbenie zavznie
totižto trůba, a mřtví vstanů neporušení
a my sa premeníme. Musí totižto to po

rušitelné (telo) obliecf si neporušitel
nosf, a tolo smrlelné obliecí nesmrtel
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nosťf.A keď toto smrtelné (telo) oblečie
si nesmrtelnosf, vtedy sa vyplní slovo,
ktoré je písané. Pohltnutá je smrf vo
vífazstve. Smrf kde je tvoje víťazstvo ?
Smrf kde je tvoje žihadlo ? Zihadlo však
smrti je hriech; ale sila hriechu (je)
zákon. Daky ale Bohu, ktorý nám da! ví
fazstvo skrze Pána nášho Ježiša Krista.
Pieseň stupňová.

Odpočinok večný daruj im, Pane; a
svetio večité nech im svieti (Ž. 64.)
V pamiatke večnej bude spravedlivý:
počutia zlých vecí nebude sa obávaí.
(Ž. 111.)

Prediženiee — Rozhreš,

Pane,

jšetkých zomrelých veriacich
kého svázku previnenia, a
tvojej milosti nech zaslůžia
pomstivému, a poživaf svetlo
večnej.

duše

od všelia
prispením
ujsf sůdu
blaženosti

Sled.
(Dies irae).

V sůdny deň Boh rozhnevá sa — v
popol fahne svefa krása; — s Sibillou
to Dávid hlása.
Hróza pojme fudské hrude, — Sudca
keď prichádzaf bude, — zkůmaf všetko
V prísnom sůde.
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Trůba zavznie: Deň povslania! — Z
hrobu von bez predlievania! — pred frón
všetkých poposháňa.
Smrf sa zdesí, keď povstanů — zrazu
mřívi v každů stranu, — odpovedaf svoj
mu Pánu
Kniha bude prinesená, — v ktorej
všetkým vedla mena — zlosf i cínosf je
poznačená.
Keď tak Sudca posadí sa, — každá
tajnosfť objaví sa; — každý zločin vy
pomstí sa.
Kam sa hriešnik tu podeje? — Kto
mu móže daf nádeje, — keď aj ctnostli
vý sa chveje?
Králu hrózyplnej krásy, — fys' póvod
com fudskej spásy: — prosby vrůcnej

uslyš hlasy!

Rozpomeň sa, Jezu milý, — že tvé bóle
zaplatily, — čo my hriešni previnili.
Hřadals' nás utrmácaný, — kríž podslů
pils zkrvácaný: — nech je nie zisk v
nivoč daný.
Ešte trvá čas spasenia: — odpusf na
še previnenia — prv než prijde deň sú
denia!
Hanbím sa za Svoje zlosti; — oko
vlhne od fůtosti: — kajůcemu praj mi
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losti.
Magdalenu rozhrešil si, — lotrovi raj
prisfůbil si: — aj mne důfat dovolil si.

Prosba má to nezaslůži, — tebe však
to k--sláve slůži: — nech ma plameň
ten nesůži!
Nie pomedzi kozlov davy, — lež k
ovečkám na bok pravý — nech ma mi
losť tvá postaví.
Sůd keď nad zlorečenými — fresly
utvrdíš večnými: — pozvi ma s požeh
namými.
Prosím k zemi naklonený, v srdci celý
skormůútený: — daj mi skon blahoslavený.
V plačlivů keď človek dobu — k sůdu
vstávaf bude z hrobu: — ráč povážif
fudsků mdlobu.
Neodsůď nás k večnej hane; — spása
nech sa verným stane. — Odpočinok
daj im Pane! Amen.
Sled sv. Evanjeliuma podfa Jána. (hl. 5,-25.)

Za onoho času riekol Ježiš zástupom
židovským: Veru, veru povedám vám:
Prichádza hodina, ba už je tu, kedy
mřtví počujů hlas Syna Božieho, a kto
rí ho počujů, budů žiť. Lebo jako Otec
má život sání v sebe, tak dal i Synovi
maf život v sám sebe. A dal mu moc
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držaf súd, prelo, že je Synom človeka.
Nedivte sa tomu, že prichádza hodina,
keď všetci, ktorí sů v hroboch, počujů
hlas Syna Božieho, a pojdů, ktorí dobre
činili vzkriesení do života; tí však ktorí
zlé páchali, vzkriesení do sůdu.
Obetovanie.

Pane Ježišu Kriste, králu slávy, vy
sloboď důše všetkých zosnulých veria
cich od pokůt pekelných a od hlbokého
jazera; vysloboď ich z tlamy levovej,
aby ich nepohltlo peklo, aby nepadli do
tmy; ale práporník sv Michal nech ich
postaví vo svetlo sváté, ktoré si niekdy
zasfůbil Abrahamovi a potfomstvu jeho.
— Obely a prosby pochvalné prinášame
li, Pane; fy prijmi ich za duše tie, kto
rých pamiatku dnes konáme: učiň, Pane,
aby zo smrti prešly do života.
Tichá modlitba.

Na obely, prosíme,
služobníkov a
ame, usmierený
vr si dal zásluhu

daArc
oa

Pane, kforé ti za
služobníc tvojich
pozoruj; abys tým,
vierý kresfanskej,
j odmenu. Skrze Pána nášho

J ežiša Krista, atď.

Prijímanie.

Svetlo večité nech im svieli, Pane, so
svátými Ivojimi na veky, lebo si láskavý.
— Odpočinok večný daruj im, Pane; a
svetlo večilé nech im svieti.
Po prijímaní.

Nech osoží, prosíme, Pane, dušiam
tvojich služobníkov a služobníc modlitba
prosebníkov, abys ich i všetkých hrie
chov zbavil, i tvojho vykůpenia účastnými
učinil. Ktory žiješ a kraluješ s Bohom
Otcom, v jednote Ducha sv. Boh po
všetký veky vekov. Amen.
Modlitba za zomrelých rodičov.

Bože, ktorý si nám otca i matku cíif
prikázal, smiluj sa milostive nad dušami
otca i matky mojej, odpusťf im ich hrie
chy, a daj, aby som ich v radosti svetla
večného zasa uvidel.
Za priatefov a dobrodincov.

Bože, darco odpustenia a milovníku
fudského - spasenia: prosíme o dobroli
vosf tvoju, popraj bratom, príbuzným a
oobrodincom nášho shromaždenia, ktorí
sa s tohoto sveta odobrali, na prímluvu
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blahoslavenej Marie vždy panny so všeft
kými svátými tvojimi, účastensívo večnej

blaženosti dosiahnuf.

Hrdinský skutok lásky.

Nebeský Otče, v spojení so zásluha
mi Ježiša i Marie prinášam ti za úbohé
duše v očistci všetky zadosť Ččiniace
skutky z celého svojho (života, jako i
všetky dobré skutky, ktoré po mojej
smrti za mňa obetovaf sa budů. Tieto
skutky odovzdávam všetky do najčistej
ších růk nepoškrnenej Panny Marie, aby
ich privlastnila tým dušiam, ktoré podla
svojej můdrosti a materinskej lásky sko
rej z očisíca vyslobodif chce. Prijmi mi
lostive, Ó, mój Bože, túto obetu, a popraj,
aby sa tvoja láska vždy viac a viac vo
mne rozhojňovala. Amen.

Modlitby na koniec cirk. roku.
Pieseň cirkevná.

Všemocný hviezd Sívori(elu, — veria
cích svetlo večité, — Spasitelu všech
národov: — žiadosti slyš ponížené!
Spoločnů sveta bys vinu — zhladil,
vyšiel si z útroby — panenskej hor na
kríž svátý, — sfa obeta bez úhony.
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Jaknáhle sláva, moc tvoja — zjaví sa,
meno zazneje: — podzemní i nebešfania
— (rnůc kolená shýbajů.
By svet diabolským podvodom — pre
svoje hriechy nezhynul, — ty z lásky k
[ludom stal si sa — liekom smrtelnej
choroby.
Ktorý v posledný

deň Ssvefa — svef

súdif máš, prosíme fa: — zbrojou mi
losti shor danej — zažeň od nás ne
priatefa. Amen.
Čítanie z listu sv. Pavla ap. Filip. (hl. 3.)

Bratia, buďte nasledovníkmi mojimi, a
pozorujte na tých, ktorí žijů tak, ako
máte príklad na nás. Lebo mnohí žijů
tak, o ktorých som vám často hovorieval,
(a terazfi s plačom?ýhovorím), ako ne
priatelia kríža Kristovho, ktorých koniec
je zahynutie, ktorým Bohom je brucho,
a chvália sa svojou hanbou, ktorý sta

rajů-sa'"opozemské veci. Naše obcova
nie však je v nebesách, odkial i očaká
vame Spasitela, Pána nášho Ježiša Kri
sta, ktorý premení naše nízke telo,
podobným učiniac ho svojmu slávnemu
telu, podla učinkovania, ktorým si aj
móže podmanif všetko.
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Protispev.

Iste povedám vám, že nepominie toto
pokolenie, kým sa všetko nestane; nebe
a zem pominů, ale moje slová nepomi
nů, vraví Pán.
Nech vyslůpi k tebe, Pane, večerná

modlitba.
A nech sostůpi na nás milosrdenstvo

(voje.
Modlitba.

Vzbuď, prosíme, Pane, vóle veriacich
svojich, aby ovocie diela božského ochot
nejšie vykonávali, a tak váčšie prosfried
ky tvojej láskavosti prijali. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista, Svna tvojho, ktorý
s tebou žije a kraluje v jednote Ducha
sv. Boh po všetky veky vekov. Amen.
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ČASŤ TRETIA.

ZVLÁŠTNÉ POBOŽNOSTI

EXA

Vzývanie Ducha sv.
Poučenie. — Každé doležité dielo, me

novite aksa týka dušného spasenia, po
čína dobrý kresfan vzývaním Ducha svě
tého. Duch sv. je totiž prameňom všetkej
milosti, bez ktorej človek spasitelné
dielo ani započaf, ani v ňom pokračovaf,
ani ho dokonaf nemóže. On pósobí v
nás i chcief i vykonaf. „Milosfou Božou
— píše sv. Pavel, [. Kor. 15. — som, čo

som. a jeho milosf nebola vo mne prázd
nou.“ Tak máme aj my všetko dobré,
Čo v nás je, milosti Božej pripisovaf, a
Čo v nás ešte nie je, od nej očakávat. Teda
pred sv. spoveďou, pred kázňou, na za
čiatku roku, Deviafniku, atď. pomodli sa:
naslecujůce modlitby.
Veni sancte Spiritus.

Duchu světý, prijď s neba, — a vydaf
ráč zo seba — žiaru svetla svojeho! —
Prijď Otče zúbožených, — darca darov
sfábených, — svetlo srdca našeho.
17
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Tešitel najhlavnejší, — duše hosf naj
milejší, — presladké občerstvenie. — V
práci si pofahčenie, — v horku si ovla
ženie, — a v plači potešenie.
Svetlo plné blahosti, — naplň srdca
vnůtrosti — fudu tebe verného. — Bez
tvej sválej mocnosti — je človek v ni
čomnosti; — nenie v ňom nič dobrého.
Očisť čo poškvrnené; — zvlaž, čo je
vysušené; — uzdrav Čo je ranené. —
Sohni, čo je stužené; — sohrej, čo je stu
dené; — naprav, čo je zblůdené.
Daj všem vieru majúcim, — a v tebe
důtajůcim — dar sedmorých milostí —
Odplatu udefř cínosti, — slávu po tej ča
snosti, — a nebeské radosti. Amen.
Iná pleseň cirkevná.

Prijď, Duchu, k nám, Stvoritelu! —
Navštívif mysle ráč Svojich; — naplň
milosfou s vysosti — srdcia, ktoré si
ufvoril.
Tys nazvaný Tešitefom — a najvyšším
darom Božím; — ohňom a živým pra
meňom, — láskou, duší pomazaním.
V daroch si sedminásobný, — prst
Ofcovej si pravice, — a sfa preslávny
sfub jeho, — výrečnosf dávaš jazyku.
Osvief nám smysly ztemnelé, — do
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sfdc nám lásku vlej svoju, — posilni nás
k pretrpeniu — krehkostí tela všelikých.
Zlosť nepriateflsků odožeň, — obdar
nás sválým pokojom, — aby sme, tebou
vodení, — obišli, čo je škodlivé.
Nech známe Otca skrz' teba, — a tak
podobne aj Syna; — a veríme, že od
oboch — sfa Duch pochádzaš rovnako.
Česf, sláva Bohu Otcovi, — i vzkrie
senému Synovi, — tiež Duchu Tešilefovi
— po večné veky všech vekov. Amen.
Modlitby.

Vyšli Ducha svojho a stvorené budů.
A obnovíš tvárnosf zeme.
Bože, ktorý si srdcia veriacich osvie
tením Ducha svátého vyučil, daj nám v
tomže Duchu pravé veci smýšlaf a z
jeho potešenia vždycky sa radovaf.
Nech osvieti, prosíme, Pane, mysel
našu Tešitef, ktorý od teba pochádza, a
nech nám oznámi, jako to Syn (voj pri
sfůbil, všeliků pravdu.
Nech očistí, Pane, srdcia naše vyliaty
na nás Duch sv., a nech ich kroz vnů
forné pokropenie svojou rosou úrodnými
učiní.

Bože, ktorému každé srdce sa olvára
a každá vóla rozpráva, a pred ktorým
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níjaké tajomstvo nie je skryté, očisti
myšlienky sřdc našich vliatím Ducha
svátého, aby sme fa dokonale milovaf a
hodne chválif zaslůžili.
Činy naše, prosíme, Pane, vnuknutím
svojím predchádzaj, a prispievaním spre
vádzaj, aby všetko naše modlenie i či
nenie s tebou vždycky sa počínalo, a
počaté skrze teba sa dokonalo. Skrze
Pána nášho Ježiša Krista. Amen.

Vro sacerdote.
W. Emittle Spiritum fuum, et creabunfur.

R. Et renovabis faciem ferrae.
Oremus. — Deus, gui corda fidelium
sancti Spiritus illustratione docuisti; da
nobis in eodem Spirilu recta sapere, el
de ejus semper consolatione gaudere.
Per D. n.
in unitate ejusdem Spiritus
sancti Deus per omnia saecula saecu
lorum. R Amen.

EXA

Úcta najsv. Sviatosti oltárnej.
Poučenie. — Náš Spasilef riekol svojim

apoštolom, odchádzajůc z tohoto sveta:

„Ahfa, ja som s vami po všetky
dni až do skonania sveta.“ (Mal.

28.) Tento slub splňuje nás Spasitel
obzvlášte vo Sviatosti oltárnej. Tu prebýva
s nami, jako dobrotivý král uprostred
svojich poddaných; áno jako láskavý
priatel, jako lekár a pomocník náš vo
všetkých nemociach a biedach. Sem. sa
preto brali, tu sa shromažďovali od jak
živa duše veriace, kloré nemaly vieru
mřtvu, ale živů, t. j„ s láskou

Sspojenů.

Kto verí, důfa a miluje, ten nemá na
svete milšieho miesta nad kostol, v kto
rom Sa najsv. Sviatosť nachádza. V naj
novších časoch sa úcta tejlo najsv. Sviato
sti velmi rozmohla. I jednotlivci i celé

spolky a obce konajů pobožnosli pred
najsv. Sviatosfou. Památujůc na fo, po
sbierali sme početné modlitby pre sů

kromnéi spoločné pobožnosli,a podávame
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ich tu nábožným dušiam na použitie —
Navštivuj teda i ty, milý kresfane, svojho
Spasitela, nielen keď je najsv Sviatosf
vyložená; nielen keď je kostol plný; ale
aj keď je prázdny a bohostánok zamk
nutý. Spasitel náš je tam vždycky, a
tvoja návšteva bude mu tým vzácnejšia,
keď tam nebude nikoho okrem teba.

Poklona pred najsv. Svlalosfou.
(Pieseň sv. Tom. Ako.)

Klaniam sa ti verne, — Bože večilý,
— pod spósobom chleba — z lásky uk
rytý. — Srdce mé sa tebe — celkom
poddáva; — že si Pánom jeho — vdačne
uznáva.
Zrak i chuť i cit by — chcel ma ok
lamaf; — ale sluch ma učí, pevnů vieru
mat. — Verím, čo Syn Boží — zjavne
riekol nám; — ten sklamaf nemóže, —
kto je pravda sám.
Na kríži sa skrylo —len Božstvo samé;
— tui človečenstvo — je s ním scho
vané. — Oboje však verím, — bárs
udivený; — a prosím, zač prosil — lolor

skrůšený.

Rany tvé, jak Tomáš, — ja lu nevidím;
— predsa však vyznávam, — žes' Bo
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hom živým. — Rozmnož vo mne vieru
— i nádej v teba, — a láskou ma tiahni
— k sebe do neba.

Ó, pamiatko smrti — Pána mojeho;
— chlebe živý, záloh — žitia večného;
— daj nech uuša moja, — tebou křmená,
— z teba žije: s tebou — vždy je spojená.
Dobrý Pelikáne, — Kriste, Pane můj;
— dušu moju krvou — Svojou zmy,
opoj; — krvi tvojej stačí — kvapka je
diná, — by z celého sveta — zmyla sa
vina.
Jezu, zraku mójmu — skrytý v Svia
tosti, — ráč vyhovief, prosím, — vrelej
žiadosti; — daj, nech uzriem zjavne —
(vár tvů prejasnů, — večnů slasf ob
siahnem — za strasf dočasnů! Amen.

Pozdravenie najsv. Sviatfosti.
(Dfa sv. Gertrudy.)

Pozdravená a pochválená buď, najsvá
lejšia a najvelebnejšia Sviatosf oltárna
tofkokráf, kolko je hviezd na nebi, iskier
v ohni, kvapiek v mori, práškov na zemi;
kolko je na jar kvietkov, v lete ovocia,
v jaseň lístia, v zime páperiek sňaho
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vých; kolko sívorov je na nebi i na
zemi; lebo ty si hodný všetkej chvály,
Baránku Boží, sladký Ježišu, klorý tu
pod spósobom chleba skutočne si prí
lomný.
Pozdravená a pochválená buď, najsvá
tejšia a najvelebnejšia Sviatosf oltárna,
tolkou chválou, kolko je možno skulika
mi preukázaf, ústami vyslovif myslením
pochopif a srdcom pocítif; kofko je
možno rozumom všetkých anjelov i [udí
vymysiief a postihnút; lebo hodný si
večného chválenia, svátý Bože, sladký
Spasitefu náš, ktorý telo i dušu našu
svátým Telom a Krvou. svojou křmií
ráčiš.

Pozdravená a pochválená buď, najsvá
tejšia a najvelebnejšia Sviatosf oltárna,
tofkou láskou, kofků poklony hodná Tro
jica svojou všemohůcnosfou pósobí, svo
jou vedomosfou poznáva, dobrotivosfou
vyžaduje, a síce všetkým spósobom, ná
každom mieste a v každom čase až na
veky vekov; lebo hodný si neskončenej
lásky, Synu Boží, ktorý v tejto Sviatosti
nie len človečenstvo, ale i božstvo svoje
podávaš dušiam, ktoré fa čistým srdcom
prijímajů. Amen.
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Štvrť hodiny pred najsvátejšou
Svialosfou.
(Hlas P. Ježiša.)

Diefa moje, netreba ti mnoho vedief,
aby si sami zafůbil; dosť je, keď mnoho
miluješ.
Rozprávaj so mnou prosto, jako keby
si sa S najdóvernejším priatelom svojím
shováral.
Či nemáš nikoho, koho by si mi chcel
odporůčat? Ako sa volajů ivoji rodičia,
tvoji bratia, tvoje sestry, tvoji priatelia ?
Pri každom mene povedz. čo chceš, aby

©som
prenich
urobil.
Ziadaj
mnoh
velmi mnoho; ja mám rád srdcia velko
dušné, ktoré zapomínajů na seba k vóli
jným... Údaj mi chudobných, ktorým by
si rád pomohol, — nemocných, ktorých
si videl trápif sa, — osoby, ktoré sa fa
vzdialujů a ktoré by si rád usmierif. —
Vykonaj za všetkých pobožnů modlitbu.
Rozpomeň sa na fo, že som prisfúbil
vyslvšať každů modlitbu, ktorá sa vy
koná v mojom mene. Či nevieš o neja
kej milosti. ktorů by si rád vyprosil pre
seba ? — Sprav si, keď chceš, dlhý po
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pis všetkých potrieb svojej duše, a poď,
prečítaj mi ich.
Povedz mi úprimne, jaký si smyselný,
hrdý, citlivý, seba milujůci, bojazlivý a
lenivý, a pros, aby som i bol na po
moci v tvojom namáhaní, vyzliecf sa z
toho. Úbohé diefa! Neřakaj sa; v nebi
jesto mnoho vyvolených, mnoho sválých,
ktorí mali podobné chyby, jako ty; oni
sa ku mne utiekali a pomaly všetky
premohli.
Neostýchaj sa ani felesné a duchovné
dobrodenia si pýtaťf:zdravie, rozum, pá
máf, prospech... ja móžem udelif všetko,
a dám

ti to vždycky, ak ti to slůži k

duševnému spaseniu. Čo teda chceš te
raz? .„ O kebvs' poznal moju (tůžbu
dobre ti činif!
Ci nemáš nijakého pria

nia? Povedz mi fo obšírne... Na čo my
síš? — Čo by si rád? Chceš niečo
pre svojho brata? pre sestru? pre iných ?
Ci památáš aj na mňa a na moju česf?
INechceš niečo vykonaf za tie duše, ktoré
ty miluješ, ktoré však o mňa nestoja ?
Povedz mi len, čo ti najviac na srdci
eží; jaké máš k tomu pohnůtky, jaké
prostriedky chceš užívaf?... Ak nedo
kážeš nič, oznám mi lo, a ja li potom
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poviem príčinu. Koho mieniš získaf pre
svoje podujatia?
Ja vládnem srdcami, diefa moje, a na
kloňujem ich lahodne kam chcem... Ja
ti privediem všetkých, ktorí sú ti po
trební; buď o tom isfý.
i máš azda aj nepriatelov ? Ó, diefa
moje, rozpovedz mi dókladne svoje sú
ženie! Kto fa obrazil ? Kfo urazil (voju
samolásku ? Kto fa zapovrhol?
Povedz mi všetko, a naposledy od

| pustíš
všetkým
—všelko,.
ajafapo
žehnám.
Obávaš sa nejakého nešfastia? Máš
nejaké zlé (ušenie, čo fa trápi? Uspo
fahni sa docela na moju prezretelnosf
Ja som fu; ja vidím všetko a neopu
slím fa.
|
Máš azda ludí okolo seba, ktorí (li už
nie sů fak naklonení, ako vořfakedy, a

ktorí sa zdajů bočif od teba, hoci si.im
nedat k tomu príčiny ? Pros mňa za ních,
a ja ti ich zasa nakloním, jestli lo bude
prospešné (vojmu Sspaseniu.
Nemáš niečo radostného mi oznámif?
Prečo bys' ma vylváral zo svojich ra
dostí? Povedz mi všetko, čo fa od
včerajška polešilo, rozveselilo, úsmev (i
vvlůdilo. Bola to nejaká neočakávaná
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návšteva, ktorá fa potešila; alebo roz
plašená obava; alebo list, ktorý si do
stal; alebo zkůška, na ktorej si lepšie
obstál, ako bys bol očakával?
To všetko som ti ja pripravil, diefa
moje; prečo by si teda nemal za fo
svoju povďačnosť preukázaf a povedaf:
Dakujem pekne!
Povďačnosf prifahuje dobrodenia, a
dobrodinec má rád, keď sa mu jeho
dobrodenia pripomínajů.
Nemal by si mi niečo prisfůbif ? Vieš
to, že ja znám i tvoje myšlienky; fudia

sa dajů oklamaf; Boh sa nedá; buď
teda úprimný...
Či si odhodlaný opustif príležitosť k
hriechu docela? — odstránif vec, čo fa
k hriechu svádza? — nečítatť knihu,
ktorá rozpaluje tvoju obrazolvornosťí? —

pretrhnůf obcovanie s osobou, ktorá ruší
pokoj tvojej duše?
i budeš prívefivým oproli tomu alebo
tej. čo ťa obrazili ?

Dobre, diefa moje .... iď včul zasa
po svojich prácach; buď mlčanlivým, cud
ným, spokojným, poddaným, láskavým, a
maj rád bl. Pannu.
A zajtra prijdi zas, a prines mi srdce

ešte spokojnejšie a láskavejšie.
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Ja budem maf zajtra nové milosti a
nové požehnanie pre teba.

Modlitba pred najsv. Sviatosfou.
(Zo IV. knihy o Nasled. Krista.)

Ó, najsladší Pane Ježišu, jaká vefká
je sladkosť duše nábožnej s tebou na
tvojej hostine hodujůcej, kde sa jej ne
predkladá iný pokrm na požívanie, ako
ty sám, jediný jej miláčok, nado všetky
žiadosti jej srdca žiadostnejší. A mne
síce sladko by padlo, v pritomnosti (vojej
pre hlboků dojatosf

slzy vylievaf, a Ss
Jáskavou Magdalenou nohy tvoje slzami
máčat. Ale kde že je táto nábožnosť?
Kde hojné vylievanie sválých slz? Zaiste,
pred tebou a pred svátými anjelmi tvo
jimi horief by malo celé moje srdce a
od radosti plakaf. Lebo mám fa vo Sviato
sti opravdu prítomného, hoci schovaného
pod iným spósobom.
Veď vo vlastnej a božskej jasnosti fa
shliadnuťf: to by moje oči nemohly zniesf,
ba ani celý svef by neobstál v blesku
slávy tvojej Velebnosti. V tom teda mojej
nevládnosti odpomáhaš, keď sa vo Sviato
sti skrývaš. Mám fu opravdu a klaniam
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sa tomu, ktorému sa anjeli klaňajů v
nebi; avšak ja dočasné dla viery, ale
tamtí dla podoby a bez závoja. Mne na
čím uspokojif sa svetlom pravej viery,

a v ňom chodif, kým sa nepriblíži

deň jasnosli večnej, a stíny výobrazov

sa nenaklonia.Ale keď prijde lo, čo
je dokonalé, presfane užívaniesviato
stí; lebo blahoslavení v nebeskej sláve
nepotrebujů lieku svialostného. Radujúů
sa totiž bez konca v pritomnosti Božej,
z tváre v Ivár patriac na jeho slávu, a z
jasnosti v jasnosť priepasti Božsíva pre
podobnení okusujů Slovo Božie telom
staté tak, ako bolo od počiatku a zo
stane na veky.
Ale to je nie možné, kým v tejto smr
telnosti zotrvávam. Prefo je treba, aby
som sa oddal na velků trpelivosf, a aby
som sa ti v každej žiadosti podrobil.
Lebo aj tvoji svátí, Pane, ktorí už s tebou
v kráfovstve nebeskom plesajů, kým žili,
vo viere a s velkou frpelivosfou očaká
vali príchod slávy tvojej. Čo verili oni,
verím aj ja; čo oni úfali, úfam aj ja;
kam oni dospeli. lam důíam prijsť S
tvojou milosfou aj ja. Ale zatial chodif

| budem
vo.viere,
posilnený
príkla
svátých. Amen.
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Poklona a odprosenie.
Najmilejší Ježišu, božský Spasilelu
náš, ktorý si sa z prenesmiernej lásky
Svojej oproti nám tak podivné uponížil,
že si ukryl svoju nekonečnů Velebnosf
v tejto presvátej hostii, chtejůc vždycky
Ss nami prebývať a láskave sa k nám
driblížiť: ja fa uznávam za svojho milého

svrchovaného Pána a Boha; na tomto
prestole milosrdentva chválu a poklonu
li vzdávam s vierou nepochybnou a S
najhlbšou pokorou. Vyzývam i preblaho
slavenů Pannu Mariu, sv. anjelovi ostat
ných svátých na nebi, a všetkých sprá
vedlivých na zemi, aby sa li spolu So
mnou klaňali a fa chválili
Ďakujem ti z celého srdca za tvoju
tak vefků dobrotivosf a láskavosf, ktorů
nám i pri zlom zachádzaní so stránky
mnohých udí preukazuješ; a preniknutý
srdečnou lůtosfou nad vlastnou i cudzou
nevďačnostfou padám k ftvojim nohám a
zatracujem ju, Ó,Bože nesmiernej velebno

sti; prosím pokorne za odpustenie, a
spojený v duchu s celou sv. Cirkvou
podávam ti náhradu za všetko zneuctenie,
za všelky svátokrádeže, za všetky bez
božnosli, ktoré sa proti tejto prevelebnej
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Svialosti niekdý spáchály, a ešle sd
páchajů.
Zapomeň, ó, Pane, na naše neprávosii;
vyhlaď ich svojou predrahou krvou, aby
si nikdy viac na ne nespomenul, ale
len na milosrdenstvo svoje. Ráč prijaf
obetu mójho srdca, ktorů 1i prinášam,
a celej mojej bytnosti; ráč prijať tůžbu
moju, ktorů v srdci svojom chovám:
uctif fa a vidieť fa od všetkých ucteného
v tejto Sviatosti lásky. A že fy si prame
ňom všetkého požehnania nebeského,
prosím fa pre poklonyhodné človečen
stvo tvoje, pred ktorým kfačím: vylej ho
na mňa a na celů Cirkev; na Sprave
dlivých, aby v spravedlivosti rástli; na
hriešnikov, aby sa zo Svojich hriechov
obrátili; na skonávajůcich, aby zomreli
v tvojej milosti; a konečne na všetkých
tých, za ktorých sa obyčajne mod
hevam.
Tak, ó, Pane: požehnaj ma požehnaním
podobným tomu, ktoré si udelil svojim
učeníkom, keď si odchádzal do neba;
požehnaním takým,ktoré premeňuje srdce,
ktoré nás naplňuje Duchom fvojím, a
hodnými nás činí požehnania tvojich
vyvylených pri smrti i v deň sůdny.
Amen.
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Malé hodinky o najsvátejšej Svla
tosti.
Na svíitanie.

Úmysel. — Chlieb nebeský dal nám Pán:
— chlieb anjelský požíva človek.
Pane, otvor ústa moje, — hlásaf bu
dem chvály tvoje. — Bože, ráč sem po
zorovaf. — sluhu svojho podporovat. —
Sláva Otcu i Synu, — tiež i Duchu svě
tému; — z počiatku jak sa deje, — na
veky nech tak znejel!
Pleseň.
Chvál, Sione, Spasitefa, — chvál pa
stiera, voditela — chválospevom srdeč
ným! — Chválf ho podla svej možnosti;
— bo ctif zarovno hodnosti — nie si (v
dostatočným.
Dnes sa predmet chvályhodný, —chlieb
živý pre nás životný — k sláveniu pred
stavuje. — Pri poslednom večeraní —
k požívaniu že je daný, — kreslan ne
pochybuje.
Modlitby.

Chlieb s neba udelil si im.
Všetku rozkošnosf v sebe majůci.
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Protispev.

Pán Ježis v noci, v ktorej bol zradený,
vzal chlieb a ďaky činiac požehnal (ho),
lámal a riekol: Vezmite a jedzte; lebo
toto je Telo moje, ktoré za vás vydané
bude; to čiňle na moju pamiatku.
Pane. vyslyš modlitbu moju.
A volanie moje nech prijde k tebe.
Modlime sa. — Bože, ktorý si nám v
prepodivnej Sviatosti pamiatku umučenia
svojho zanechal: udel nám, prosíme, tak
ctiť sváté lajomstvá Tela a Krve tvojej,
aby sme úžitok vykůpenia svojho stále
v sebe cítili. Ktorý žiješ a králuješ na
veky vekov. Amen.
Na prvů hodinu.

Úmysel atď. jako na svitanie.
Pieseň.
Nech je chvála dokonála, — nech je
plná. slávna, stála, — a radostné uctenie
— bo deň isle slávny ctíme, — v ňomž
večere lej sválíme — divné ustanovenie.
U posválnej tej večere — Baránkom
tým novým bere — starý zákon už Svoj
cief. — Nová doba nastupuje, — a tfieň
pravde ustupuje, —svello dané za podiel!
Chlieb s neba atď. jako prv
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Protispev.

O, jaký Iůbezný je, Pane, Duch tvoj;
ktorý, aby si sladkosf ku syvnom preuká
zal, chlebom najsladším, s neba podaným
naplňuješ lačných dobrými vecami, hr
dých boháčov prepůšfajůc na prázdno.
Veršík a modlitba jako na svítanie.
Na tretiu.

Úmysel alď. jako na svítanie.
Pieseň.
Kristus večer Čo zaručil, — na svů
pamiatku poručil — kňazom toho sláve
nie. — To aj kňazi vybavujů, — keď
chlieb, víno posvácujů, — nám na dušné
Spásenie.
Kresfanom sa článok dáva, — že sa
telo z chleba sláva, — víno sa v kw
zmeňuje. — Bár to nenie k pochopeniu,
— ani očiam ku spalreniu; — viera v
tom doslačuje.
Chlieb s neba atď. jako prv.
Protispev.

Telo moje opravdive je pokrm, a Krv
moja opravdive je nápoj; kto jie moje
Telo a pije moju Krv, vo mne zostáva
a ja v ňom.
Veršík a modlitba jako na svítanie.
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Na šlestu.

Úmysel atď. jako na svitanie.
Pieseň.

Pod dvojimi spoósobami, — znakmi len
a nie vecami, -- skryté to tajomstvo je.
— Ten pokrm je telo živé, — nápoj krv
je opravdive, — ten sám Kristus oboje.
Od berůcich nerozdvojný, — nezláma
ný, nerozpojný — v celosti sa požíva.
-= Tisíce ho prijímajů, — rovno všefci
dostávajů, — z neho nič neubýva.
Chlieb s neba atď. jako prv.
Protispev.

Kofkokrátkolvek budete jesf Chlieb
tento a z Ralicha (tohoto) pif, smrf
Pánovu zvestovaf budete, kým neprijde.
Veršík a modlitba jako na svifanie.
Na deviatu.

Úmysel atď. jako na svitanie.
Pieseň.

Dobrí i zlí prijímajů; — lež rozdielny
chosen majů: — spasenie lebo ztratu.
— Dobrým spasenie, zlým ztrata — je
táto sviatosf prijatá; — viď nerovnů od
platu!
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To žiadnej zmeny nerobí, — jestli sa
tá sviatosf drobí; — časť má celok pre
svátý. — Len spósoba sa tu láme, —
ale sviatosfť celů máme — úplnosti
podstaty.
Chlieb s neba atď. jako prv.
Protispev.

Ktokolvek jesť bude Chlieb tento alebo
piť bude Kalich Pánov nehodne, vinen
bude Tela a Krvi Pánovej.
Veršík a modlitba jako na svitanie.
Na nešpory.

Umysel atď. jako na svitanie.
Pieseň.
Ájhfa, chlieb anjelskej slávy, — nám
pocestným dar pofravy, — synom pra
vým v dief daný; — Izákom vyobrazený,
— baránkom predpodobnený, — man
nou bol znamenaný.
Pastier dobrý, chlebe živý, — Ježišu,
buď milostivý, — nad našimi hriechami!
— Tvé telo nech nas obživí; — niekdy
nás, ó, Dobrotivý, — obdar nebies tfró
nami!
Chlieb s neba atď. jako prv.
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Protispev.

O, svátá hostina, na nejž sa Krislus
prijíma, pamiafka umučenia jeho sa ob
novuje, mysel naplňuje sa milosfou, a
záloh budůcej slávy sa nám podáva
Veršík a modlitba jako na svitanie.
Na zmrkaníe.

Úmysel atď. jako na svitanie.
Pleseň.
Vševediaci, Vsemohůci, — nás divne
občerstvujúci, — sválými ftajomstvami:
— Daj, nech s tebou stolujeme, — v
nebi nech sa radujeme, — večne s ne
bešťanami
Chlieb s neba alď. jako na svitanie.
Protispev.
Ak nebudete požívaťf Telo Syna člove
ka a píf jeho RKrv,nebudete maf života
u sebe. Kto požíva moje Telo, a pije
moju Krv, má živof večný, a ja ho vzkrie

sim v posledný deň.
Veršík a modlitba jako prv.
Zakončenie.

Tieto malé hodinky — zbožne vyko
nané, — tebe, Pane Ježisu, — nech sů
venované.
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Daj nám, ktorí sme tu dnes — v chvá
le tvojej pilní, — nech nás k boju smrí
nému — Telo tvé posilní. Amen.
Modlitba.

Učiň, prosíme, Pane, aby sme večným
požívaním božstva tvojho naplnení boli,

ktoré časne prijímanie drahocenného
Tela a Krvi tvojej predobrazuje.
žiješ a kraluješ, atď.

Ktorý

Poznámka. — Duchovné prijímanie hfadaj na sír.
43; iné modlitby na str. 66—71; a 74—78.

AREA

Úcta najsv. Srdca Ježišovho.
Poučenie.—Pobožnosfou k najsv. Srdcu

Ježišovmu ctíme Srdce nášho Spasitela,
Bohočloveka Ježiša Krista, sediaceho na
pravici Boha Oíca. aprífomnéhov najsv.
Sviatosti oltárnej. Úcta tohoto Srdca
zahrnuje v sebe: 1. úctu telesného Srdca

Krisfovho, 2. ucfenie všetkého toho, čoho
telesné Srdce je odznakom, a 3. úctu
osoby Rristovaj, ktorej to Srdce prináleží.
Čo sa 2. bodu týka, treba vedief, že Srdce
Krisfovo je odznakom fudskej i božskej
lásky Pána nášho Ježiša Krista, jako i
toho všetkého, čo s láskou touto zvlášte
je spojené, t j. čo Kristus z lásky k nám
myslel, cítil, trpel; ináč rečeno: celého
vnůtorného života Kristovho
Kristus Pán sám nariadil úctu neskon
čenej svojej lásky v odznaku telesného
Srdea, keď túto svoju vóťuzjavil blahosl
Margarete M. Alacogue, reholnici z radu
Navštívenia P Marie, v druhej polovici
17. storočia. Účel tejlo pobožnosti je
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dvojnásobný: povzbudiťf a roznielif nás

k-láske a nasledovaniu Ježiša Krista; a
pohnůúfnás, aby sme sa vynasnažovali
náhradu daf svojmu Spasitelovi za ne
smiernu nevdačnosf fudsků a za nepo
čelné urážky, kloré menovite v prevel.
Sviatosti oltárnej nie len od nevercov,
ale aj od vlažných veriacich znáša. Kri
stus Pán chcel v tejto dobe náboženskej
nevery a fahostajnosti veriaci Iuď zvlá
štnym uvažovaním svojej nekonečnej lá
sky k novej horlivosti povzbudiť a fak
od hroziacej mu večnej záhuby ho za
chrániť. Pobožnosť tůto Cirkev svátá nie
len schválila, ale aj ona sama všemožne
ju pestuje. Zaviedla totiž všeobecnů
slávnosf najsv. Srdca v piatok po oktáve
Božieho Tela, a udeluje hojné odpustky

braterstvám k úcte božského Srdca za
loženým. Najlepší spósob tejlo pobožno
sti je priam preto, vstůpiť do spolku
najsv. Srdca — ktoré spolky teraz už
po celom svete v nepočetných farno
stiach sů založené a porád ešte sa zak
ladajů, — a vykonávaf pilne všetko, čo
sa údom za povinnosť predpisuje.
Už v starom Zákone predpovedal to
Sv. prorok Izaiáš, že veriaci s radosfou
čČerpaťbudů milosti a dobrodenia Božie
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zo žriedel Spasitefových. Tieto žriedla
sú sv. svialosti nového Zákona, a naj
bohatšie medzi nimi je zasa prevel.
Sviatosť oltárna. V nej prítomný je sám
láskavý a všemohůci náš Spasitel, Pán
Ježiš Kristus; v nej horí nevýslovnou
láskou k nám jeho najsvátejšie Srdce;
v nej rozdáva najradšie, najštedrejšie a
najhojnejšie svoje milosti. K nej teda, a
menovite k jeho b. Srdcu vo Sviatosti
prílomnému, má sa utiekaf veriaca duša
vo všetkých svojich potrebách, duševných
i telesných. To sa skutočne aj deje, a
nepočelné verejné poďakovania fo do
svedčujů, že nie nadarmo. Najobyčajnejší
spósob, vyprosif si dajaků svlášínu milosf
od b. Srdca, je trojdňová, alebo devát
dnová pobožnosť. Každý deň vykoná sa
pred obrazom b. Srdca v kostole alebo
doma nejaká zvláštna modlitba, na pr.
lilánie, na ten úmysel, a v posledný deň
pristůpi sa ku stolu Pánovmu. Dóvera,
t.j. silná, nepochybná viera, že budeme
vyslyšaní, a úprimná vola, že Spasitefa
svojho aspoň fažkými hriechami obrážaf
už nebudeme, sů nevyhnutné podmienky
vyslyšania. Ale aj sfub, že vyslyšanie ku
cti a sláve b. Srdca uverejníme, móže
nám naklonif Spasitefa.
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Niekofko výrekov bl. Margaréfy
Al. o tejto pobožnosti.
Ó, keby som to mohla všetko vypo
vedaf, čo o tejto milej pobožnosti k najsv
Srdcu Ježišovmu znám, a odhaliťcelému
svetu tie dary milosti, ktoré Pán Ježiš
Kristus vo svojom poklony hodnom Srdci
chová, a ktoré si žiada v hojnosti vyliať
na všetkých, čo tůto pobožnosťf konať
budů.
Áno, ja tvrdím dóverne, že keby ludia
vedeli, jaká milá je táto pobožnosťfPánu
Ježišu Kristu, nebolo by kresfana, ktorý
by si ju ihneď neosvojil, keď len kofko
tofko miluje svojho láskavého Spasitefa.
Touto pobožnosfou poslednýkráf poku
Ssuje sa láska Ježišova, vydobyťfsi kre

| sťanov
vtýchto
posledných
časo
predstavujůc im predmet a prostriedok
tak vhodný, aby ich [ůbezne povzbudil
k láske, a to k láske pravej.
Toto Srdce je jakoby pevnosfou a bez
pečným útočišťom pre všetkých nevolných
hriešnikov, ktorí sa k nemu chců utiekaf.
Ó, jak sladko je umrief, keď sme po
božne ctili to Srdce, ktoré nás bude
sůdif.
(Úryvky z listov bl. Marg.)
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Sfuby pre ctitefov b. Srdca.
Pán Ježiš výšspomenutej blahosl. M.
Margaréte pristůbil, že stálych a vrůc
nych ctitelov svojho božského Srdca v
mnohých milosfach zůčastní, menovite
riekol:
1. Dám im všetky milosli potrebné
podla ich stavu;
2. Ich rodinám udelím pokoja;
3. Vo všetkých prolivenstvách ich po
teším;
4 V živote, ale obzvlášte pri smrti
budem im istou ochranou;
5. Každé (ch podujatie hojné požeh

nám;

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci žriedlo
a neskončené more milosrdenstva;
7. Vlažné duše stanů sa horlivými;
8. Horlivé duše dospejů rýchlo k velkej

dokonalosii;

9. I domy požehnám, v ktorých obraz
mójho Srdca zavesený a uctievaný bude;
10. Kňazom dám milosf, aby i najzá
tvrdlivejšie srdcia obrátili;
11. Mená tých, čo tůto pobožnosť roz
širujů, zapísané budů do mójho Srdca,
a nikdy z neho vyhladené nebudů;
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12.Dřaprehojného milosrdenstva svojho
Srdca sfubujem, že tf, ktorí cez deváf
jeden za druhým nasledujůcích mesia
cov, každý prvý piatok ku svátému pri
jímaniu pójdu, milosť konečnej kajůcno
sti obsiahnu, a ani v hneve mojom, ani
bez prijatia Sviatostí nezomrů, lebo moje
Srdce bude ích silným útočišťom v onej
hodine.

Zasvátenie sa božsk. Srdcu
od pápeža Leva XIII.

Najsladší Ježišu!l Vykupitefu pokolenia
[ludského, shliadní na nás pred Tvojím
oltárom pokorne sklonených. Tvoji sme!
Tvoji chceme byť! Ale aby sme čím pev
nejšie s Tebou spojení byf mohli, hla,

dnešného dňa každý z nás Tvoj
mu najsladšiemu Srdcu dobro
volne sa venujeme.

Pravda síce,že

mnohí, Ťa nikdy poznaf nechceli; mnohí
opovrhnůc prikazy Tvoje, Teba samého
zavrhnuli. Smiluj sa nad obojimi, naj
lepší Ježišu, a k Svojmu svátému Srdcu
pritiahni všetkých.
Buď králom Pane, nie len Tvojich ve
riacich, ktorí sa od Teba nikdy neodlůčili,
ale aj svnov márnotratných, ktorí Ta
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zanechali; daj aby sa fíto do domu Tvojho
otcovského čím skorej navrátili, žeby
biedou a hladom nezhynuli
Buď králom tých, ktorých alebo blud
róznych mienok, alebo nesvornosť oddia
lených drží a priveď ich k prístavu pravdy
a k jednote viery, aby v krátkom čase
bola jedna ovčiareň a jeden pastier.
Buď napokon kráfom tých, kforí ešte
v starom pohanstve sa nachádzajů a
ráč ich z temnosti do svetla a královslva
Božieho voviesť.
Popraj, Pane, Cirkvi Svojej bezpečnej
slobody a neporušenosti; udel všetkým
národom pokoja. Daj, aby po celom okr
šleku zeme sa ozývalo: Buď chvála Srdcu
Božskému, skrze kforé sa nám spása
stala; česť Jemu a sláva až na veky.
Amen.

Modlitba k b. Srdeu.
(Pred najsv. Sviatosfou.)

Dovol, ó, Pane Ježišu, aby som tu pri
tvojich nohách vybavil chválospev po
ďdakovania za to prevelfké dobrodenie,
ktoré si mi preukázatťráči, keď si najsv.
Sviatosť oltárnu ustanovil. Tvojmu láska
vému Srdcu nebolo dosf na fom, že Si
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ma naplnil svojimi milosfami: ty si nám
chcel prijsf, sdelif mi ich, a fak srdcom
na srdci ukojif svoju lásku, ktorá svoju
rozkož nachádza v tom, aby bola s diel
kami svojimi. A človek nevďačný vyhla
dáva inde svoje rozkoše. a neváži si.
nedbá na tůžby tvoje. Ó, Srdce ktorému
sa tak zle odpláca za jeho lásku, jaků
srdečnů sůstrasť cítim nad touto nevďač
nosťou! Cítim hlboko tvoje žiale, a rád
by som prebehnůl celý svet, povoláva
jůc všetky národy a hovoriac im: Poďte,
poďte sa klaňať Ježisovi; poďte prijímal
Ježiša v najsv. Sviatosti!
Je pravda, ó, Pane, že aj ja som patril
do počtu týchto nevďačníkov, ale včuř ti
sfubujem s fvojou milosťou, že budem
stálym a horlivým milovníkom najsv.
Sviatosti, a že aj iných k tejto láske
povzbudzovat budem. Amen.

Povďačné uctenie

troch najváčších dókazov lásky b. Srdca.
(Vtelenie, Umučenie, Svialosf olt.)
1.

Slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami.

Večné slovo, z lásky k nám telom sta
té, pokorne padám ku tvojim nohám a
klaniam sa li s- najhlbšou úctivosťou
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svojej duše, a chcejůc ti vynahradit našu
nevďačnosť za toto tak vefké dobrode
nie, spojujem sa v srdci so všetkými
veriacimi, ktorí ťa milujů, a prinášam fi
naše najpokornejšie a najvrůcnejšie po
ďakovanie. Dojatý tou predivnou poniže
nosťou, dobrotivosťou a lůbeznosťou,
ktorů na tvojom božskom Srdci spafru
jeme, prosím fa za tů milosť, aby som
tieto tebe tak vzácne cínosti nasledo
vať mohol.
Otčenáš, Zdravás, Sláva.
2.

Trpel za nás pod Pontským Pilátom, ukrižo
vaný umrel a pohrobený bol.

Pane Ježišu, najláskavejší Vykupitelu
náš, ku tvojim nohám padajůc klaniam
sa ti s najpokornejšou úctivosťou, a

| chcejůc
(li.preukázat
svoju
Úúpr
fůtosť nad bezcitnosťou našou oproti
krivdám a mukám, kforé tvoje láskyplné
Srdce v čas prehorkého umučenia a
smrti tvojej pre naše spasenie podstůpit
chcelo, spojujem sa so všetkými teba
milujúcimi srdcami, a ďakujem fi za to
z hlbokosti srdca svojho. Obdivujem
neskončenů trpezjivosť a vefkodušnost
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tvojho božského Srdca, a prosím fa,
naplň moje srdce duchom kresfanského
sebamřívenia, aby som i ja sůženie Ss
odhodlanosfou prijímal, a svoje najváč
šie poltešenie, svoju najváčšiu slávu v
kríži tvojom náchadzal.

Otčenás, Zdravás, Sláva.
3.

Chlieb s neba poskytnul si im, všetku rozko
šnosť v sebe majůci.

Ó, Pane Ježišu, láskou k nám roz
nietený, pokorne kfačiac u fvojich nóh
S najhl' šou úctivosfou svojej duše sa
ti klaniam; a chcejůc ti vynahradif tie
krivdy, ktoré tvoje božské Srdce v najsv.
Sviatosti oltárnej znášaf musí, spojujem
sa so všetkými srdcami, ktoré fa milujů,
a najvrelejšie ďaky ti vzdávajů. V bož
skom Srdci tvojom milujem tů plamennů,
nepochopitelnů lásku, ktorů chováš k
svojmu nebeskému Otcovi, a prosím fa,
abys aj moje srdce zapálil ohňom lásky
k tebe a k mojim bližným.

Otčenáš, Zdravás, Sláva.
Konečné fa prosím, Ó, najlůbeznejší
Ježišu, pre tvoje najsladšie božské Srdce
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ráč obrátifť hriešnikov, potešif zarmůte
ných, pomnáhaf skonávajůcim a ufavenie
poskytnůf dušiam v očistci. Spoj srdcia
naše páskou pravej svornosti a lásky,
zachráň nás od náhlej smrti a udel nám
sváté a tiché skonanie.

Srdce Ježišovo, láskou k námhoriace,
zapál srdcia naše ohňom lásky k tebe.

Modlitba cirkevná.
Popraj, prosíme, všemohůci Bože, aby
sme chlůbiac sa najsv. Srdcom milováa
ného Syna tvojho a nazvláštnejšie dob
rodenia lásky jeho k nám si pripomínáa
júc, i zo skutku i ovocia týchže dobro
dení sa lešili. Skrze tohože Krista, Pána
nášho. Amen.

Vzdychy k b. Srdcu.
Ó, dobrý Ježišu,v svojom Srdci scho
vaj ma. — Třňová koruna Srdca Ježi
šovho, sbodaj ma — Voda Srdca Ježi
šovho, umy ma. — Svetlo Srdca Ježi
šovho, osvief ma. — Plameň Srdca Ježi
šovho, zapál ma. — Kríž Srdca Ježišovho,
posilni ma. — Krv Srdca Ježišovho, opoj
ma. — Rana Srdca Ježišovho, prijmi
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ma, — by som prebýval v tebe na veky
vekov. Amen.

Každodenná modlitba sv.Gertrudy.
Pozdravené mi buď, najsv. Srdce Je
žišovo, fy živé a obživujúůce žriedlo života

večného, nevyčerpatelný pok ade božstva,
horiaca pec lásky božskej! Ty si miesto
mójho pokoja a mójho útočišťa. Ó, lásky
plný Vykupitefu mój, zapál v mojom srdci
tů vrůcnu lásku, ktorou tvoje Srdce cel
kom je zírávené. Vlej do mójho srdca
lie drahocenné milosti, ktoré zo Srdca
tvojho, sfaby zo svojho žriedla, vyvierajů.
Daj, nech moje srdce ostane večne spo
jené s tvojím, aby tvoja vóla bola i mojou
vólou, a moja vófa aby večne s fvojou
sa srovnávala; lebo ja len fo si žiadam,
aby napozatým tvoja sv. vóla bola prá
vidlom všetkých žiadostí a skutkov mo
jich. Amen.

Sedem prosieb k b. Srdcu.
1. O, najsv. Srdce Ježišovo, najposluš
nejšie vóli Oftcovej, nakloň naše srdcia
k sebe, aby sme fo, čo Otcu nebeskému
je milé, vždycky činili.
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2. O, najsv. Srdce Ježišovo, po spa
sení našom fůžiac, daj nech my hrieš
nici vstůpime do seba, aby sme nezo
mreli v svojich hriechoch.
3. Ó, najsv. Srdce Ježišovo, najdoko
nalejší vzoru čistoty, utvor v nás čisté

ceoli.

aby sme tebe podobnýminajdení

4. Ó, najsv. Srdce Ježišovo, najtichšie
oproti svojim neprialelom, nech sa roz
hojní tvoj pokoj v našich srdciach, aby
sme tým, čo nás prenasledujů, zo srdca
odpustili.
5. Ó, najsv. Srdce Ježišovo, najtrpezli
vejšie v bolesti, daj nám srdce skrůšené
a pokorné, aby sme hodné ovocie po
kánia prinášali
6. Ó, najsv. Srdce Ježišovo, chudoby
najmilovnejšie, polož nás ako pečaf na
svoje Srdce, aby u teba, jediného nášho
pokladu, bolo celé naše srdce.
7 O, nasv. Srdce Ježišovo, najdobro
tivejšie k tým, ktorí fa milujů, nech om
dlieva za tebou naše telo i naše srdce
abys' bolo Bohom násho srdca, a našou
čiastkou na veky. Amen.
Odprosenie za urážky b. Srdcu učinené.

Poklony hodné Srdce mójho Spasitela
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a Boha! Preniknutý velkou bolesfou nad
krivdami, ktoré sa ti Činily, a ešte kaž
dodenne sa činia vo Sviatosti lásky, h[a,
tu pred oltárom klačím, a rád by Som
ti slušnů náhradu za to podal. Kiež by
som ti mohol svojou pokionou a úctivo
sfou urazenů česf prinavrálif! Riež by
som mohol svojimi slzami, áno i svojou
krvou zahladif všetku tů neúctivosf, to
pohanenie, tie svátokrádeže, ktorými sa
tvoja nesmierna Velebnosť uráža! Ó, jak
dobre by bol život mój vynaložený, keby
som ho mohol položif za taků vznešenu
vec.

Odpusťf mi, Bože mój, i moju vlastnů

nevernosf, nevďačnosf a neslušnosf, kto
rej som sa oproti svrchovanej Velebno
sti tvojej dopustil. Rozpomeň sa, že tvoje
božské Srdce vzalo na seba farchu mo
jich hriechov, a že podslůpilo za ne
smrf. Nedopusf, aby lvoje umučenie a
tvoja predrahá krv zostaly pre mňa bez
úžitku. Sívor Vo mne srdce nové, tvojmu
podobné; srdce skrůšené a pokorné,
čisté a nepoškvrnené, aby od včulka
nebolo iným, leda žertvou obetovanou
ku tvojej cti a sláve, a spálenou svátým
ohňom tvojej lásky. Amen.
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Litánie o najsv. Srdci Ježišovom.

©Kriste,
smiluj
sanad
nami!
Pane,

Pane,
Kriste, uslyš náš!
Kriste, vyslyš náš!
Otče s nebies, Bože,
Synu Vykupitefu sveta, Bože,
Duchu svátý, Bože,
Svátá Trojico, jeden Bože,
1. Srdce Ježišovo, Syna večného
Olca,
2. Srdce Ježišovo, v lone panen
skej matky Duchom svátým
ulvorené,
Srdce Ježišovo, so Slovom Bo
žím podstatné sjednotené,
Srdce Ježišovo, nekonečnej Ve
lebnosli,
Srdce Ježišovo, sválý chráme

[nprurs

Boží,

Srdce Ježišovo, stánku Najvyš
šieho,
Srdce Ježišovo, dome Boží a
bráno nebeská,
O
9N
OB
A
MN
$ Srdce
Ježišovo, horiaca pec
lásky,

IUUCPU
peu
es
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Srdce Ježišovo, schránko sprá

vedlivosti a fůbosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a
[ůbosti,
11. Srdce Ježišovo, priepasf všet
kých cnoslí,
12. Srdce Ježišovo, všetkej chváiv
najhodnejšie,
13. Srdce Ježišovo, králu a stredi

10.

šte všetkých sřdce,

14.

15.

17.
18.

Srdce Ježišovo, v ktorom sů
všetky poklady můdrosti a ve
domosti,
Srdce Ježišovo, v ktorom pre
býva všetka plnosf božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom sa
Otcovi dobre zafúbilo,
Srdce Ježišovo, z ktorého plno
sti my všetci sme prijali,
Srdce Ježišovo, tůžbo vřškov

[nrru
s

večných“

Srdce Ježišovo, trpezlivé a mno
hého milosrdenstva,
20, Srdce Ježišovo, bohaté pre všet
19.

21.

kých, ktorí fa vzývajů,

Srdce Ježišovo, prameňu života
a svátoslii,

22.

Srdce Ježišovo, ukojenie za naše
hriechy,

es
peu
u| reu
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23. Srdce Ježišovo, pohanením na

sýlené,

24, Srdce Ježišovo, polrené pre naše

zlosti,

25 Srdce Ježišovo, až k smrfi po

slušným staté,

26. Srdce Ježišovo, kopijou prera

zené.
20 Srdce Ježišovo,pra meňu všelia
kého potešenia,
28. Srdce Ježišovo, život a vzkrie
senie naše,
29. Srdce Ježišovo, pokoj a smie

[nirurG

rerie naše,

30. Srdce Ježišovo, žertva za hriechy,
31. Srdce Ježišovo, spása v tebe

důfajůcich,

32. Srdce Ježišovo, nádej v tebe

zomierajůcich,
ad. Srdce Ježišovo, rozkoš všetkých
|
svátých,
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
odpusf nám, Panel
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane!
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
smiluj sa nad nami!
W. Ježišu, tichy a pokorný srdcom.
IR. Sprav srdce naše podla Srdca svojho.

BS
PLU
|1UCUBU
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Modlime sa. — Všemohůci, večný Bože,

shliadni na Srdce najmilejšieho Syna
svojho a na chvály i náhrady, ktoré ti v
mene hriešnikov podáva, a ukojený do
praj týmže o milosrdenstvo f+ žiadajůcim
odpustenie v mene fohože Syna svojho
Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a krá
fuje v jednote Ducha svátého Boh po
všetky veky vekov. Amen.

Verejné odprosenie B. Srdca.
(Pri mesačnej pobožnosti spolkovej.)

Ó, Božské Srdce Ježišovo! Hřa pred
tebou pokorne sklonení kfačíme a pri
nášameti všetku poklonu, chválu a oslavu
nepoškvrneného Srdca Panny Marie,vset
kých anjelov a svátých nebeských i ce
lej svátej Cirkvi, a žiadame, aby fa tak
všetky tvory večne clily, chválily a tebe
sa klaňaly. Podobným spósobom ti da
kujeme za všetky dobrodenia prírody,
milosti a slávy, ktoré z teba, nevyčer
patelného prameňa všeho dobrého bez
prestaria vytekajů V spojení so všetkými
teba milujúůcimitvormi odprosujeme fa
za všelku neveru a nevďačnosf, všetku
chladnosť a fahostajnosf, všetku neůcii
vosf a urážky, ktoré ty zvlášte v najsvá

|©Prijmi
milostiv
miest
toh
na
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tejšej Sviatosti olfárnej od fudí zkusuješ.
vieru, doveru i lásku, a vyslyvš milostive

naše prosby.
W. O, Božské Srdce Ježišovo, smiluj
sa nad svojou svátou Cirkvou, nad všet
kými duchovnými i svetskými vrchno
sfami a nad všetkými svojimi veriacimi
IR. Prosíme fa, vyslyš nás,
W. O, Bozské Srdce Ježišovo, smiluj
sa nad všetkými údami tohoto brafer
stva, ktoré je tvojmu zvelebovaniu zá
svátené.
IR. Prosíme fa, vyslyš nás.
W. Ó, Božské Srdce Ježišovo, odporů
čame ti svoje z láštné záležitosti.
IR. Prosíme fa, vyslyš nás.
W. Ó, Božské Srdce Ježišovo, smiluj
sa nad dušami všetkých zomrelých prá
voveriacich kresfanov v očistci, zvláštne
tých, ktorí za živa k tomuto braterstvu
prináležali.
R. Prosíme fa, vyslyš nás.
Modlitba.

O, Božské Srdce Ježišovo, ty si sa
pre spasenie všetkých fudí Ofcu nebe
skému na kríži obetovalo, a každodenne
premnohokráf obnovuješ tůto krvavů 0
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befu nekrvavým spósobom na našich ol
tároch; popraj milostive, nech láto ne
konečná obeta lásky všetkým k dobrému
slůži.
Ochraňuj, voď a spravuj svoju svěálů
Cirkev a jej viditelnů hlavu. Sjednof s
rimským otcom pápežom biskupov, S
biskupi kňazov, s kňazmi všetkých ve
riacich, aby sme tak všetci jedno stava
nie tvorili, vystavené na základe apošto
Jov, na skale Pefra a na uholnom kameni,
ktorý je Ježiš Kristus. Bludné však uče
nie, rozkolnícívo, pohoršenie, prenasle
dovanie a fahostajnosť odvráf a zažeň
od svojej svátej Cirkvi.
Ochraňuj panovníkov, vrchnosti a pred
stavených, aby s [vojou můdrosfou a po
mocou všetkých sebe sverených podda
ných v pokoji, svornosti, láske a pravej
bohabojnojnosti k večnému Spaseniu a
k časnému dobrobylu viedli.
Udef všetkým rodičom hojnej milosii,
aby svoje deti ku tvojej cti a ich spa
seniu vychovávali, a jako dietky Božie a
dedičov královstva nebeského v nevin
nosti a ctnosti chovali a cvičili.
Daj aj všetkým defom poslušnosf, úcti
vosf a lásku k svojim rodičom, aby sa
tvoje otcovské požehnanie hojne na nich
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vyplnilo; popraj konečne služobným oso
bám vernosti a svedomitosli v plnení svo
jich povinností, trpezlivé a ponížené srdce,
čisté obcovanie a radosf Ducha sválého.
Zachovaj nevinnosf, posilníi kajůcich,
obráť hriešnikov, poníž nepriatelov svoj
ho královstva a priveď ich nazpát do
svojej o.čiarne; rozširuj vždy viac a viac
česf a slávu svojho božského mena, aby
všetci fudia k poznaniu pravdy prišli a
spasení boli.
Porůčame a obetujeme fi konečne celé
fudské pokolenie. — Smiluj sa aj nad
dušami zomrelých veriacich, obzvláštne
nad dušami naších rodičov, bratov, se
stier, priatefov, dobrodincov a tých, na
ktorých si nikto zvláštne nespomína. —
Popraj milostive, aby sme sa všetci spolu
s nimi k spafreniu tvojmu a do slávy
večnej dostali, krorý žiješ a kraluješ s
Bohom Otcom, v jednote Ducha svátého,
Boh po všetci veky vekov. Amen.

— Malé hodinky o najsv. Srdci
Ježišovom.
Na svifanie.

< omyseL — Učte sa odo mňa, lebo

som tichý a pokorný srdcom; a najdete
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odpočinok pre svoje duše. — Nech sa
všade miluje na svátejšie Srdce Ježišovo!
Pane otvor ústa moje, — hlásat budem
chvály tvoje. — Bože, ráč sem pozoro
vaf, — svojich sluhov podporovafť. —
— Sláva Otcu i Synu, — tiež i Duchu

svátému; — z počiatku jak sa deje, —
na veky nech fak zneje!
Pieseň.

Vidte Srdce, v plameňoch fonůce, — v
smrtnom boji tfnim ovité ! — Láskou k vám
je ono fak horůce; třňom, bólom rozrvté.
Dávate mi kalich utrpenia, — bárs som
ja vám nebe vydobyl; — ak žížnete nové
dobrodenia; — tu hfa stok som otvoril.
Modlitby.

Srdce Ježišovo, láskou k nám horiace.
Zapál srdcia naše láskou k tebe.
Shliadní, prosíme, všemohůci Bože, na
tvár i na Srdce Krista svojho, a svátým
ohňom, ktorým hori, tak zapálí naše
srdcia, aby nám nič nechutnalo, nič nás
netešilo, nič nevábilo, okrem tohože Pá
na nášho Ježiša Krista, Syna (tvojho.
Ktorý s tebou žije, afď.
Na prvů hodinu.

Úmysel atď. jako na svitanie.
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Pleseň.

Tu je liek pre všetky vaše rany, —
útecha pre vaše Žžalosti; — už za živa
vkročí v rajské brány, — kto sa tuto
uhostí.
Kvapka medu, v jedovatom kvete —

hriechu, hneď vás k sebe privábi: —
zkůste; váčšie než v podvodnom svete
— mále vo mne póvaby.
Modlitby jako na svifanie.
Na fretiu.

Úmysel atď. jako prv.
Pieseň.

Vo dne, v noci rozpínam k vám ruky,
— premilé ovečky zblůdené; — sháňate
sa za svetskými hluky, — a ku mne ste
studené.
Čí vás svet, po ktorom fak bažíle, —
až do smrti bude milovaf? — By ste bý
vaf mohli v rajskom byte, — dá sa on
ukrižovaf?
Modlitby jako na svitanie.
Na šlestu.

Úmyse! aíď. jako prv.
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Pleseň.
V čom vám láska ublížila moja, — že
bočíte od nej ? Ak fůbo, — zas ma mučte;
ak nás rany Sspoja, — sů mi vždycky
po vóli

Ja som živof; ja som pravda, cesta;
— srdcom fichý, tvárou spanilý; — mnou
sa pre vás zlorečené miesta — v rajské
kraje zmenily.
Modl'tby jako na svitanie.
Na deviatu.

Úmysel alď. jako prv.
Pleseň.

Lásku vašu hladajůc, na dreve — sfa
baránok dal som sa zabif, — bár by
mohol v spravedlivom hneve — na veky
vás zahubíí.
Keď nad vami hrmím, sypem blesky,
— zachveje sa hrózou celá zem; — a
vaše sa nemenšia poklesky: — dokial
tů zlosfťponesiem?
Modlitby jako na svifanie.
Na nešpory.

Úmysej atď. jako prv.
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Pleseň.

Nemám miesta, kam by sklonil hla
vu; — mimo kríža všelko dal som vám!
— I své telo dal som za potravu; —
vlastného už nič nemám.
Berte všetko! Len jeden slnečný — [o
paprsk; v nebeskej ofčine — svetla,
blaha poklad nekonečný — z mójho
srdca vám kynie.
Modlitby jako na svifanie.
Na zmrkaníie.

Úmysel atď. jako prv.
Pleseň.
Vráfte sa už ku mne, dietky drahé, —
vlastnou krvou kůpil som si vás! — U
hnůf musí vrelej lásky snahe — vaša

chladnosf predsa ráz.

Modlitby jako na svifanie.
Zakončenie.

Tieto malé hodinky — zbožné vyko
nané — Srdcu tvojmu, Pane náš, —
nech sů venované.
Láskou k tebe pohnutí — slávny sfub
skladáme, — že od teba odlůčiť — nikdy
sa nedáme. Amen.
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Modlitba.

Načieraf budete s radosfou.
Zo žriedel Spasitelových.
Učiň to, Pane Ježišu, aby sme cfnosti
najsv. Srdca tvojho obliekli a citmi jeho
sa rozplamenili, žeby sme fak i obrazu
dobroty tvojej pripodobnení, i vykůpenia
tvojho účastní byf mohli. Ktorý žiješ a
krafuješ, atd.

Trojdňová pobožnosť k b. Srdcu
za obsiahnutie nejakej milosti.
Prvý deň.

Nech je požehnaná tvoja nekonečné
láska, ó, Pane Ježišu, ktorá nemala dosf
na tom, že nám ofvorila tvoje srdce, ale
bez prestania vlůdne nám privoláva:

Poďte ku mne všetci; a vyz
vajůc nás takto k dóvernému približova
niu, sflubuje nám spolu pomoc vo všet

kýchnašichbiedach: Ja vás občer

ství m.

U proroka Zachariáša bolo predpove
dané, že u prosíred nového Jeruzalema,
t.j. Cirkvi, bude vyvieraf tajomné žriedlo
pre všetkých v každů hodinu, k cbočer
stveniu a potešeniu všetkého vyvoleného

[udu:Žriedlo otvorené domu
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Dávidov

mu. Ale kto by si to kedy

bol myslel, že týmto žriedlom bude Srd
ce Boha nášho ? Kto by to kedy bol úřal,
že jeho sladkou vodou budů krv, záslu
hy, všemohůcnosf, milosrdenstvo a naj
štedrejšia láska Ježišova, nášho Vykupi
tela? Kto si to mohol pomyslief, že sa
nám dostane fak naliehavého pozvania,
prijsť a načieraf dfa našej lůboslii, bez
ostýchania a bez miery jakejkolvek ?
Buď za to tisíckráf požehnaný, ó, Ježišu!
Prichádzam teda s úplnou dóverou,
lebo viem, že viacej si ty žiadaš vyliaf
na nás tieto vody, nežli my po ních fů

žime.Pane, daj mi tej vody. Hla,

moje srdce polrebuje ftvojho polešenia
i prosí zaň, a úfa ho Ty vieš, Ó, Ježišu,
jaká je to milosf, za ktorů v tůto chvílu
prosím. Ach, jestli sa ona srovnáva Ss
najsv. vólfou tvojou, vyplň moju žiadosf,
a tak i žiadosť vlastného Srdca svojho:
dobre činif všetkým. Ó, srdce, potešenie
našich sřdce,ráč ma potešíl.
Otče náš. — Zdravás, — Sláva.
Sladké srdce mójho Ježiša, učiň, aby
som fa vždy viac a viacej miloval(a).
Druhý deň.

Ale beda; jakokolvek si žiadostivý, Ó,
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dobrý Ježišu, všetkých pofešif, azda moje
prefažké hriechy zatvárajů Žžriedlo tvo
jich milostí predo mnou. A v skutku,
jako móžem očakávat, aby si ma potešil,

keď ja teba surovo zarmucujem ? Jakým
spósobom móžem fa prosit, abys vytia
hol zo srdca mójho Ifne, ktoré ho bo
dajů, keď ja sám srdce fvoje tolkými a
tak bolestnými třňami rozrývam? Hla,
teda, prvá milost za ktorů ťa prosím, je

táto:Odpusť, ó, Ježišu, odpusť
mi!

A poneváč ty si Otec milosrdenstva,
ktorý sa rýchlo smerí so synom, jestliže
S opravdivou lútosťou k nohám t.ojim
padne: Ajhla, Otče milený, v duchu po
kornosti pristupujem pred teba, a prosím
ťa, abys tv sám ranil moje srdce najdo
konalejšiou skrůšenostou, a ofvoril v mo
jich očiach dve stud ice trpkých slz. O,
nech sa to nikdy viac nestane, Srdce
najláskavejšie, aby sem ťa obrazil! Nech
sa lo nestane, aby som hriechami svo
jimi poznovu prekážky kládol, žeby pre
sladké vody tvojho Srdca nemohly ku
mne pristůpiť, jako si to ty tak vrůcne
praješ. Áno, predrahý Ježišu, radšie ti
síckráť umrieť, nežli teba obrazil!
Otče náš alď. jako v prvý deň.
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Třetí deň.

Ale čože ja, Óó,najláskavejší

Ježišu,

móžem učinit pre teba ? Spravedlivá vec,
aby som ja, očakávajůc od teba milosť,
ktorá mi tak vefmi na srdci leží, ničoho
ti neodoprel, čokolvek odo mňa žiadaš.
Som chudák, to je pravda; ničoho ne
mám, nič nestojím, nič nemóžem. Ale
viem, že si žiadaš moje srdce; toto teda
biedné srdce so všetkými jeho ciftami
tebe odovzdávam a zasvácujem. Chcem
ťa milovať, kofko len budem stačiť s
milosťou tvojou. Chcem, aby krásny pla
meň tvojej lásky s fvojou milosťou a
mojím spolupósobením vždy viac a viac
sa rozmáhal v mojom srdci. Chcem sa
pričiniť, aby aj druhí tvoje najmilejšie
Srdce poznali, milovali, ctili a náhradu
mu dávali Budem posmelovať všetky v
úzkosti postavené a ufrápené srdcia,
aby len u teba samého hřadaly svoje
potešenie.
A jestliže mi udelíš milosť, za ktorů
ťa včuf prosím, budem sa z toho tešiť
nie tak pre seba, jako radšie pre tů
česť, ktorů ty z toho maf budeš. Lebo
ja srdcom povďačným, príkladom vlastnej
zkůsenosti, ktorů som v tejto samej po
trebe nadobudnul, budem iných povzbu
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dzovaf. Milý Pane Ježišu, už teraz začí
nam ti ďakovať, a neustanem v tom cez
celý svoj živof, áno cez celů večnosť,
jestli sa dostanem, jako pevne úfam, do
neba, aby som fam slávu Srdca tvojho
prespevoval. Amen.
Ó, Maria, Pani naša po sv. Srdci na
zvaná, buď mi prosfrednicou u Ježiša
svojou maijerinskou prímluvou.
Otče nás, atď. jako zpredu.
Srdce Ježišovo, láskou k nám atď.
strana 68.
Popraj, prosíme atď. str. 68.
Poznámka. — Ktoby chcel odbacif deviatník, nech
opakuje tieto modlitby ešte po rva razy, alebo nech
použije šest modlitieb nasledujůcich. 5 týmito modlit
bami móžu sa spojif aj lifánie o najsv. Srdci Ježišovom.

Šesť modlitieb k b. Srdcu.
Ó, mój láskavý Ježišu, keď rozjímam
o ftvojom najsv. Srdci a vidím, že je

plné lásky a sladkosti k hriešnikom,ra
dosfou sa naplní moje srdce a dóverou,
že aj mňa milostive prijmeš. Ó, kofkých
hriechov som sa dopuslil! Avšak teraz
ich oplskávam a v ošklivosti mám, jako
sv. Peter a kejůca Magdaléna, lebo som
nimi teba, tů najvyššiu dobrotu obrazil'
O, udeř aj mne odpustenie všetkých mo“
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jich hriechov. RKiežby som napozatým
radšej umrel, nežli by fa mal znovu 0
brazif! Prosím fa za to pre tvoje nejsv.
Srdce. A jestli mám este dlhšie žif, nech
je to len preto, aby som sa 1i za lásku
tvoju svojou lásku odslůžil. Amen.

Sladké Srdce mójho Ježiša, učiň, aby
som fa vždy viac a viacej milovel(a).
2.

Žehnám, 6, mój Ježišu, tvoje pokorné
Srdce a dakujem li, že si mi ho dal za
VZOr,a že ma nielen silne povzbudzuješ,
aby som ho nasledoval, ale že si mi aj
tofkými úkorami, ktoré si podstůpil, ce
stu k tomu ukázaf a urovnal ráčil. O,
jaký nerozumný a nevďačný som bol ja
až posial! Jako daleko som od tejto ce
sty zablůdill Odpusť mi fo, Óó,Panel
Nikdy viac nechcem byť hrdým a ctižia
dostivým. Od včulka chcem fa pokorným

srdcom v úkorách nasledovat, aby som
tak pokoj a spasenie obsiahol. Daj mi
k tomu sily a stálosti, a zveleboval bu
dem na veky tvoje najsv. Srdce. Amen.
Sladké Srdce, atď.
3.

Obdivujem, ó, Pane Ježišu, Ivoje naj
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trpezlivejšie

Srdce,a dakujem(i

za tie početné a podivuhodné príklady
nepremožitelnej trpezlivosti, ktoré si nám
zanechal. Bolí ma to, že mi tieto príkla
dv moju cintfavosť, ktorá nijakého pro
tivenstva strpieť nechce, až posial na
darmo vytýkaly. Ó, rozmilý Ježišu měj,
vlej mi do srdca horlivů a stálu lásku
ku krížu a frápeniu, ku kajůcnosti a
mříveniu seba, aby som nasledujúůc fa na
vřšok kalvarský, dostal sa s tebou aj do
radosti a slávy nebeskej. Amen.
Sladké Srdce, atd.
4.

Keď pozerám na tvoje tiché Srdce, 6,
mój rozmilý Ježišu, musím sa zhrozíf,
že moje srdce tak málo sa podobá 1voj
mu. Často dostačí jedno slovo, jedon
pobfad, najmenšie odporovanie, že sa
rozpálim a'ebo ponosujem. Odpusf mi
tieto výbuchy náruživosti, a udel mi mi
losti, aby som budůcne v každom pro
tivenstve nasledoval (tvoju stálu ftichoSf,
a tak ustarvičnýsvátý pokoj požíval. Amen.

Sladké Srdce, atd.

9.

©

Česf a chvála nech Sa vzdáva, 6, Je
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žišu, tvojmu vefkodušnému

Srdcu,

ktoré premohlo smrf i peklo, a preto
všetku možnů česf a chválu zasluhuje.
Ale ja sa lým viacej musím zahanbit
keď rozvažujem, jaké malomyselné je
moje srdce; jako sa faká ka+dej nehody,
a niekedy už i prázdnymi rečami sa dá
nastrašif. Tak to však nesmie zostaf.
Prosím fa vrůcne, udef mi smelosti a
sily, aby som s tebou bojoval a zvífazil
na zemi, a vífaznů slávu dosiahol v nebe
sách. Amen.
Sladké Srdce, atď.
6.

Hra, láskavý Ježišu. kam fa priviedla
tvoja prevefká láska! Z (tvojho najsv.
tela a z tvojej predrahej krvi pripravil
si mi hostinu, aby si sa mi mohol! úplne
darovat. Kto ťa roznietil k takej nesmier

nej láske? Zaiste nikto iný, iba tvoje
láskyp'né Srdce. O, poklony hodné Srdce
mójho Ježiša, ty horiaca pec božskej
lásky, prijmi moju dušu do najsv. rany
svojej. aby sa v tejto škole lásky nau
čila vzájomne milovať Boha, ktorý mi
na en.
podivné dókazy svojej lásky udelil.
Sladké Srdce, atď.
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Trojdňová pobožnosť k b. Srdcu na
poďakovanie za obsiahnutů milosfť.
Prvý deň.

Láskavé srdce Ježišovo, jak verným
si bolo k nám vo svojich prisfůbeniach |!
Pane Ježišu, ty si ubezpečil milů učenicu
svoju, bl M. Meorgarétu, že nám udelíš
jakůkolvek milost, za ktorů fa budeme
žiadaf pre zásluhy tvojho Srdca, ak by
len nebola na ujmu nášmu duševnému
prospechu. My sme sa v dóvere na
tieto sluby utiekali k tebe v lrápeniach
svojich, a fy si nás ochotne ráčil vy
slyšaf. Nech je vždy pochválené naj
vernejšie Srdce tvojel Včufťti na poďa
kovanie za priazeň nám preukázanů
podávame tůže daň povďačnosti, ktorů
v nebesách prijímaš od anjelov i svátých,
s ktorými spojení opakujeme: Nech je
vždy pochválené a vďačne uctené Srdce
Ježišovo, ktoré nás spasilol|
Otče náš. — Zdravás. — Sláva.
Druhý deň.

Nech sa nikdy nestane, Ó, božské
Srdce Ježišovo, aby si aj proli nám mu
sel vyrieknuf tů spravedlivů žalobu, ktorů
si vyriekol proti malomocným, tebou
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uzdraveným, čo sa ti neprišli poďakovaf.
Nie, nikdy sa to nesmie stať; ale na
sledovaf budeme radšie toho jedného,
ktorý keď videl, že je zdravý, vrátil sa,
velebiac na hlas Boha, a vrhnůc sa ku
tvojim nohám, pokorné vďaky ti vzdával.
To isté číníme aj my, a dobrorečiac
tvojmu milosrdnému Srdcu opakujeme:
Nech je vždy pochválené a vďačne uctené

Srdce Ježišovho, ktoré nás spasilo!
Otče náš. — Zdravás. — Sláva.
Tretí deň.

Málo by nám osožily, ó, Pane, milosti
až posaváď nám udelené, keby sme si
z ních nevzali príčinu k váčšej dovere
oproti tebe, a keby s nimi nerástla aj
naša pobožnosf ku tvojmu Srdcu. Toto
sů tie dva sfuby, ktoré dnes k nohám
tvojim skladáme, a fo sů spolu aj tie
dve nové milosti, o ktoré fa prosíme.
Tak, ó, Pane Ježišul daj nám neobme
dzenů, večitů, úprimnů dóveru vo všef
kých našich duchovných i telesných po
trebách oproti Srdcu tvojmu, aby sme
v ňom vždycky vyhřadávali pomoc vo
všetkých svojich biedach, a v ňom ju i

nachádzali. Daj, nech sa rozmáha v nás
vždycky pravá, srdečná a dóverná po
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božnosf ku tvojmu požehnanému Srdcu
aby sme vždycky k nemu sa utiekajůc,
a to čo prosíme, obsiahnůc, plní pov
ďačnosti a radosti mohli opakovaf: Nech
je vždy pochválené a vďačne uctené
Srdce Ježišovo, ktoré nás spasilol
Otče náš. — Zdravás. — Sláva.
Modlitba. — Popraj, prosíme atď. na
str. 68.

Bože, ktorého milosrdenstva nemá
počtu atď. (jako pri pobožnosti poďa
kovnej)

Obetfovanieseba božskému Srdeu.
Lásky najhodnejší Ježišu, Vykupitelu
mój a všetko moje! Tebe prinášam a
zasvácujem dnes na vždycky celý svoj
ostalný živof, svoje telo s jeho biedami,
svoju dušu Ss jej krehkosfami, svoje
modlitby a práce, svojů lásku, svoje
trápenia a boje, ale obzvlášte svoju smrf
so všetkým, čo ju sprevádza: s posled
ným bojom a skonávaním. Toto všetko
spolu i osobitne spojujem navždy a
neodvolatefne s tvojou láskou, s tvojimi
ranami a S (tvojou predrahou krvou.
Keby som však niekedy pre žalosf, alebo
malomyselnosf, pre nespokojnosf a roz
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čulenie, pre bolesf a trápenie na teba,
ó, sladký Ježišu mój, zapomenul, pre
lásku tvojho najsv. Srdca a pre tvoju
drahů krv fa prosím, rozpomeň sa vledy
na moje dnešné obetovanie. Amen.

Odpustková modlitba pred obra
zom božského Srdeca.
Ó, mój lásky najhodnejší Ježišu, na
dókaz Svujej povďačnosti a na vyná
hradu svojej mnohonásobnej nevernosti,
darujem li svoje srdce; úplne sa li obe
tujem, a s (fvojou milosfou pevne Si

umieňujer, že fa nikdy viac neobrazím.

GEXB

Úcta prebl. Panny Marie.
Poučenie.— Pravoveriaci katolík klania
sa samému Pánu Bohu a nikomu inému.
Ale pri tom ctí aj priatefov Božích, an
jelov totiž a svátých, ktorí s Pánom
Bohom ako jeho domáci v nebi prebý
vajů. Nado všetkých svátých ale i anje
lov cfíme prebl. Pannu Mariu, Rodičku
Božiu, Matku Pána a Spasitefla nášho
Ježiša Krista, o ktorej veríme, že od
prvého okamihu svojho počatia až do
svojej blaženej smrli milosti plná a ni
jakým hriechom, ani dedičným ani sku
točným, nebola poškvrnená; dalej, že
Pannou neporušenou zostala i keď sa
stala Matkou jednorodeného Syna Bo
žieho. Jej sa ani v hodnosti ani v mi
losti niktoré sfvorenie vyrovnaf nemóže.
Ona je nám zrkadlom všetkej sprave
dlivosti, a najmocnejšou pomocnicou vo
všetkých potrebách. Pre'o jej nadůcta je
rozumná, spravedlivá a spasitelfná. Cíi
teda dla možnosti aj tv, milý kresfane,
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bl. Rodičku Božiu a ver, že sluha Panny
Marie nezahynie. Čo sa spósobu týka,
[en je velmi rozmanilý ; půly, pósly, sluby,
almužny, modlitby a rozličné nábožné
spolky dávajů kresfanovi príležilosf a
možnosf, ereukázaf svoju úcíu a lásku
k bl. Rodičke Božej. Menovite pšak dve
pobožnosti sů za našich časov velmi

obfůbenéa rozšírené:pobožnosf má
jová a oktobrová. Pripojíme teda

krátke

poučenie

o (týchto dvoch po

božnosfach.
Ucta, ktorá katol. Cirkev sváltym vóbec
vzdáva, dá sa rozložif na dve čiastky:
alebo obdivuje a vychvaluje ich ctnosti,
alebo vyzýva ich o prímluvu vo svojich
potrebách. A toto je aj hlavný rozdiel

medzi pobožnosfou májovou a oktobro
vou. V máji vychvafujeme sv Božiu Ro
dičku, ako Ružu duchovnů, ktorá tak

prevyšuje ctnosfami a milosfou všetkých
svátých, jako ruža prevyšuje krásou a
vóňou všelky ostatné kvety. Ak sů kde
kázne, deje sa to už v nich; jestli však
niekto súkromne —mimo kostola —odba
vuje májovů pobožnosf, pomodlí sa pred
ozdobeným obrazom bl. Panny loretánske
lilánie s príslušným protispevom a mo
al:tibou, k čomu sa ešte nejaká príhodná
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pieseň na pr. Panno preslávna

atď.

pridaf móže. Je to predne a +lavne
chvála bl. Rodičkej Božej, hoci každý i
svoje prosby móže pripojif
Naproti okfobrová čiže ružencová po
božnosf je predne a hlavne vzývanie bl.
Panny Marie © pomoc a podporu v
týchto sv. Cirki a nábožensívu Kristovmu
tak odporných a nebezpečných časoch.
Kto má srdce pre vieru a náboženstvo,
ten má tie nebezpečenstvá, ktoré Cirkvi
a veriacim hrozia, fo utlačenie a pre
nasledovanie, ktlorým sů .vyslavení; a
preto horlivů účasť bude braf na ružen
covej pobožnosti v kostole, alebo keby
to nemohol, odbaví si ju doma. Spósob
je známy. Po prípravnej modlitbe (na
pr. Pod ochranu atď. alebo: Salve Re
gina) treba sa pomodlif Verím v Boha,
Olče náš a tri razy Zdravás' za rozmno
ženie viery, nádeje a lásky. Polom na
sleduje 5 desiatkov radostného alebo
bolestného alebo slávneho ružeuca. Kažý
desialok má jeden Otčenáš, 10 Zdravás
a svoje tajomstvo, vzaté zo života Spa
sitelovho, o ktorom pri modlení máme
rozmýšlaf. Na konec pridajů sa loref.
litán e a modlitka k sv. Jozefovi, ochran
covi Cirkvi. VUpondelok

a vo štvrtok
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odbavuje sa radostný, v útorok a pia
tok bolestný,
v stredu, v sobotu a
nedelu slávny ruženec. Obidve po
božnosti sů rimským Otcom schválené,
odporůčané a odpustkami obdarené.

Pobožnosťf májová.
Pleseň.

Jaro prišlo, krásné kvety, — jak hvie
zdičky zem kryjů; — z ktforýchže (i,
Matko svátá, — d'etky veniec uvijů ?
Vyhfadáme fialóčku, — nízku, milů,
voňavů: — tak pokorne, jako ona, —
klonilas' aj ti hlavu.

Sňahobiela konvalinka, — obraz tvo
jej čistotv, — nech je druhým dárkom
našej — úctyplnej štedroly.
A tů, čo jak plameň horí, — všetkých
kvelín královna, — dáme Matke krásnej
lásky: — tebe, Ružo duchovná.

Modlitba každodenná
o siedmich radostiach Panny Marie.

I. — Raduj sa nevesto Ducha

Sv., z

potešenia, ktoré požívaš v raji, lebo pre
svoju panensků čistotu povýšená si nado
všelky sbory anjelské. — Zdravás' Maria.
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2. — Raduj sa, pravá Matko Božia, z
útechy, ktorů cífiš v raji, lebo jako slnko
tu na zemi osvetfuje celý svet, tak ty

svojou žiarou ozdobuješ a skvelosfou
neplňuješ celý raj. — Zdravás Mara.
3. — Raduj sa, dcéro Božia, z tej ra
dosti, ktorů máš v raji, lebo všetky rady
blahoslavených duchov, anjelov, archan
jelov, trónov panství, a všetkých oslal
ných, úclivosf a čest ti preukazujů a k
službe tvojej vždy sů hofoví. — Zdravás,

Maria.
4. — Raduj sa, dievka najsv. Trojice,
pre tů velků veselosf, ktorů cítiš v raji,

lebo každů milosf, za ktorů svojho Syna
prosíš, ihneď obsiahneš, a jako hovorí
sv. Bernard, neudeluje sa tu na zemi
milosf, ktorá by neprešla najprv cez tvoje
presváté ruky. — Zdravás' Maria.
3. — Raduj sa, najjasnejšia panovnico,
lebo fy sama si zastůžila sedef na prá
vici najsv. Syna svojho, ktorý sedí na
pravici večného Olíca. — Zdravás' Maria.
6. —Raduj sa, nádejo hriešnikov, utoči
ste sužovaných, pre tů velků veselosf,
ktorů máš v raji, lebo všetci, ktorí fa
chvália a clia na fomlo svete, dostanů
za odmenu od Oíca večného podiel v
jeho svátej sláve. — Zdravás Maria.
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7. — Raduj sa, matko, dcéro a neve
sto Božia, lebo všetky tie milosti, rado
sti, potechy a prednosli, ktoré v raji po
žívaš, nikdy sa neumenšia, áno budů
rásťf až do sůdneho dňa a Irvaf na veky.
Amen. — Zdravás' Maria. Sláva Otcu.

Modlitba sv. Augustina.
Ó, Maria, Panno najsvátejšia, krehké
pokolenie fudské nemóže ti nikdy do
statočnej chvály vzdávať; lebo len skrze
teba možné mu je zasa to dosiahnuf,
čo skrze hriech ztratilo. Prijmi teda toto
skrovné, tvojim zásluhám neprimerané
poďakovanie. Prijmi aj naše prosby a
prispej biednym, podporuj malomysel
ných, občerstvi plačůcich. pros za fud,
zastávaj kňazsívo, primlůvaj sa za Bohu
oddané pohlavie ženské; nech zkůsia
tvoju pomoc všetci, ktorikolvek pobožne
vzývajů (voje meno. Maj útrpnosf nad
zarmůtenými; buď milostivá nám všef
kým, ktorí ďaleko od vlasti nebeskej v
tomto živote pufujeme. A keďže ty vždyc
ky vidíš tvár

Všemohůceho,

ktorý

(fa

v nebi radosfou naplňuje, prosíme, ráč
naše vzdychy predniestť Pánu Bohu a
primlůvaf sa za nás u svojho Syna. —
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Kroz teba, Ó, požehnaná Panno Maria,
nech máme prístup k Synovi, a kroz
teba nech nás prijme Ten, ktorý skrz
teba nám bol daný. Tvoja neporušenosf
nech omlůvi uňho vinu našej poruše
nosti; tvoja poníženosf Bohu tak milá
nech vymóže prehliadnutie našej már
nivosli a pýchy; tvoja láska prehojná
nech zakryje množsívo našich hriechov,
a tvoja slávna plodnosf nech nám sjedná
hojnosťf zásluh pre život večný. Amen.

Pozdravenie nepoškvrn. Srdca P.
Marie.

Ó, srdce P. Marie, matky Božej i malky

našej! Srdce premilé, predmet zalůbenia
poklonyhodnej Trojice! Srdce hodné
úcty a lásky anjelov i ludí! Srdce naj
podobnejšie srdecu Ježišovmu, ktorého
obrazom si dokonalým. Srdce plné do
broty a povždy sútrpné nad našimi bie
dami: ráč roztopif naše ladové srdcia a
vymóž, aby sa úplne pripodobnily bož
skému Srdcu Ježišovmu. Sde! ím ctnosti
svoje a ten oheň, ktorým si vždycky plá
polalo. Varuj sv. Cirkev a ochraňuj ju;
buď jej útočišfom a obranou proti ná
padom nepriatelským. Buď nám cestou,
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ktorá nás zavedie k Ježišovi, a stokou,
ktorou pritekajů nám milosti ku spaseniu
potrebné. Buď nám úlavou v našich trá
peniach, našou podporou v pokušeniach,
našim útočišfom v prenasledovaniach,
našou pomocou v nebezpečenslvách:
ale obzvlášte v poslednom boji, v hodinu
smrii našej, k2ď celé peklo vyrůli sa a
bude chcief popadnů!l naše duše. V tomto
strašlivom okamihu, na ktorom zaleží
naša celá večnosf, daj nám zkůsif, Ó,
Panno sůtrpná, priveiivosf materinského
srdca svojho a velikosf moci svojej u
Ježiša, a otvor nám bezpečný prítulok v
lone milosrdensíva Božieho, aby sme
uvedení boli do príbytku blahoslavených
pre všetky veky vekov. Amen.
Ó, Maria, bez hriechu počatá, oroduj

za nás, ktorí sa k tebe uliekame.

Salve Regina.
Zdravás' Královno alď. na sír. 553.

Memorare.
Rozpomeň, sa, Ó,najláskavejšia Panno
Maria, že od veku nebolo počuf, že by Si

bola koho opustila, ktory sa pod ochra
nu tvoju utiekal, o pomocfa prosil, alebo
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o prímluvu žiadal. [ ja touto dóverou
povzbudený uliekam sa k tebe, Panno
panien; k tebe prichádzam, Matko; pred
teba sa jako nehodný hriešnik dostavu
jem. Nezavrhni slová moje, ó, Matko
Slova večného, ale uslyš milostive a vy
slyš ma. Amen. Zdravás' Maria, O, Maria,
útočište hriešnikov, oroduj za nás!

O gloriosa.
Panno preslávna, — ochrano hlavná,
— prekrásna zorničko, — nepoškvrnená,
— Kristova maličko.
Plod požehnaný, — predpovedaný, —
z Dávidovho lona, — o tebe zneje —

pieseň Salamóna.
Lůbezná zora, — hviezdičko skorá —
slnce jasnovskvelé, — oblažujůce — le
skom ludstvo celé.
Nebeská pani, — štíl, čo nás chráni
— od všetkého zlého, — průtok, vyrastlý
— z koreňa slávneho.
Palma vysoká, — ty nemáš soka —
v můdrosti a ctnosti; — nedaj nám zblů
dif — cesty nevinnosli.
Retiazko zlatá, — lůka kvefnalá, —
vežo z kosli drahej, — tys nám za prí
klad — nábožnosli pravej.
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Ružo duchovná, -- sválých královna,
— pokladnico skvostná, — Ducha svá
tého, — nevesto milostná.
Lalia svieža; — pokoja knieža — v
lone ti spočíval, — Stvoritef sveta —
matkou fa nazýval.
Niva rozkošná — deva pobožná, —
kvietok rubovonný, — za tebou fůžil —
— kráf náš bezůhonný.
Pomoc kresfanstva, — nádej vyhnan
stva; — svet nás vábi hlučný, — k tebe
O pomoc — volá spev náš zvučný.
Had starodávny — svodca úhlavný, —
pokůša nás k hriechu; — ó, Panno mocná,
— pokor jeho pýchu.
Panno vždy verná, — tichá a mierna,
— skromná dievka Pána, — tiahni nás
k sebe, — jasná nebies brána.
Mesiac premilý, — keď sa noc chýli
— nemoce, trápenia, — kroz teba úfa
— kresfan spomoženia.
Biedou sůžený, — bojom zomdlený,
— ktokolvek narieka. — pofecho smufí
ných, — k tebe sa ulieka.
Panna prečistá, — obrano istá, — maí
ko dobrotivá, — dietkam úbohým — ráč
byf milostivá!
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Hodinky
onepoškvrnenom počatí najčisťotnejšej
Panny Marie.
Na sviťanie.

W. Ústa moje prespevujte Panne.
R. Marii chválu vzdávajte.
W.Pannosvátá, ku pomoci mojej prispej.
IR. Pred neprialelmi mojimi ma chráň.
Sláva
mu

Oícu, i Synu, i Duchu

svěáté

aftdď.

Pieseň.

Zdravá buď Panno svátá, — Královno
anjelská; — Ó, Panno nad pannami, —
Dennica nebeská!
Zdravás plná milosti, — Svetlosf Bo
žia jasná: — Svetu ku spojmnóženiu —

Pospeš, Pannošťastná.

Pred vekmi Ta Pán zvolil, — Prv než
čo iného: — Bys bola matkou Syna —
Jeho jediného.
Toho, čo všetko stvoril — I Teba okrá
šlil: —Od hriechu Adamovho — Za
chovaťf Ta ráčil.
©. Vyvolil ju Pán Boh a predzvolil.

R. V stánku svojom príby!ok jej učinil.
W. Panno vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe prijď.
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Modlitba.

Svátá Panno Maria, Královno nebeská,
Malko Pána nášho Ježiša Krista a Pani
sveta, ktorá nikoho neopůšfaš a nikým
nepohřdaš ; shliadni na mňa, Panno do
brotivá, očima milosti a vypros mi U
Tvojho milého Syna odpustenie všetkých
hriechov, aby som pobožndu myslou
Tvoje sváté počalie teraz tebe pripomí
najůc, potom večné blahoslavensívo do

siahol skrze šťedrosť Pána nášho Ježiša
Krista, ktorého si Ty, Panno prečisfá,

porodila, a ktorý s Bohom Olícom i s
Duchom svátým žije a kraluje v Trojici
dokonalej Boh požehnaný na veky ve
kov Amen.
Z. Panno, vyslyš modlitbu moju.
IR. A volanie moje k Tebe prijď.
«. Vďaky vzdávajme Pánu.
IR. Buď Bohu chvála.
W. A duše všetkých verných zomrelých
pre milosrdenstvo Božie nech odpočí
vajů v pokoji.
IR. Amen.

Na pvrů hodinu.

.Panno

sválá,ku pomocimojej prispej.

IR. Pred nepriafefmi mojimi ma chráň.
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Sláva Oícu, i Synu, i Duchu sváté
mu atď.
Pieseň.
Zdravá buď, můdra Panno, — Schránko
Boha vzácna: — Siedmi stípmi ozdo
bená, — Stolom zlatým, krásna.
Od všetkých hriechov sveta — Zacho
vanás bola, — Prv než si sa v preči
stom — Živote počala.
Matkou si všetkých živých, — Všetkých
svátých brána: — Hviezda si Jakubova,
— I anjelská sláva.
Hrozná Zabulonovi, — Pluk najudat
nejší: — Bezpečné útočište, — Buď kre

stanskej ríši

X. Pán stvoril ju v Duchu svátom.
—R.A rozšíril ju nado všetky svoje.

W. Panno, uslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe prijď.
Modlitba.

Sv. Panno Maria... atď. jako na svifanie.
Na tretiu hodinu.

X. Panno svátá, ku pomoci mojej prispej.
R. Pred nepriatefmi mojimi ma chráň.
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu světé
mu atď.
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Pieseň.
Zdravás, Archo úmluvy, — Tróne Sa

lamůna: Důho na nebi pekná, — Růno
Gedeona.
Kru Mojžiša ohnivý, — Ratolesf Árona:
— Bráno Božia zavrená, — Plásf medu

Sumsona.

Tak slušalo na Syna, — Králfa nebe
ského: — Ktorý si Ta vyvolil — Z ná

rodu ludského.
Aby žiadna poškvrna, — Hriechu ška

redého — V ničom nepoškvrnila, — Na
rodenia Tvého.
W. Ja na vysosfach prebývam.
R. A trón mój na stlpe oblokovom.
W. Panno, vyslyš modlitbu moju.
R A volanie moje k Tebe prijď
Modlitba.

Sv. Panno Maria... atď. jako na svitanie.
Na šiestu kodinu.

W. Pani svátá, ku pomoci mojej prispej.
R. Pred nepriafefmi mojimi ma chráň.
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu sváté
mu atd.
Pieseň.

Zdravá buď Panno svátá, — Rodičko
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prečistá. — Chrám si Trojice svěátej A

nádoba čistá
Ty si radosť anjelská, — Poklad všech
peknosti, — Záhrada všech rozkoší, —
Utecha v žalosti.
Palma trpezlivosti, — Ceder poctivosti;
— Ty zem si požehnaná. — Bez poškvr
ny zlosti.
Ty mesto najvyššieho, — I východná
brána: — Tebe milosfť všeliká. — Od
Boha je daná.
V. Jako lilium medzi tfýnim.
R. Tak priatelkyňa moja medzi syna
mi Adamovými
W. Panno, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe prijd.
Modlitba.

Sv. Panno Maria
svitanie.

atď. jako na

Na deviatu hodinu.

W.Panno svátá ku pomoci mojej prispej.
W. Pred nepriatelmi mojimi ma chráň.
Sláva Otcu,i Synu, i Duchu svátému aíď.
Pleseň.

Zdravá buď, vežo silná

— Dávida
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pevnosti: — Miesto si útočišťa — V roz

ličnom nešfasíí.
Své počalie prečisté — Z rodu pre
sválého: — Moc i silu potrelo — Draka
pekelného.
O, ženo najsilnejšia, — Abigail pre
krásna: — Judit nepremožená, — Nad
Ráchel si šťfaslná.

Ráchel spásu Egypla, — Jozeia splo
dila: — Ty sveta Spasitela — Šťastne
si nosila.
W. Celá krásna si, Priatefkyňa moja.
R A poškrvny dedičnej nikdy na Tebe
nebolo.
W. Panno, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe prijď.
Modlitba.

Sv. Panno Maria
svitanie.

atď. jako na

Na nešpory.

W. Panno

svátá, ku pomoci

mojej

prispej.
W. Pred nepriateflmi mojimi ma chráň.

p va
atd.

Otcu, i Synu, i Duchu svátému
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Pleseň.

Zdravás, Tys hodinami, Na níchž sln
ce jasné — Zpiatky o desaf stupňov —
Postůpilo zase
Keď sa slovo snížilo, — Telom učine
né, — V živote fvojom svátom — Velmi

ponižené.
Toho slnca lůčami — Maria sa svieli.
— Jasá sa jak dennica — Vo svojom
počatí.

Lilium medzi fřnim, — Pofrůc hlavu
hadovi; — Prekrásna jako mesiac, —
Sviefac blůdnikovi.
W. Ja som učinila na nebi, aby vyšlo

slnce nezapádajůce.

R. A jako hmla celů zem prikryla som.
V. Panno, vyslyš modlitbu moju.
I. A volanie moje k Tebe prijd.
Modlitba.

Sv. Panno Maria
svitanie.

atď. jako na

Na zmrkaníie.

V. Obráťf prosbami

Krista Ježiša.

svojimi k nám

R:. A odvráť hnev Boží od nás.

V. Panno, k pomoci mojej shliadni.

334

Ir. Z růk nepriatefov ma vyírhni.
Sláva Oícu, i Synu, i Duchu sváté
mu atd.
Pieseň.
Zdravá buď, Matko čistá, — Královno
milosti: — Čo si korunovaná — Hviez
dami jasnosli.
Nad všetkými anjelmi — Sůc najdós
tojnejšia: — Slojac v zlátom odeve, —

Panno najsvátejšia.

Ty si matka milosti, — Nádej všetkých
hriešnyých: — Hviezda v bůrke na mori,
— Lekársívo nemocných.
Brána si olvorená — K nebeskej ra
dosti, — Aby sme do nej prišli: — Po
praj svej milosti. Amen.
W Olej rozlialty meno Tvoje, Panno
Maria
IR.Preto milovníci Tvoji milovali Teba.
W.Pano, uslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe prijď
Modlitba.

Sv. Panno Maria
svitanie.

atď. jako na

Zakončenie.

Pokorne obetujem, — Ó, Panno ná
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božná! — Tieto hodinky sváté, — Ku
cti tvojho Mena.
Buď nám v hodinu smrti — K pomoci
pritomná: — Ó, presladká Maria. Amen.
Bohu chvála.
Protispev.

Tento je průí bez kóry a bez všetkej
hrče: čistá bez počiatočného, dedičného
i smrtelného hriechu.
X. Ty si, Ó Panno, bez poškrvny po
čatá bola.
R. Pros za nás Otca, ktorého Syna si
porodila.
Modlitba.

Bože, ktorý si skrze počatie najčistot
nejšej Panny Tvojmu milému Synovi
hodný príbytok pripravif ráčil; prosíme
Ta, abys, ktorý si z predvidenej tohože
Syna svojho smrti ju od všetkej poškrv
ny zachránil, i nám tiež čistým na jej
prímluvu k Tebe sa dostaf poprial. Skrze
Pána Ježiša Krista, Tvojho jednorode
ného Syna, ktorý s Tebou, Ó. nebeský
Otče, spolu s Duchom sválým živý je a
krafuje po všetky veky vekov. Amen.
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Krátka zpráva
Oospolku svátého škapuliara.

Svátý škapuliar má svoj póvod od
samej blahoslavenej Panny Marie, ktorá

ho dňa 16. Júla roku 1251 sv. Šimonovi

Štokovi, tehdajšiemu generálovi rádu
karmelského v jednom nebeskom videní
s týmito slovmi podala: „Hla, vezmi, Sv
nu mój milý,škapuliar tvojho rádu, odznak
mójho spolku, ktorý tebe, jako i každé
mu údovi rádu karmelského bude slůžif
za výsadu; kto v ňom umrie, bude oslo
bodený od ohňa večného. Hla, znak [o
spasenia; obrana v nebezpečensíve; zá
loh pokoja a večného svázku.“ — Simon
teda s radosfou prijal sv. škapuliar a
založil spolok, ktorý sa po odobrení od
sv. stolice apoštolskej, a po udelení roz
ličných odpustkov a milostí po celom
kresfanskom svete rozšíril na tolko, že
medzi svojimi údami počitoval králov,
biskupov i pápežov, a počet týchto údov
obnáša dnes milliony.
Cieř spolku sv. škapuliara tvorí hlavne
česf blah Panny Marie, nakolko údovia
skrze odenie růchom svátým vstůpia do
zvláštnej služby Matky Božej, a povinní
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sů vždy s detinskou úctou k nej sa
chovaí.
Výhody spolku: 1. Všetci veriaci, ktorí

sů odení sv. škapuliarom skrze kňaza
moc k tomu majůceho a v spolku fomle

sů zapísaní,

zvláštnymspósobom
stá

vajů sa účastnými modlitieb rádu kar
melského,. na celom svete jestvujúůcich

spolkov škapuliarskych, ako i dobrých
skutkov a vóbec všetkých milostí cirkvi
katolíckej.
2. Zachránení sů od večného ohňa,
nie síce výlučné mocou sv. škapuliara,
ale mocným sprostr-dkovaním bl. Panny
Marie, ktorá dietky svoje — jej odznak
nosiaci — vo zvláštnej zášťite svojej má.
od nebezpečensítva hriechu zachraňuje
a zvláštne v hodine ich smrli vyprosíred
kuje im milosf v dobrom zolrvať a aby
v milosti Božej skonali. Aby sa údovia
týchto dvoch milostí účastnými staf mohli,
potrebno je, žeby sv. škapuliar vo dne

vnoci
jednostajne,
zvlá
šťnevhodine
smrti ale
na sebe

nosili.

Títo móžu úfaf, že opovážlive

VU
fažkom hriechu

nebudů žif, že sa he

všemožné budů chránif, a fak že v mi
losti zomrů.
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3. Jedna zvlášína a velká milosf po
zostáva v tom, že blahoslavená Peznna
Maria zomrelých údov spolku v očistci
bude tešiťfa im pomáhaťf odlial čim sko
rej sa vyslobodif, menovite v sobotu jej
zasvátenů. (XXII. Ján 3. marca 1322.) K
obdržaniu tejto trefej milosti je potrebné,
aby pafriční údovia spolku pri zachova
ní sfavu primeranej čistoty každodenne
odbavili malé officium bl. Panny, alebo
kto nevie čílaf, aby sa v sfíredu a sobo
lu od másitých pokrmov zdržoval. Ktorí
ani olicium odbavif, ani od másitých
pokrmov sa zdržovaf nie sů vstave, nech
poprosia kňaza do spolku ich zapísav
šieho, alebo spovedného otca, aby im
miesto tohoto nejaků inů modlitbu, ale
bo dobrý skutok vyznačil, fo jest po
vinnosti tielo inými zamenil. (S. Cong.
15. aug. 1840.)

Jestli sa údovia v tomto ohlade nepo
starajů, nezhrešia síce, ale poslednej,
trefej milosti nestanů sa účasínými.
4. Údovia spolku získajů mnoho od
pustkov.
a) Plnomocné odpustky.

1. V deň vstůpenia do spolku. 2. Vo
sviatok karmelskej bl. Panny Marie (16.
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júla) alebo pod okfávou alebo kořňečne
v ktorůkolvek nedelu mesiaca jůla. 3.
Na nasledujůce sviatky jedine v chrá
moch karmelských, kde však tfakýchto
nief, v chráme farskom móžu údovia
spolku získaf plnomocné odpustky, a
síce: Na Vianoce, Velků Noc a sv. Du
cha. Na sviatky Nepoškrvneného Počatia
a na Nebevzatie Panny Marie, na Naro
denie, na Obetovanie (21. nov.) a na
Zvestovanie Panny Marie, na Hromnice,
vo sviatok Navšt. Panny Marie (2 jůla.)
Na sviatok sv. Michala, sv. Jozefa, sv.
Jána Krstitela, sv. Petra a Pavla, sv. Eli
áša, sv. Anny a Joachima. Dalej v deň
sv. Ondreja Korzinského (4. febr.), sv.
Angela (5. mája), sv. Alberta (7. aug.),
sv. Terezie (13. okt.), Kríž. sv. Jána (24.
nov.) a na všech svátých. Okrem toho
jestli sa zůčastnia na každomesačne vy
držiavaných processiových pobožnosfach.
V páde prekážky za dosf sa učiní, keď
sa kaplna

spolku

navštiví. 5. VUhodine

smrti, jestli s dóverou sa vzýva pomoc
skrze najsl. Meno Ježiša.
K obdržaniu týchto plnomocných od
pustkov je nevyhnutelne potrebné, aby
údovia spolku v horespomenutých dňoch
skrůšeným srdcom pristúpili ku sviatosti
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pokánia a k sv. prijímaniu, a aby sa
na úmysel sv. Olca, rimského pápeža,
modlili.
5) Neslnomocné odpustky

móžu údovia spolku viackrát obdržaf.
Na priklad: za navšlívenie chrámov, za
slyšanie omše svátej, alebo kázne 300
dní. Páťf ročné a páfkrát 40 dňové od

puslky obdržia lí, ktorí sa mesačne raz
vyspovedajů, k sv. prijímaniu pristůpia a
na úmysel svátej Cirkvi sa pomodlia.
Podobne, keď sprevádzajů prev. Sviatosf
oltárnu, keď ju kňaz k nemocnému nesie.
Tri roky a tri razy 40 dní odpustkov
získajů tí, ktorí na verejné sviatky Panny
Marie v spolkovom chráme alebo kaplne
pristůpia k sv. prijímaniu a na úmysel
svátej Cirkvi sa modlia.

Modlitba
k blahoslavenej Panne Marii karmelskej.

Ó, blahoslavená, nepoškvrnená Panno,
kráso hory karmelskej, ktorá zvlášiíne
milostivým okom shliadaš na toho, kto
Tvoje požehnané růcho nosí: shliadni
na mňa milostive a príjmi ma pod
plášť Svojej ochrany. Posilňuj slabosf
moju mocou Tvojou, osvjet tmu duše
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mojej můdrosfou Tvojou a rozmnož vo
mne vieru, nádej a lásku. Ozdob dušu
moju milosfou a cínosfou, aby nebeský
Syn Tvoj vólu svoju nachádzal vo mne.
Stoj vždy pri mne v živote mojom, poteš
ma Tvojou sladkou priítomnosfou v ho
díne smrti a uveď ma pred sv. Trojicu
ako diefa Tvoje, zbožného služobníka
Tvojho, aby som Ta v nebesách mohol
ctif a chválif na veky vekov. Amen.
Trikrát: Zdravás' Maria a Sláva atď.
(Denne raz 200 dní odpustky. Lev XIII. 16. jan. 1886.)

Pobožnosfť ružencová.
Modlitba prípravná.

Pod ochranu fvoju utiekame sa, svátá
Božia Rodičko; prosbami našimi ne
zhřdaj v potrebách našich: ale od všet

| kého
nebezpeče
vyslo
ná
vždycky, Ó, slávna a požehnaná Panno!
Pani naša, Prostrednico naša, Orodov
nico naša! So Synom svojím nás smer,
Synu svojmu nás odporůčaj, Synu svo
jemu nás predstavuj.

Apošt. vyznanie viery.
Verím v Boha atď. jako na str. 10.
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Prosby a fajomstvá sv. ruženca.
Prosby.

1. Ktorý nech nám rozmnoží vieru.
2. Ktorý nech nám posilní nádej.
3. Ktorý nech v nás zdokonáli lásku.
Tajomstvá radostné.
1. Ktorého si, Panno, počala — 2. Kío

rého si, Panno, Alžbetu navštivujůc no
sila — 3. Ktorého si, Panno, porodila.
— 4. Ktorého si, Panno, v chráme obe
tovala. — 5. Ktorého si, Panno, v chráme
nalezla.
Tajomstvá bolestné.
1. Ktorý sa pre nás krvou potil. —
2. Ktorý pre nás bičovaný bol. — 3.

Ktorý pre nás trním korunovaný bol. —
4. Ktorý pre nás kríž niesol. — 5. Ktorý
pre nás ukrižovaný bol.
Tajomstvá slávne.
1. Ktorý z mítvych vstal. — 2. Ktorý

na nebe vstůpil. 3. — Ktorý Ducha sv.
soslal. — 4. Ktorý fa, Panno do neba
vzal. — 5. Ktorý fa Panno, v nebi ko
runoval.
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Poznámka. Ruženec radostný

modlievamesa

od prvej nedele adventnej až do Hromníc; — ža
lostný
od začiatku 40 denného póstu až do Vzkrie

senia; a slávny

od Vzkrieseniaaž do sviatku najsv.

Trojice — Inokedy modlievame sa v pondelok a
štvrtok radostný, v utorok a piatok žalostný, v stredu,
v sobotu a v nedelu slávny.

Litánie loretánske.
Hřadaj na str. 70.

Modlitba k sv. Jozelfovi za potreby
Cirkvi sv.
K tebe sa utiekame, sv. Jozefe, v sů
žení svojom, a keď sme si už pomoc
tvojej najsvátejšej Nevesty vyprosili, žia
dame včul dóverne aj teba za ochranu.
Pre lásku, ktorá fa s nepoškvrnenou

| Pannou,
Rodičkou
Božou,
spojov
a pre ofcovsků láskavosf, s ktorou Si
pachofa Ježiša objímal: vrůcne fa pro
síme, shliadni milostive na dedictvo,
ktoré si Ježiš Kristus svojou krvou vy
dobyl, a prispej nám k pomoci v biedach
našich svojou pomocou a podporou. —
O, najopatrnejší ochranco svátej rodiny,
opatruj vyvolené pokolenie Ježiša Krista;
odstráň od nás, otče najmilejší, všetiků
nákazu bludu a porušenia. Podporuj nás
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milostive s neba, silný ochranco náš, v
lom'o zápase s mocnosfami femností; a
jako si niekdy pachola Ježiša z najváč
šieho nebezpečensíva života vylrhol, tak
obraňuj včul sv. Cirkev Božiu pred úklady
nepriatelskými a pred všelikým proti
venstvom; a každého z nás ustavičnou
ochranou obhajuj, aby sme dla tvojho
príkladu a fvojou pomocou, podporovaní
sváte žili, zbožné umreli, a večné bla
hoslavenstvo obsiahli v nebesách. Amen.

Litánie o sv. Jozefovi.
Pane, smiluj sa nad nami,
Kriste, smiluj sa nad nami,
Pane, smiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebies Bože,
Synu, Vykupitelu sveta, Bože, | Smiluj sa
Duchu svátý, Bože,
nad nami!
Svěátá Trojico, jeden Bože,
Svátá Maria,

Svátý Jozefe,
Slávny potomku Dávidov,
Svetlo pafriarchov,
Zeníchu Rodičky Božej,
Stydlivý opafrovníku Panny,

Oroduj
za nás!
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Pestůne Syna Božieho,
Bedlivý strážco Kristov,
Hlavo slávnej rodiny,
Jozefe najspravodlivejší,
Jozefe najčistotnejší,
Jozefe najmůdrejší,
Jozefe najsilnejší,
Jozefe najposlušnejší,
Jozefe najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosli,
Milovníku chudoby,
£Z
Príklade remeselníkov,
Ozdobo života domáceho,
Ochranco panien,
Oporo rodín,
Potecho ubiedených,
Nádejo nemocných,
Patróne umierajúůcich,
Odstrašitelu zlých duchov,
Ochranco Cirkve svátej.
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
odpusť nám, Pane.
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
uslyš nás, Pane.
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
smiluj sa nad nami.
V. Ustanovil ho pánom domu svojho.
R. A kniežafom všetkého statku svojho.
[npoio

jsevu
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Modlime sa. Bože, ktorý si nevýmluvnou

prozretelnosfou blahoslaveného Jozefa
za ženícha najsvátejšej Rodičky svojej
vyvolif ráčil: daj prosíme, aby sme, kío
rého ako ochrancu ctíme na zemi, za
orodovníka maf zaslůžili v nebesiach.
Ktorý žiješ a kraluješ na veky vekov.
Amen.

COdpustky 300 dní. Pius X. 18. marca 1909.)

Modlitba k bl. P. Marii, Pomocnici

kresfanov.

Svátá Panno Maria!
Matičko dobrotivá,
Službe ivej sa venujem,
Vernosť tebe slubujem:
Ni hojnosť ni potreba,
Nesvedie ma od teba;

Vo smrii i za živa
Chcem byť tvojím, Maria!

Matičko, v tebe ja dóverujem;
Matičko, k tebe hlas pozdvihujem;
Matičko predobrá, podporuj ma;
Matičko mohutná, ochraňuj ma;
Pomáhaj, Matičko, pri modlení;
Pomáhaj, Maličko, aj v Irápení;

347

Vypros mi, Matičko, (rpezlivosť;
Vypros mi, Matičko, sírvanlivosť.

Tvá moc je vefká, ó, Najmocnejšia;
Tvá vóla je dobrá, ó, Najvlůdnejšia;
Tvá pomoc je istá, Ó, Najvernejšia;
Nesmieš ma opustiť, Najlůtostnejšia.
Matko milosti — Pomocnico,
Útočište hriešnych — Sfutovnico,
Ó, nádej kresťansíva — nebies Pani,
Ó, útecho biednych — v nariekaní!

Či niekto nadarmo raz k tebe volal?
Zes' ho nevyslvšala, kto žaloval ?
A preto volám i ja, volaf budem,
A pomoc že najdem, nepochybujem.
U Marie Panny vždy istá pomoc,

Nik nádej neskladá nadarmov

jej moc,

To verím, to úfam, živof na to dám:
„Waria pomóže aj do neba nám.“

Svátá Panno Maria!
Matičko dobrotivá,
Službe tvej sa venujem,
Vernosf tebe sfubujem;
Ni hojnosf, ni potreba
Nesvedie ma od feba.
Vo smrli i za živa
Chcem byť tvojím, Maria. Amen.
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Pieseň cirkevná.
Zdravás, hviezdo morská, — Matko
Božia slávna, — Panno vždy prečistá,
— nebies brána šťfaslná.
Ave! pozdravil fa — Gabriel archanjel:
—od fedys'ty Eva — lepšia, spásodarná.
Rozviaž vázby vinným, — slepým udel
svetla, — zažeň naše biedy, — vše do
bré nám vypros.
Ukáž, že si matkou, — prednes Tomu
prosby, — nám čo narodený, — privo
hl byť tvojím.

Panno bez podobnej, — tichá nado
všetkých, — sprav nás, hriechu prostých,
—čistými, tichými
Zivot daj nevinný, — cestu praj bez
pečnů, — by sme s Ježišom raz — mali
radosťf večnů.
Nech je chvála Ofcu, — Kristu najvyš
šiemu, — i Duchu sváltému: — Čest

všetkým from jedna.

Korunka nepoškvrnenému poča
tiu Panny Marie.
Táto korunka pochádza od pobožného
kapucína Bonaventuru z Ferrara, — mó
žeme sa ju modlif aj bez zrniek, alebo
na zrnkách neposvátených, kedže sv.
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stolica pri udelení odpustkov nenalieha
la na fo, aby veriaci ftůto korunku na
zrnkách sa modlili, hoci je to dobrá
obyčaj.
Modlime sa nasledovne.

T V mene Otca, i Syna, i Ducha svá
tého. Amen.

Prvá časť: Zvelebené nech je sváté

a nepoškrvnené počatie blahoslavenej

Panny Marie. — 1 „Otče náš“, 4 „Zdra
vás'“, 1 „Sláva Otcu i Synu i Duchu
sv.“ atď.

Druhá časť: To isté sa opakuje, čo
v prvej Čiastke.

Tretía

časť: Zasa (o isté sa opaku

je, čo v prvej a druhej čiastke.

Odpustky.

Pius IX.udeluje 22. jůna

1855. r. vydaným apoštolským listom na
sledujůce odpustky všetkým, ktorí sa tů
to korunku horespomenutým spósobom
modlia.
1. 300 dní po každý raz, keď sa ju ka
jůcne a pobožne modlíme. 2. Plno

mocné odpustky.

Raz v mesiaci v

ktorýkolvek deň, keď sme sa ju celý me
siac každý deň modlili. Podmienky jako
obyčajne.

Modliťbyv čas biedy a trápenia.
Poučenie.
— „Človek narodený

zo

ženy žije krátky čČas,anaplnený

býva mnohými biedami.“ To sů
slová sv. Písma (Job, hl. 14.) a ich prav
divosf zkusuje každý deň. Krížu, trápeniu
neutečie nikto na svete, ani pápež, ani
král. Avšak můdry kresfan nie len že
proti tomu nereplá, ale uznáva, že je to
tak dobre. Nič človeka tak fahko nepo
kazí, jako dobrofa: pohodlný, lahodný
život. Prefo privolal Spasitel bohatým:
beda vám! Ale biedy a frápenia naučia
človeka pokore, pobožnosti, úlrpnosti a
jným ctnosfam: činia ho podobným Pánu
Ježišovi a hodným večnej slávy. Pravda
len vtedy, keď svoje biedy a frápenia
trpezlive znáša. Aby sme fo mohli, treba
nám o tých veciach častejšie rozjímaf a

mnoho sa modlif. „Ak je kto z vás

utrápený, nech sa modlí“, — fak

píše sv. Jakub ap. (Jak. hl. 5.) Najviac
potešenia však poskytnů nám zajiste
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modlitby o kríži a umučení Pána nášho
Ježiša Krista. Preto sa v čas zármutku
nie len tu nasledujůce modlitby móžu
použif ale aj Malé hodinky o umučení
Krista Pána a iné v druhej časti sa na
chádzajůce modlitby.

O kráfovskej cesfe sv. kríža.
(Nasled. Krista, II. kn. 12. hl.)

1. Tvrdou sa zdá mnohým

(fálo reč:

Zapri sám seba, dvihni svoj kríž
a nasleduj

Ježiša.

Ale o mnoho

tvrdšie bude počuf fo posledné slovo:

Odijdíte odo mňa, zlorečení, do

ohňa večného!

Ktorí tofiž radi po

čujů teraz slovo kríža a nasledujů ho,
nebudů sa potom báf, že počujů Svoje
večné zatratenie. Ten znak kríža bude
na nebi, keď prijde Pán sůdif. Vtedy
všetci sluhovia kríža, ktorí sa pripodob
ňovali v svojom živote Ukrižovanému, s
velkou doóverou pristůpia pred sudcu
Krista.
2. Co sa teda bojíš dvihnůf svoj kríž,
zkrze ktorý sa ide do královstva ? V kríži
je spása, v kríži život, v kríži ochrana
pred nepriatefmi; v kríži vyliatie nebeskej
útechy, v kríži sila mysle, v kríži radosťf
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duchovná; v kríži sůhrn cínosfí, v kríži
dokonanie svátosti. Nief dušného spa
senia ani nádeje života večného, iba v
kríži. Dvihni teda svoj kríž a nasleduj
Ježiša a pojdeš do života večného. On
išiel napred, nesůc si svoj kríž a zomrel
za teba na kríži, aby si aj ty svoj kríž
niesol a žiadal si umrief na kríži. Lebo
keď spolu zomrieš, budeš zároveň s ním
aj žiť; a ak budeš spoločníkom v utrpení,
budeš aj vo sláve.
3. Keby pre spasenie fudské niečo
lepšieho a užitočnejšieho bolo bývalo,
nežli trpief, Kristus bol by fo zaiste
slovom i príkladom ukázal. Ale on i
nasledujůcich ho učeníkov, i všetkých
nasledovaf ho žiadajůcich, zjavne k ne
seniu kríža povzbudzuje, hovoriac: Je

stli chcekto za mnouísf, nech zapre

sám seba a dvihne svoj kríž, a
(tak)nech ma nasleduje. Keďsme
teda všetko prečítali a prezkůmali, toto

nech je konečnýúsudok: že cez mno

hé sužovanie načím nám vojsí
do králfovstva Božieho.
Osem blahoslavenství.
1. Blahoslavení sů chudobní duchom;
lebo ich je královstvo nebeské.
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2. Blahoslavení sů tichí; lebo oni ze
mou vládnuf budů.
3. Blahoslavení sů, ktorí plačů; lebo
oni potešení budů.
Z Blahoslavení sů, ktorí lačnejů a
žížnia po spravedlnosti; lebo oni nasý
tení budů.
5. Blahoslavení sů milosrdní; lebo oni
milosrdensiva dojdů.
6. Blahoslavení sů čistého srdca; lebo
oni Boha vidieť budů.
7. Blahoslavení sů pokojní; lebo oni
synmi Božími nazvaní budů.
8. Blahoslavení sů, ktorí prolivenstvo
trpia pre spravedlnosf; lebo ích je krá
[ovstvo nebeské. (Mat. 5, 3—10.)

Zalm 85.
Nakloň, Pane, ucho Svoje, — čuj ma
v biede, v bóli; — zachráň ma pre mi
Josť danů, — sluhu spas svojho. — Od
meň, Bože, nádej moju: — hla, celý deň
volám k tebe, Pane!
Sluhovi obvesef dušu, — pozdvihnutů
k tebe; — veď si dobrý, smierlivý Pán.
— milostný prosiacim; — uslyš prosbu
moju, Pane, — počůvaj hlas volania
mójho.
23
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V úzkosti fa vzývam, Bože; — fy ne
máš rovného; — dielam tvojim nief po
dobných, — tys ufvoril ludstvo; — všetci
prijdů poklonif sa, — česťfa chválu vzdá
vaf menu fvojmu.
Velikýs' a divolvorný, len ty sám si
Bohom; — uč ma poznaf cestu svoju,
— vlej do srdca bázeň; — za to budem
chválif teba, — ctif srdečné vždycky me
no (voje.
Z hlbokosti vytrhla ma — velká milosf
tvoja; — hrdí sa mi vyhrážali, — báf
nechců sa teba. — Ty však [ůtostnýs,
milostný, — hojná tvoja láskavost a
vernosf.
Smiluj sa, obráf sa ku mne, — sdel
mi svojej sily; — spomóž sluhovi svoj
mu, — znamenie Sprav so mnou; —
nech sa schová sok mój vidiac, — že
tys pomoc a úftecha moja.

Modlitba v čas sůženia.
(Dla sv. Augustina.)

Pred tvoje oči, Pane, klademe svoje
viny a porovnávame s nimi pokuty, kloré
nás zaslihly. Keď uvažujeme to zlé, čo
sme spáchali, uznávame, že menšie je
zlé, čo trpíme, nežli to, Čo sme zaslůžili.
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Tažšie je to, čoho sme sa dodustili, a
[ahšie to, čo znášame. — Trest hriechu
cítime, a hrešenia zatvrdlivého predsa
sa nevarujeme. Slabosf naša klesá pod
bičami tvojimi, ale neprávosf naša sa
nezmeňuje. Myself bolavá sa frápi, ale
šija sa neskloňuje. Duša naša bolestne
vzdychá« ale skutky naše sa nenapravu
jů. — Ak zhovievaš, nepolepšujeme sa:
a ak tresceš nás, nechceme znášaf. Vy
znávame v čas karhania, čo sme učinili;
a po navšlívení zapomíname na fo, čo
sme oplakávali, Keď dvíhaš ruku, slubu
jeme splnif; a keď meč odvrátiš, sluby
nesplňujeme. Keď nás biješ, voláme,
abys odpustil; a keď odpustíš, zasa fa
vyzývame, abys nás bil.
Ajhla, Pane, máš pred sebou vyznanie
vinníkov. Vieme, že po práve zahynieme,
jestli nám neodpustíš. Udel nám bez zá
sluhy, O.če všemohůci, za čo fa prosíme,
ktorý si z ničoho stvoril tých, ktorí fa
prosia. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Modlitba pre nemocných.
Božský Ježišu, vtelený Synu Boží, kfo
rý si pre naše Sspasenie ráčil v maštali
sa narodif, v chudobe, trápení a biede
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svoj život strávif, a v bolesfach kríža
zomrieť, prosím fa, riekni svojmu nebe
skému Oífcovi v hodine smrti mojej:
„Otče odpusf mu!“ — riekni svojej mi
lej Matke: „Ajhla, svn tvoj!“ — riekni
duši mojej: „Ešte dnes budeš so mnou
v rajil“ — Bože mój, Bože mój, neo
půšťaj ma v tej hodine! — Zížnim; áno,
Bože mój, duša moja žížni po tebe,
ktorý si prameň vody živej. Život můj
prebehne jako tieň; ešte chvílka, a všet
ko bude dokonané. Preto poklonyhodný
Spasitelu mój, v tejto chvíli v po všetky
veky porůčam ducha svojho do růk tvo
jich. Pane Ježišu, prijmi dušu moju!
Amen.

Modlitba pred krížom.
Ó, krížu Spasitefa mójho, klaniam sa
ti a bozkávam fa s najhlbšou úctou.
Jaký štastlivý

si ty. óÓ,krížu svátý!

Na

tebe spočívala tá najsv. hlava, ktorá ne
mala kam sa položiť. Ty si bolestná
postef Svátého nad všetkých svátých. Ty
si počul jeho posledné slová a prijal
jeho posledný vzdych. Ty si na veky
posvátený telom Ježišovým a zasvátený
krvou jeho. Ty si podnóžka nóh skoná

357

vajůceho Syna Božieho; oltár, na ktorom
sa obetoval za naše hriechy. Ty si skri
ňa úmluvy; fy si niesol póvodcu oboch
zákonov; ty si nádoba zlatá, chovajůca
mannu skrytů; ty si poklad bohatsiví
nebeských. O, požehnaný krížu! Z teba
pošly sviatosti sv. Církvi, kroz teba do
siahli kňazi posvátenie, prijímajů ne
mocní posledné pomazanie, a zomrelí
bývajů zachránení a potešení. Ó, krížu,
nevýslovná je tvoja sladkosf a moc k
vyliečeniu sřdc ranených. Ty si priniesol
svetu spásu a radosf, a zahnal si do
pekla žalosf a trůd. Tys nádej veriacich,
štít mučeníkov, sila vyznavačov, koruna
panien, úlecha vdóv, podpora starcov,
pravidlo mládeže a útočište všetkých,
ktorých sůženie zkusuje. Sírome vzácny,
ktorý si na svojich ramenách niesol ovo
cie života, a ktorý si bol svedkom úzko
stí Matky Ježišovej, učiň fo, aby ma v
hodinu smrti mojej prijal Ten, ktorému si
slůžil za nástroj mójho vykůpenia Amen.

Modlitba v starobe.
(Dřfasv. Bernarda.)

„Zostaň snami, Pane, lebo sa
už zvečerilo, a deň sa schýlil.“
(Luk. 24) Ty, Pane, ktorý si pokojom.
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útočišťom a potešením sřdc zarmůtených,
zostaň s nami, aby láska naša neochla
dla a svetlo naše nevyhaslo v nastáva
jůcej noci; lebo deň sa pominul a ná
stal večer. Nastal večer mójho života;
telo moje podlieha bolestným nápadom,
smrť sa blíži, moja pamáf sa zatemňuje.
Chvejem sa, keď si spomeniem na sůd,
ktorý ma očakáva. Pane zvečerilo Sa,
deň sa schýlil; zostaň s nami. Do tvojich
růk porůčam ducha svojho; fy sám je
diný si moja spása; k tebe pozdvihujem
oči svoje. Zostaň s nami, a nech v po
slednů hodinku, keď duša moja oslobo
dená bude od jarma trápenia a hriechu,
modlitba a láska prichystajů jej sladké
pohostinstvo v lone Božom. Amen.

Modlitby v rozličných potfrebách.
K sv. Antonovi Paduánskemu.

Jestli hfadáš zázraky: — Smrf i blud
i pohroma, — diabol ujde, nákaza; —
chorí uzdravia sa
Pustí more, okova; — údy, veci zíra
tené — obsiahnu, keď žiadajů, — mlá
denci i starcí.
Nebezpečnosť zahynie, — uhnůf musí
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potreba; — dosvedčia to zkůsení, —
najmá Padovanci.
Pustí more, okova, atď.
Sláva Otcu i Synu, — tiež i Duchu
svátému; — jak z počiatku bolo, tak —
nech je až na veky.
Oroduj za nás, sválý Antone; — aby sme
sa hodnými stali zasfůbení Kristových.
Modlime sa. Nech obveselí, Bože, tvoju
Cirkev sfubná pripomienka blahoslave
ného Antona, vyznavača lvojho, aby du
chovnou pomocou vždy bola obhájená, a
večné radosti požívať zaslůžila. Skrze
Krista Pána nášho. Amen.
Modlitba k sv. Ignácoví Loyol.

Preslávny palriarcho, sv. Ignácu, ktorý
si už mnohých, čo sa ku tebe utiekali,
svojou mocnou prímluvou z najváčších
nebezpečenství [ohofo života vytrhol; ja
oddaný tvoj ctitef, plný živej dovery k
tebe; porůčam v tomto nebezpečenstve
život vlastný i svojich milých do růk tvo
jich. Odvráť od nás metlu, ktorů sme
svojimi hriechami zaslůžili; vypros nám
horké slzy Tůtosti, a vymóž nám lů mi
losf, aby sme bez všetkého strachu osta
tok svojho života, ivojou prímluvou za
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chovaného, s povďačnosfou venovali k
váčšej cti a sláve Božej.
Pridaj tri: Sláva Otcu.

Milostná novena,
čiže deváťfdenná pobožnosť ku cíi Sv. Fran
tiška Xaverského (od 4.—12. marca, alebo
podfa fábosti v ktorýkofvek čas).

„ Sv. František Xaverský narodil sa vo
Spanielsku dňa 7. apríla roku 1506. V
Paríži venoval sa vedám, kde ho sv. Ignác
Lovola zo slávy svetskej získal k zalo

ženiu Spoložnosti Ježišovej. Velké zá
sluhy si vydobil vo sv. Cirkvi skrze 0
brátenie mnohých tisícov ludí na vieru
Kristovu v Indii a Japonsku, medzi kto
rými boli aj králi a kniežatá. Tůto jeho
horlivosť Boh napomáhal zrejmými dó
kazmi svojej milosti, ktorej mocou Fran
tišek mnohé zázraky činil; neraz v jed
nej reči kázal pred národmi rozličných
rečí, a každý v svojej reči ho rozumel;
viacerým mflvym navrátil život. Naposledy
po mnohých prácach a trápeniach umrel
dňa 2. decembra 1552 na čínskom osfro
ve Sančian. Umierajůc vzýval Matku Bo
žiu slovmi: Ukáž, že si Matkou!
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Modlitba cirkevná.
Bože, ktory si národy indické kázaním
a zázrakmi sv. Františka Cirkvi svojej
privteliť račil, popraj milostive, aby sme
my, ktorí jeho slávné zásluhy ctíme, i
príklad ctností nasledovali. Skrze Pána
nášho Ježiša Krista. Amen.
I.

Počiatky tejto pobožnosti.
Tůto milostnů novenu poďakovaf máme
samému sv. Františkovi Xaverskému.
Roku 1633 v Neapoli, v Taliansku pri

ozdobovaní chrámu na istů slávnosf padlo
na hlavu Marcellovi Mastrillimu, kňazovi
Spoločnosti Ježišovej, kilo fažké kladivo,
ktoré sa vyšmyklo z růk istémů robofní
kovi, a tak fažko ho ranilo, že ihneď kr
vou zaliaty bol do izby odnesený. O
malů chvilu dostavila sa silná horůčka
a dávenie, znak velkého otrasenia modz
gov. V takom nebezpečensíve postavený
P. Mastrilli učinil s dovolením svojich
predstavených sfub, že ak ozdravie, hlá
sif sa bude za missionára medzi poha
nov do Indie a Japonska. Avšak nemoc
natolko sa zmáhala, že už každu chvílu
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bolo očakávať blízku smrť horlivého
kňaza.
V tů noc, keď nebezpečenstvo najvyšší
stupeň dosiahlo, zjavil sa nemocnému sv.
František Xaverský, a prehovoril k nemu
nasledovne: „Neboj sa, Marcellu, ja som
tvoj slub prijal a prišiel som fa potešif.
Rád by si azda niečo z neba dostaťf?
Máš vedief, že ja lam hore tiež niečo
stojim.“ Za lým dal nemocnému niektoré
velmi užitočné poučenia, konečne doložil

S uistením:Ktokofvek vykoná od
4.—12.marca deváfdennů pobož

nosťtk jeho úcte av tom čČasev
niektorý deň sa vyspovedá, i pri
stůpi k sv. prijímaniu a 0 prí
mluvu u Bohaho vzývafbude, tů
milosf, ktorů si žiada aj obsiah

ne, predpokladajůc, že je ona

dla vole Božej; potom s velmimilou

tvárou kázal nemocnému vstaf: „Vstaň,
lebo si zdravý!“ A zmizol.
K podiveniu všetkých prífomných po
zdvihne sa P. Mastrilli a povie: Som
uzdravený; sv. František
milosť vymohol.

Xav. mi tfůflo

Chýr o tomfo náhlom uzdravení a 0
deváfdňovej pobožnosti rozniesol sa ná
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hle po meste Neapoli, a v krátkom čase
po celej Talianskej.
P, Mastrilli vyplnil svoj sfub, odcesto
val do Indie, kde aj mučenníckou smr
fou umrel za sv. vieru. — Spoločnosf
Ježišova, všade po celom svete, kde len
kosto1 alebo aspoň kaplnku má, vydr
žiava lúto novenu a k nej pridružujů sa
každoročne tisíci a físíci veriaci vykoná
vaf túto pobožnosf; nesčíselné sú však
i milosti, ktoré tak na prímluvu sv. Fran
tiška obsahujů. Už v pápežskom lisfe,
vyhlasujůcom Františka Xeverského za
svátého, pripomína sa nasledujůce uda
losf. Xaver dal jednému slepému radu,
aby vykonal deváfdennů pobožnosf, a
jako novenu dokončil, úplne dosiahol
predošlý zrak.
Majme feda silnů dóveru vo vefkom
divotvorcovi, sv. Fr. Xaverskom, a v spo
jení s tofkými jeho cfitelmi započnime
Z. marca tůto pobožnosf, a pristůpiac v
tých dňoch aj k sv. sviatosfam, spovedi
a prijímaniu, zakončíme ju 12. marca,
jako v deň, v ktorý boli sv. František
Xav., sv. Ignác Lovola, sv Filip Neri, sv.

Terézia, sv. rofnik [zidor roku 1622 skrze
pápeža Rehora AV k verejnej úcte slávne
za sválých vyhlásení.
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Klemens AII. 8. júna 1737 tůto novenu
vyznačil na 7 rokov plnomocnými odpu
stky, čo neskór Benedikt XIV. na všetky
budůce časy uslanovil.
II.

Podmienky milosfnej noveny.
K obsiahnutiu milosti a ovocia tejto
noveny k požaduje sa:
J. Dóvera v sv. Františku Xav.
2. Uctenie sv. Františka za 9 dní na
nejaký spósob.
3. Sv. Spoveď a sv. prijímanie v da
ktorý z tých dní.

II.

Modlitby k sv. Františkovi Xaver.
(v milostnů novenu).

- Spomni, 6, slávny apoštole

Indie a

Japonská, sválý Františku Xaverský, že
Boh fa svetu dal nie len preto, aby si
svetlom viery osvietil tých, ktorí sa v
tmách pohansíva nachádzali a hriešni
kov k pokániu i láske Stvoritefa pri
viedol, ale aby si aj tým na pomoc pri
šiel, ktorí svoje útočisle v tebe hfadajů,
v svojich potrebách s dóverou fa vzý
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vajů. Tvoje zásluhy pred Všemohůcim
sů po celom svete všade známe skrze
nesčíselné dobrodenia, kforé bez pre
stania preukazuješ. Celé krajiny a krá
lovstvá ďakujů svoj zvlášíny dobrobyt
tvojej mocnej

primluve.

MWMnohokráfuž

obsiahli od teba nemocní zdravie, slepí
zrak, nemí sluch, chromí užívanie svojich
údov. Zarmůteným priniesol si častokrát
potešenie, hriešnikom ducha pravého
pokánia; v úzkosti postavení zkůsili po
divným spósobom osoh lvojej ochrany.
Tak teda,

Óó,sválý Františku,

ly velký

miláčku Boží, čo ja odteba žiadam,
nenie ti fažšie vyprosif, jako Čo si iným
už často vyprosil.
S celou dóverou, ktorů v tvoju mocnů
prímluvu skladám, ponižene fa prosím,

mi milostive vyprosif u Boha (© . tu
—ráč
pripomeň
žiadanů
mfo-f£
.)Ažeby
simoju

žiadosf neodoprel, prosím fa pre drahů
krv Ježiša Krista, ktorů si zvlášíne po
božne ctil, jako i pred nepoškvrnené
počatlie preblahoslavenej
jeho Malky,
ktoré si sa všade rozširovať zaviazal.
Rozpomeň sa, Ó, mocný apošfole, čo si
prislůbil, že nikdy nikomu neodoprieš,
o čokolvek fa pre tieto tajomstvá prosif
bude. Učiň teda, aby moje modlitby,
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ktoré ku cíli umučeného Spasitefa a jeho
premilej Matky tu pripojujem, milostive
prijat ráčili. Rozmnožuj aj dóveru, ktorů
všetky národy v tebe skladajů, skrze
láskavé podporovanie našej prosby u
Boha. S udelením žiadanej milosti ešte
fa prosím, buď mi na pomoci sj ivoj
priklad ctnosti nasledovať a na prímluvu
tvoju do večného blahoslavenstva, kloré
ty požívaš, jednůc sa dostaf. Amen.

1. Pripomenutie umučeného Spa
sitela.
Antifóna.Jeho

pot stal sa jako kvapky

krvi stekajůcej na zem. Jeho ruky a
nohy boly prebodnuté. Jeden z vojakov
jeho bok kopijou olvoril a hneď vyšla
krv a voda.
W. Pane prijd na pomoc služobníkom
svojim!
R. Ktorých si drahou krvou vykůpil.
Modlitba.

Pane Ježišu Kriste, ktorý si z lona
tvojho Olca nebeského na zem soslůpil
a svoju predrahů krv na odpustenie
našich hriechov vycedil, fa pokorne pro
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síme pre tvojich svátých páf rán, ktoré
si za nás na kríži visiac podstůpil, jako
i pre zásluhy a prímluvu tvojho svátého
služobníka Františka Xaverského, ráč
nás v tom vyslyšaf, o čo fa teraz vzý
vame a nám aj milosť udelif, aby sme
v deň sůdny na fvojej pravici stojác
hodní boli slošaf od teba lie potešitelné
slová: Poďie požehnaní Otca mójho!
Čo my z tvojej nekonečnej lásky a mi
losrdenstva úfame, ktorý žiješ a kraluješ
na veky. Amen.

2. Pripomenutie nepoškvrneného
počatia Marie Panny.
Anti. Tvoje nepoškvrnené počatie, 6,
panenská Rodičko Božia Maria, zvesto
valo radosť celému svetu, lebo z teba
vyšlo slnko spravedlivosti Ježiš Kristus,
Boh náš, ktorý odňal kliatbu a dal po
žehnanie, a pokoriac smrť daroval nám
život večný.

W. S radosfou oslavujeme nepoškvr
nené počatie Panny Marie.
IR. Aby sa za nás primlůvala u Pána
Ježiša Krisla.
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Modlitba.

Bože, ktorý si skrze nepoškvrnené
počatie Panny Marie Synovi svojmu
hodný pribytok pripravil: prosíme fa,
aby si, jako si ju od všetkej škvrny za
choval, na jej a na sválého Františka
Xaverského prímluvu, ktorý (fo nepo
škvrnené počatie vždy pobožne cíil, aj
nás od všetkej škvrny hriechu očistených
učinil účastnými (vojej milosti (u i vo

večnosti skrze Ježiša Krista Pána nášho.
Amen.

3. Pripomenutie sv. Anjelov.
Anti. Svátí anjeli, archanjeli, tróny, pa
novníci, kniežatá, vladárstva, mocnosti
nebeské, cherubíni a serafini, chválie
Pána a buďte našimi priímluvníkmi u
Boha.
W. Anjelom svojím prikázal Boh o tebe.
IR. Aby fa ostrihali na všetkých cestách
tvojich.
Modlitba.

Bože, ktorý v podivnom poriadku an
jelom i fludom služby vykazuješ, popraj
milostive, aby svátí anjeli, ktorí tebe v
nebi vždycky k posluhe stoja, aj nás v
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našom živote na zemi ochraňovali, tak
jako svátého Františka Xaverského vždy
chránili, že by sme i my skrze ch prí
mluvu obsiahli, čo žiadame, a Teba na
veky s nimi v nebi chválif a velebif mo
hli. Skrze Krista Pána nášho Amen.

Vzdychy sv. Franfiška Xaver.
Mój Bože, ja fa milujem,

nie preto, že dóverujem
tvým slfubom, ani z úzkosti

pred frestami na večnosii;
lež preto, že ly, Ježišu,
na kríži spasils' mů dušu.

Trpel si strach, posmech, muky,
dals' prebodnůf sváté ruky;
v bolesfach hrozných si skonal,
bys mňa hriešneho zachoval.
Jak bych ti mohol vzdorovaf
a vrůcne fa nemilovať?
Nie pekla fresf, ni slasť neba,
ni dar hoc jaký od teba;
Ty sám si, Jezu, jediná
mej lásky vďačnej príčina.
24
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Jak tys' mal rád mňa hriešneho,
tak za života celého
i ja li srdce venujem,
len žes Boh mój fa milujem.

Modlitbasv.Františka Xaverského
za obrátenie pohanov.

Bože večný, sívoritelu sveta! spomni že
i duše neveriacich pohanov sů (tvoje
stvorenia a že na obraz a podobensívo
svoje si ich stvoril. Ajhfa, Pane! týmito
dušami naplňuje sa, na velků potupu
Tvoju, peklo. Spomni, že Syn Tvoj, Ježiš
Kristus, i za ich spasenie vyfrpel preu
krutnů smrf. Prosím, ó, Pane, nedopůšfaj
ďalej, aby najsvátejšieho Syna Tvojho
neverci tupili a ním pohřdali, ale usmi2
rený sůc modlitbou nábožných duší a
celej cirkvi sv., nevesty najsvátejšieho
Syna Tvojho, památlivý buď milosrden
stva Svojho. Zapomeň na ich modloslu
žobnícívo a neveru a daj. aby aj oni
konečne poznali Teba samého, pravého
Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista

Pána nášho, ktorý je naša spása, náš
život a naše vzkriesenie skrze ktorého
sme vysvobodení a spasení, ktorému

buď česf a sláva po všetky veky. Amen.
(Odpustky 300 dní. Pius IX. 21. mája 1847.)
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Chválospev o sv. Františkovi Xav.
(Od Jána Hollého.)

Svátý Františku Xaverský,
apoštole Indiánsky,
v pobožnosti vycvičený,
V umeniach všech vyučený,
k velkej zdobe pre novů
Spoločnosf Ježišovu.

Služby Božej česf miluješ,
spáse bližných sa venuješ;
trýzniš telo postením,
bičovaním, mřívením.
Nemocných opatruješ,
pilne im posluhuješ.
Vieru Krista ohlasuješ,
zázrakmi ju potvrdzuješ
po Indiách, po Japonsku
s neustálou horlivosfou;
množstva [udu obraciaš;
hluché modly vyvraciaš.
Podobne si aj Chinčanov
učinif mienil kresfanov;
lež jak sa k Chíne zbližuješ
a z daleka ju spatruješ,
zimnica fa napadá,
koniec prácam ukladá.

24

372

Včul, keď už máš večnů radosf,
vypros nám od Boha milosf,
aby sme jak samým sebe
dobývali vždycky nebe,
tak aj bližných k večnému
snažne víedli spaseniu.
Amen.
Modlitba.

Bože, ktorý Teba oslavujůcích oslavu
ješ a v úcte Svojich svátých uctený bý
vaš, daj nám milosfive, aby sme my,
ktorí slávné zásluhy svátého Františka
Xaverského ctíme, jeho láskavů ochranu
pocítili. Skrze Krista Pána nášho. Amen.
Modlitby za šťastliváů smrť.

Bože, ktorí si ku spáse fudského po
kolenia v bolestnej smrli Syna svojho
príklad i útočište postavil, udef nám,
prosíme, aby sme v nebezpečenstívách
skonávania svojho účinky tejto tak vel
kej lásky zkůsili, a do slávy Vykupitela
svojho uvedení byf zaslůžili. Skrze toho
že Pána nášho Ježiša Kristla, atď.
Ó, Maria, počatá bez poškrvny, oroduj
za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Ó,
útočište hriešnikov, Ó, matko skonávajů
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cich, neopůšfaj nás v hodinu našej smrti,
ale vypros nám dokonálu fůtosť a úprim
nů skrůšenosf, odpustenie hriechov, hod
né prijatie poslednaj potravy a posilnenie
sviatosfou sv. pomazania, aby sme S
bezpečnosfou dostfaviť sa mohli pred
trón spravedlivého, avšak i milosrdného
sudcu, Boha a Vykupitela nášho. Amen.
Ó, sv. Jozefe, priatelu a tešitelu zo
mierajúcich, pre lásku, kforou si Ježiša
a Mariu vždycky miloval, prosím fa, po
máhaj mi v hodinu smrti mojej, a vy
žiadaj mi fůúmilosť, aby som Svoj živof

s týmito sladkými slovami dokonal: Je
žiš, Maria, Jozef, do růk vašich porůčam
dušu svoju. Amen.
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Pobožnosť poďakovná.
Poučenie. — S Bohom začínaf a s Bo

hom dokonávaf: to je kresfanské pravidlo.
Keď sme teda štastlivo dokonali dóležitů
prácu alebo pobožnosf, slušná je vec,
aby sme sa za to Pánu Bohu poďako
vali. Tak to robieva sv. Cirkev, ktorá na
konci velkého póstu (po Vzkriesení),
Kriížových dní, občianskeho roku a pri
iných podobných príležitosfach odbavuje
slávne Te Deum laudamus,

ft. j. Teba

Boha chválime. Povďačnosí je zárukou
budůcich dobrodení; buďme teda vďační,
jako nás i sv. apoštol Pavel napomína
(Kolos. 3.), a za každé dobrodenie vzdaj
me Pánu Bohu podlžnů česf a chválu.

Žalm 8.
Pane, jak je slávné na zemi tvé meno!
— Jasnost svoju javíš na nebesách; —
ústa detské spravils hradom, — by ml
čal nepriatel.
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Ak pozerám nebe, dielo prstu fvojho,
— mesiac, hviezdy, čos sfvoril, poviem
si: — Čo je človek, že naň myslíš, —
ujať sa ho ráčiš ?
Udelils mu hodnosf skoro Ssvej po
dobnů; — by nad dielom tvojím vládol;
— všetko si podrobil.
Ovce, dobytok mu slůži, i zver polná;
— čo pod nebom liefa, morom chodí.
— Pane, jak tvé meno slávné — po vše
likej zemi!

Žalm 22.
Boh pastier mój na nivách; — nůdze
neznám — Ku prameňu ma vodí, —

občersívuje.
Pre meno své k spaseniu — chodník
javí; — v údolí desnotmavom som bez
strachu.
Nechvejem sa na ceste; — tys pri

mne vždy — tvá frsf a tvá podpora —

potešia mňa.
Prichystáš mi hostinu — pred odpor
com; — olejom natfrieš hlavu, — napl

níš žbán.
Zdar sprevádza a milosf — beh mi
žitia; — bavím sa v dome Božom — po
mnohý čas.

376

Sláva Otcu i Synu — jedinému, —
Duchu Tešitefovi — presvátému.
Jak z počiatku bolo, tak — nech je
vždycky: — i teraz i na veky — vekov.
Amen.

Modlitba.

(Z Tomáša Kemp)

Zas budem mluvif, Pane, a nebudem
mlčaf; budem šeptaf svojmu Pánu a
svojmu kráfu, ktorý je na vysosfách. —
Ó, jaké velké je množstvo sladkosti tvo
jej., Pane, ktorů si schoval tým, ktorí sa
ťa boja! Či je to velká vec, keď slůžim
tebe, ktorému všelko sívorenie slůžif je
povinné ? Nie fo sa mi má zdáf velkou
vecou, že ti ja slůžim, lež radšie lo sa

mi vidí velkou a divnou vecou, že faké
ho biednika a nehodníka za sluhu pri
jať ráčiš a ku svojim milým pripojif
Hla, všetko je lvoje, čokolvek mám, a
čím ti slůžim. Ano ešte naopakly slůžiš
viacej mne, nežli ja Tebe. Tu hla, nebe
i zem, ktoré si k službe človeka sívoril,
na ruku i idů, a Činia každý deň, čo Si
im rozkázal. A to je ešte málo, lebo aj
anjelov si ku službe človeka sfívoril a
odkázal. Toto všetko však prevyšuje fo,
že ty sám ráčil si človeku slůžif, a seba
samého si mu prisfúbil.
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Co ti dám ja za tieto tisíce dobrých
vecí? Kiež by som ti mohol slůžif po
všetky dni svojho života! Kiež by som
ti aspoň len jeden deň hodnů službu
preukázaf vládol! Veru, ly si hodný všet
kej služby, všetkej cli a večnej chvály.
Veru, ty si mój Pán, a ja chudobný slu
ha tvoj, povinný z celej sily ti slúžit a
chválu Ivoju nikdy nezunovaťf. To chcem,
to si žiadam; a čokolvek mi schádza, ty
Pane, ráč doplnif. Amen.

Te Deum laudamus.
Teba Boha chválime; — teba Pána
vyznávame; — meno tvoje slávime, —
vrůcne ďaky ti vzdávame; — teba Olca
večného, — cfí, čo je sívoreného.
Anjeli, Cherubíni — bez konca fa osla
vujů; — horliví Serafini — „Svátý“ stále
prespevujů; — svátý Boh na vysosli, —
sválý Pán všech mocností.
Plná zem i nebesá — sů lvej slávy,
velebnosti; — apoštolský sbor plesá, —
a velebí fa z vdačnosti; — proroci sa
klaňajů, — mučeníci plesajů
Teba, Otca slávneho, — Cirkev svátá
zvelebuje; — Syna tvojho pravého — v
celom svete vychvaluje; — tiež i Ducha
svátého, — Tešitela verného.
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Spasiž [ud svoj, óÓ,Pane; — Požehnaj

dedicívu svému; — prosíme, nech sa
stane — milosť hojná z nás každému;
— ráč svých verných spravovaf, — na
veky obhajovat.

Pro sacerdote.
Benedicámus Patrem, et Filium, cum
sancto Spiritu; Laudemus, ef superexal
témus eum in saecula.

O remus.

— Deus, cujus misericór

diae non est nůmerus, et bonitátis infi
nitus est thesaůrus: piissimae Majestfáti
tůae pro collátis donis grátias ágimus.
tuam semper cleméntiam exorántes, uf
gui peténfibus postulala concédis, eósdem
non déserens, ad praemia futůra dispo
nas. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Modlitby.
Dobrorečme Otcu i Synu i Duchu
svátému.
Chválme a vyvyšujme ho na veky.
Bože, ktorého milosrdenstvo nemá poč
tu a poklad dobroty je nekonečný, ďaky
vzdávame najláskavejšej Velebnosti tvo
jej za udelené dary, prosiac vždycky
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tvoju milostivosf, abys tých, ktorým žia
dané veci udelfuješ, neopustil, ale ku
budůcim odmenám pripravil.
Všemohůci, večný Bože, ktorý si dal
svojim služobníkom vo vyznávaní pravej
viery poznaf slávu večnej Trojice, a vo

velebnej mocnosti klaňaf sa Jednote;
prosíme, nech nás pevnosf tejlo viery
od všetkých protivenství vždycky ochráni.
Všemohůci, večný Bože, učiň, aby sme
zachovali vólu tebe povždy oddanů, a
srdcom úprimným (fvojej Velebnosti slů
žili. Skrze Pána nášho Ježiša Krista
Svna tvojho, ktorý s tebou žije a kralu
je v jednote Ducha sv. Boh po všetky
veky vekov. Amen.

Vb

Piesne k úcte božsk. Srdca
Ježiša.
L

Smluva so Srdcom Ježišovým.
1. Každé mesto, každá ves — pod,
sfůb vernosf Bohu dnes, — a čo slůbiš
potom aj — na vek-veky zachovaj! —
Prisahajme*) teda znovu — vernosf Srd

cu Ježišovmu!

2. Veď On nášmu národu — zlahčil
každů nehodu. — a keď zůril hrozný
boj, — chránil vlásť aj oltár svoj. —
Prisahajme teda znovu — vernosf Srdcu

Ježišovmu!

3. nech svet čo chce podujme, — za
Boha vždy bojujme, — vzdor pofupe,
pohane — kresfan s Cirkvou zosfane.
— Prisahajme teda znovu — vernosf

Srdcu Ježišovmu!

*) „Prisahajme“
nerozumie sa tu tak, jako
by som sa chcel zaprisahaf, ale sfubovaf.
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Z. A bár velký je ten svef, — krajšej
smluvy na ňom nief — a fak sme aj
hotoví — verní ostaf Krisfovi. — Prisa
hajme teda znovu — vernosf Srdcu Je

žišovmu!

o

I.

1. Vesmíru Tvorco blažený, — Vyku
pitelu Ježišu, — odlesk od svetla Otcov
ho, — a z Boha pošlý Boh pravý!
2. Tvá láska fa prinůtila — odiaf sa
telom smrtelným, — bys nám dal znovu
sfa nový — Adam, čo sfarý utratil.
3. Tá láska, čo utvorila — zem, more,

nebe hviezdnaté; — čo slutovná nad
hriechami — i naše vázby rozbila.
Z. Nech nevyhasne v Srdci tvém — fá

láska silná, preslulá: — by národy vždy
čerpali — milosf zo žriedla tohoto.
3. Veď preto bolo prebité, — a preto
rany znášalo, — by v krvi svojej a vode
— od špiny nás očištilo.
6. Česf nech je Otcu i Synu, — svá
tému nech je tiež Duchu; — ktorýmžto
moc prináleží — i slavné panstvo na
veky. Amen.
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Pri sv. omši.
(Spieva sa jako: Bože, pred Tvou velebnosfou.)

1. Nebe i zem vyhlasujíe — chválu
Pána svojho, — bez prestania pozdra
vujte — Srdce Krista milého. — Poďme
k Srdcu Pánovému — a klaňajme sa
Jemu; — pejte vsetky mu sívorenia, —
hodné vášho je cfenia.
2. Ono skór nás milovalo, — než sme
my ho mohli znaf; — v pokrm sladký
nám sa dálo, — čo nám mohlo viacej
dať? — Poďme k Srdcu atď.

3. Pre všetkých je otvorené — nikoho
nevvívára — dary v sebe uzavrené — i
hriešnikom otvára. — Poďme k Srdcu
atď.
4 Ten, kto k nemu sa utieka, — pote
šenie nachádza, — lebo z neho preveli
ká — radosť ducha pochádza. — Podme
k Srdcu atď.
5. Srdce Pána plápolá — láskou k
človečensívu vždy, — od počiatku ne
prestalo — platit láskou na veky. —
Poďme k Srdcu aíď.
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6. Ó, Ježišu najjasnejší, — príjmi na
še volanie, — a do boku Tvojho duší
— našich vrůcne oddanie. — Poďme k
Srdcu atď.
7. Ježišu, skrz lásku Tvoju, — krvou
Srdca Tvojeho — obmy biednu důšu mo
ju — od všetkého hriešneho. — Poďme
k Srdcu afd.
8. Plameň mocný z ohňa Tvojho —
nech sa v srdci mém zjaví, — nech
rozžehá ducha mójho, — čo i žilia mňa
zbaví. — Poďme k Srdcu atď.
9. Toto v obef nekrvavů — príjmi,
Srdce Kristové! — k zvelebeniu Ti a
cteniu — od nás obetované. — Poďme
k Srdcu aftď.
10. Zehnaj, Srdce nedostižné, — že
hnaj stádo oviec svých, — Tvoji sme a
zostaneme, — daj nám prísf do stánkov
Tvých, — Poďme k Srdcu aftď.
11. Keď fá chvíla nám nastane, — v
nejž duch telo opustí, — Srdce Pána
nás zastane, — pred frón Boží pripusfíí.
— Poďme k Srdcu atd.
12. Daj, nech Srdce fo poznáme — v
sláve večnej u Otca, — večne Jemu sa
klaniame — a spievame zo srdca. —
Poďme k Srdcu aldď.
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IV.

1. Ó, Jezu, spáso mojal — mocne
plápolá — k nám biednym láska tvoja,
— jak sladko nás volá: — Ó, lůbte,
dietky milené, — mé srdce pre vás ra
nené! — [Váš v radosti, váš v žalosii
— som Ježiš Boh a Pán)
2. By našich neprávostí — sňal hrozné
bremeno, — a žriedlo nám milosti —
bolo ofvoreno: — podstůpil ukrutné mu
kv, — prebodnůf dal nohy, ruky, — [i
Srdce své preláskavé, — náš Ježiš, Boh
a Pán.)
3. Kto by fa nemiloval, — ó, Jezu zra
nený, — a dalej obluboval — svet biedny,
studený? — Tys priatel náš, tys otec
náš, — ty žívot nám i slávu dáš, — [tys
v časnosti i večnosti — náš Ježiš, Boh
a Pán.)
4. Ó, Jezu, jak divný si, — skritý vo
Sviatosti! — Tvé telo ctnosti kriesi, — hubí
neprávosti; — tvá krv dušu. očišťuje,
nebeské tůžby vzbudzuje; — (ó chlieb
živý, div nad divy! — náš Ježiš, Boh a
Pán.)
5. Ó, Srdce, lásky svátej — nesmierny
plameňu, — krvi pre nás vyliatej — pre
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hojný prameňu! — Opoj nás týmto pra
meňom, — zapál nás svojím plameňom,
— [tvá láska: raj! Len tů nám daj, —
náš Ježiš, Boh a Pán.)
V.

1. Daruj mi, Jezu, Srdce Své, atd.
(hřadaj na str. 63.)
VI.

1. Pej, srdce, pieseň lásky, — jej zvu

ky nech plynů, — sfa sladké vtáčaf hlá
sky, — v nebesků výšinu! — Kam ble
sky slnka z rána —- jasoft roznášajů, —
zem, nebe Srdcu Pána, — nech chválu

vzdávajů|
2. Ach, my nemylovali

— to Srdce

vznešené; — obrážaf sa nebáli — za
nás prerazené! — Kam blesky atď.
3. Ono však lásky ohňom — vždy
ešte k nám horí; — milosf vždy nalezá
v ňom, — kto sa mu pokorí. — Kam

blesky atď.
4. Vždy ešte jeho rana — stojí oftvo
rená; — tu k životu je brána; — tu
nádej blažená. — Kam blosky atd.
5. Ó, srdce lásky plné, — pokornů
prosbu mám: — Zmy ma v krvi svej
vlne; — zbuduj vo mne svoj chrám! —
Kam blesky atď.
25
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6. Potom na bůrnom svete — žif bu
dem v pokoji; — nech biede trápi, hnete:
— (vá láska vše zhojí. — Kam blesky atď.
7 Tvá láska osladí mi — poslednů ho
dinu; — Spojí ma so sválými, — dá
slávnu otčinu. — Kam blesky altď.
VII

(Cor Jesu, cor purissimum.)

1. Ó, Srdce Pána presváté, — ty chrám
spravedlivosti, — zo srdca nášho hriech
vyhlaď, — ktorý máš v ošklivosti! — Že
v službe ivej sme leniví, — s fůtostou
vyznávame — od dneška však sa po
lepšiť — ochotnů vófu máme.
2. Ponížené si a tiché, — k fudom
samá si láska; — daj, nech i nás vždy
spojuje — tichej vlůdnosti páska. — Za
pál v nás lásky svej oheň, — by serafí
nom rovní, — po tebe len sme tůžili,
— vedůc vivot duchovný.
3. Aby sme fa však fůbili, — ó, Jezu,
jak je slušno, — daj nám tů lásku,
ňouž si nás — fůbil tak vefkodušno. —
O, kiež bys lásky ohnivej — strelou nás
tak zapálil, — by ohňom lásky ztrávený
— hynůc fa každy chválil!
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4. Takůto smrí si prajeme: — byf lá
skou umorení! — Za lásku tvoju z čia
stky tak — dlh bol by zaplatený. — Tak
by sme ani po smrti — fa fůbif nepre
stali, — lež novým srdcom na veky —
by sme fa milovali.
VIII.

1. Oslavujme najsvátejšie Srdce Ježi
Šovo, — Venujme mu naj vrůcnejšie srdca
nášho slovo. — Srdce Jezu prevznešené,
prameňu milosti, — Ó, buď stále vele
bené, tu i vo večnosti.
2. Sedmorým sa tokom z Teba milosf
stále průdi — Nevyhnutný liek to z neba,
pre nás hriešných udí. — Srdce Jezu atď.
3. Ten Tvoj otvor, tá predrahá ružo
zdobná rana, — Je zdroj lásky, sily,
blaha, je do neba brána. —Srdce Jezu atď.
4. Potecha Ty zarmůteným, slabým po
silnenie, — Spomóženie ubiedeným, kle
slým pozdviženie. — Srdce Jezu atď.
3. Srdce tiché, ponížené, Ty vzor všet
kých ctností, — Duše v Tebe zdóverené
vedieš k blaženosti. — Srdce Jezu alď.
6. My sa teda s dušou, telom Tebe
oddávame, — Teba Pánom, Spasitelom
svojím nazývame. — Srdce Jezu atď.
25"
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7. 5 Tebou Tebe my žiť chceme, ó.
zostávaj s nami, — A keď žif tu predsta
neme, spoj nás s nebesfanmi. — Srdce
Jezu alď.
IX.

(Spieva sa jako: Pokfakni na kolená.)

1, Ó prameňu milostí, priklade všet
kých ctností — Mójho Spasitefa Srdce
bůď pozdravené.
2. Ktoré si z lásky ku mne, ráčilo byf
ranené, — Chradlo, žižnilo, trpelo pre
mňa náramne.
3. Nuž spoločne ďakujeme, poklonu a
česfťvzdajme, — Pánu Bohu vajvyššiemu
sváte splevajme.
4. Že nám On ráčil popriaf, posvátnů
slávnosť konaf. — Ku cli Srdca Krista
Pána fu prespevovaf.
5. Obefujeme Tebe, skrze ruky du
chovné, — Telo, dušu, krov i srdce,

lá

skou horiace.
6. Jedinká nádej naša, Srdce Pána
Ježiša, — Ku Tebe zkrušene vzdychá
kresfanská duša.
7. Odpusf nám naše viny, Ježišu mi
lostivý, — Popraj nám hriešnym pokoja
v zemskom údoli.
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8. Ráč nás žehnaf, ó, Pane, daj nech
hodne plníme, — Tvoje sváté prikázania,
a zachováme.
9. Daj nech Ta verne ctíme, Tebe, Rri
ste, slůžime, — V nebi večnů radosf
máme, vždy Ta chválime.
10. Budiž od nás chválené, úctené, ve
lebené, — Ježišovo sváté Srdce, teraz
i večne.

X.

Pieseň obetovania sa božsk. Srdeu.
(Podfa modlitby od sv. Otca nariadenej r. 1899.)

1. Spasitefu všelkých [udí, — Jezu Kri
ste najsladší — shliadni na svoj národ,
ktorý — pred oltárom tu kfačí.
2. Sladké Srdce, tebe sa my — vsetci
obetujeme, — by sme žili ctnostne, zbož
ne — v fvojom sladkom objeme.
3. Je to síce pravda, že Ta — mnohí
poznaf nechceli; — zavrhli (voj príkaz
mnohí — a tak Teba zapreli.
4. Smiluj sa nad obojimi — Ježišu
náš milený; — k presválému Srdcu
svojmu, — priviaž všetkých v [ůbení.
o. Kriste, Bože, buďže králom — nielen
nad veriacimi; — riad aj synov márno
tratných, — a zas kraluj nad nimi.
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6. Daj by tífťopod otcovské — prístre

šie sa vrátili, — žeby takto hladom v
biede — večne nezahynuli.
7. Budže králom nad fými liež, — čo
blud urval od teba, — ajich priveď k
pravej viere, — Čo si sniesol s nadneba.
8. Budže králom nad tými tiež, — čo
sů v starom pohanstve, — aby zo tmy
prišli k Tebe — a nemreli nešfastne.
9, Nad všetkými

fuďmi krafuj,

-—-by

Ta každý miloval; — aby jeden ovčinec
len — jeden paslier spravoval.
10. Popraj, Pane, cirkvi svojej — bez
pečnej tiež slobody; — udeř všetkým
národom tiež — pokoja a jednolv.

AJA

OBSAH.
Časť I. Pobožnosti obyčajné.
Pobožnosť ranné.
Poučenie

7

Prvr m šlienty

©.

Úmy-el m.dlitebného apoštolstva
Modlitby

8

9
10

AnijelPánov
Žslm 129.

Strana,

...
Z hlbín volám

1
12

Pozdravenie Božského Srdca..
Pozdravenie najčistejšleho Srdca Panny Marle

12
13

K anjeloví strážcovi

14

Modlitby na kázeň.
Poučenie

—.

Pri kropení; Poklona
Modlitba k najsvátejšej Trojici
Piesen pred kázňou (Boh ti časný život dal)
Ovocie slova Božieho
Pleseň po kázní (Bože verím)
Modlitba po kázni

16

17
17
19
20
22
23

Pobožnosť omšová.

Stana

Poučenie
D.brý úmysel
.
Žalm 42.: Právo mi prisúď
Pieseň: Začína sa sv. mša
Omša na I. nedelu adventnů .
Chvály na vynáhradu bezbožného ráhania .
Obetovantešeba (dla sv. Ignáca Lojolskéh )
alm 25.: Umyjem +uky svo:e
Duchovné prijímanie (Dušo Kristova)
Modlitby odpustkové po sv. omši
Na odchod (Maria, Matko milosti)

25
26
27
28
28
30
35
36

H

46
47

Pobožnosť spovedná.
Poučenie .
Priprava (Duchu světý)
Desutoro Božích prikázaní .

Páloro cirkevných prikázaní
Sedem hlavných hriechov
Modlitba za fútosť (Hfa, pred tvojim pohřadom)
alm 50.: Smiluj sa pre milosf, Pane.
Vzbudenie troch božských cíností
Spo-ob začať a dokonať spoveď
Modt:itby po sv. spovedi

. .

Žalm 102.: Chváf Pána, duša moja
Obnovenie krstných slubov

Sv. Prijímaníie.
Poučenie. .
Pieseň cirkevná: Vyšiel od Otca Syn Boží
Pro'ispev a modlitba
Modlitby pred sv. prijímaním
Pieseň o Božsk. Srdci Ježišovom: Daruj mi, Jézu,

Srdce Své.

48
49

J9
50
51
51
51

33
35
55
56
58

HM

Strana

Modlitbapo sv. prijímaní ..........

67

Chválospev sv. Tomáša Akv.: Chvá!, Sione, Spas.

71

Pobožnosfť nešporná.
:

73

Litánie o najsvátejšom Mene Ježiš
P.eseň: Jezu, tvojej fábcznosii
Litánie loretánske

Poučenie

.

74
78
79

Protispevy (Antifóny) o prebl. Panne Marii
Pieseň: Ó, ty prekrásna

83
90

Pobožnosf večerná.
Poučenie
.
Modlitby večerné

91
91

Za skonávajůcich. posledné myšlienky

96

Žalm 90.: Prešťfastný, koho chráni

96

II. Časť. Cirkevný rok.
Poučenie

101

Doba vlanočná.
Poučenie

..

Omša Rorale (Roste)
Modlitby adventné

Omša vianočná
|.
Pieseň cirkevná: Počnůc od slnka východu
Cirkevné mod itby na vlanočné svlatky
Žalm 71 : Daj, Bože, súd svoj kráfu
Omša na Zjavenie Pána (Tri krále)
Modlitba za obrátenie. pohanov
Na sviatok najsv. Mena Ježiš
.
Modlitby na nedele po Zjavení Pánovom .

103

104
108
110
113
115
116
118
122
122
123

IV

Swrana

Doba vefkonočná.
Poučenie

125

.

Omša na nedelu Deviatnik . ..
Modlitby na nedele po Deviatniku
Sfubná omša o umučení P. našeho Ježíša Krista
Na Popol. stredu: Pieseň cirkevná a modlitby
.
Na nedele póstne
Na Smrtnů nedelu .
Na Kvetnů nedefu (Chválospev, ©
čít. a modlitby

Na Zelený štvrtok (Evanjelium)
Na Vefky piat: k (Čítanie)

127
131
132

136
137

138
140
142

Pašie: Umučenie Pána nášho Ježiša Krista, jako
143
nám ho spísal sv. Ján Evanjelista
150
Svátá krížová cesta: Poučenie .
lné modlitby o umučení Krista Pána
Modlitby za celý svet
Pie-eň cirkevná: Vychádza |prápor kráťovský

Pleseň cirkevná: Jezu, sladká lásko moja

Na Blelusobotu: Pcučenie

Čítanie a Magnificat (Zvelebuje)
Pieseň na Vzkriesenie
Omša vefkonočná
M dlitby na nedele po Velkej noci

Na krížové dni .
Litánie o všetkých světlých
Žalm 46.: Nech fudstvo tlieska v ruky

Omša na vstápenie Pánovo .
Pieseň církevná : Původco nášho spasenla

166
166
167
168
170
171
172
174
178
179
180
189
190
193

Doba světodušná.
Poučenie

..

Žalm 103.: Prevefkýs', Pán a Boh mój
Modlitby na sobotu pred sv. Duchom
Omša na sv. Ducha..
Cirkevné modlitby světodušné

195
197
201

206

Strana:

Modlitba za pokoj vo spoločnosti fudskej

206.

Na sviatok n jsvátejšej Trojice
O+.ša na Božie Telo
„.
Omša na svialok najsv. Srdca Ježišovho
Modlitby na nedele po sv. Duchu
Na Suché dni septembrocé .

208.
210.
214
218
219

Na sviatky prebl. Panny Marie: Sfubná omša.
Na sviatky prebl. Panny Marie: Cirk. moolitby
Omša na sviatok sv. Petra a Pavla
Modlitba za rozko'níkov
Modlitba za bludovercov

223
225
228
231
232

Modlitba za Čirkev. .....

208.

—Na
sviatky
prebl.
Panny
Marie:
Pieeňcirkevná
<22
Pieseň pápežská

22

Omša na slávnosť posvi: cania chrámu
Pieseň cirkevná: Nebeský Jeruzaleme

234
237

Omša na slávnosť všetkých Svěátých.
Vieseň cirkevná : Ráč, Kriste, byt milostivý
Modlitby cirkevné : K rozličným Sválým
Omša za zomrelých veriacich

239
243
44
246

Modlitby za zomrelých rodičov a priatelov
Hrdinský skutok lásky.
|.
Modlitby na koniec cirkevneho roku.
Pieseň cirkevná : Všemocný hviezd Stvorilefu

251
252
252
252

Sled: Dies irae

...

247

Časť III. Zvláštné pobožnosti.
Vzývanie Ducha sv.
Poučenie. ...

257

Veni sancte Sriritus .
.
Vjeseň cirkevná: Prijď, Duchu, k nám, Stvoritelu

257
258

Modlitby

259

Úcta najsv. Svlatosti oltárnej.
Pončenie.

261

VI
Strana

Pieseň: Klaniam sa ti verne
Pozdravenie najsv. Sviatosti
..
"Štvrť hodiny pred najsvátejšou Svialosfou

262
263
265

Modlitba zo IV. knihy Nasled. Krista

269

Poklona a odprosenie . ...

271

„Malé hodinky o najsvátejšej Sviatosti

273

Úcta najsv. Srdca Ježišovho.
Poučenie .

280

Niekofko výrekov bl. Margaréty AL.

283

Sfuby pre ctitelov Božského Srdca ...
„Zasvátenie sa Božsk. Srdcu od pápeža Leva XII
Modlitba k Božskému Srdcu
Uctenie troch najváčších dókazov lásky B. Srdcu
Vzdychy k Božskému Srdcu ...
Každodenná modlitba sv. Geifrudy
Sedem prosieb k Božskému Srdcu
"Odprosenie za urážky Božsk. Srdcu učinené
Lifánie o najsvátejšom Srdci Ježišovom
Vereiné odprosenie Božského Srdca

284
285
286
287
290
291
291
292
294
297

Malé hodinky o najsv. Srdci Ježišovom

—.

300

Trojdňová pobožnosťf za obsiahnutie milosti
Šesť mojlitieb k Božskému Srdcu
Trojdňová pobožnosf na poďakovanie
Obetovanie seba k Božskému Srdcu
„.
Odpustková modlitba pred obrazom B. Srdca

305
309
313
315
316

Úcta preblahoslavenej Panny Marie.
Poučenie.

317

Pobožnosťf májová

320

:Pieseň : Jaro prišlo, krásné kvety
Modl tba každodenná
„Modlitba sv. Augustina ...
Pozdravenie nepoškorn. Srdca Panny Marie
„Memorare (Rozpomeň sa)

320
320
322
323
324

VII
Strana

Pieseň: Panno preslávna

...

Hodinky o nepoškvr. počalí Panny Marie
Krátka zpráva o spolku sv. škapuliara
Pobožnosf ružencová
Modlitba k sv. Jozefovi
Litánie o sv. Jozefovi . .
Modlitba k Pomocníci kresfanov
Pieseň cirkevná : Zdravas', hviezdo morská
Korunka nepoškvrnenému počatiu Panny Marie.

325
327
336
341

343
344
346

348
348.

Modlitby v čas biedy a trápenia.
Poučenie .

950

O královskej ceste sv. križa
Osem blahoslavenství
.
Žalm 85.: Nakloň, Pane, ucho svoje
Modlitba v čas sůženia
Modlitba pre nemocných
Modlitba pred krížom
Modlitba v starobe
Modlitba k sv. Anfonovi Paduánskemu
Modlitba k av. Ignácovi Loyolskému. .....
Milostná novena ku cti sv. Frant. Xaverského

351

Modlitby za šťastlivů smrť

272

352
353.
354
355
356
357
358
359
360

Pobožnosť poďakovná.
Poučenie.
Žalm 8.: Pane, jak je slávné
Žalm 22.: Boh pastier máj

374
374
375

Modlitba .

376

Fe Deum laudamus: Teba Bvha chválime

377

Piesne k úcte božsk. Srdca Ježiša.
I. Smluva so Srdcom Ježišovým
II. Vesmíru, Tvorco blažený

380
381

VII
Strana

IN. Nebe i zem vyhlasujte (pri sv. omši)

IV. Ó, ezu, spáso mojal

V Daruj mi, Je.u, Srdce Své
VI. Pe, srd e, pieseň lásky
VII. Ó, Srdce Pána presváté. . .
VII Oslavujme najsv. Srdce Ježišovo
IX. Ó, Prameňu milosti. . ...
X. Pleseň obetovania sa Božsk. Srdcu poda
modlitby od sv. Otca
A. M. D. G.

ANA

382

38|

385
385
386
387
308
389

