
MILOSRDNÁ LÁSKA

Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství
pro zásluhg taých saatých ran!

(300 dní odp.)

Na památku věnuje
a o modlitbu prosí



Viaat Jesus !

PoBoŽNoST K SVATÝM neNÁvt
PÁNA NAŠEHo JEŽÍŠE KRISTA.

lr{ůže se modliti na obyčejném růženci.

Modlitba úvodnÍ: Ó ;ezisi, BoŽský
Vykupiteli náš, buď nám i celému světu
milostiv a slituj se nad námi!

BoŽe svatý, silný a nesmrtelný, smi-
luj se nad námi i nad celym světem!

MůjJeŽÍši, voláme k tobo o milost a
slitování v nebezpečenstvích naší doby.
Přikryj nás svou předrahou krví!

Věčný otče,zapřisahám tě prokrevJe-
Žíše Krista, tvého přemilého Syna, abys
nám prokázal své milosrdenství. Amen.

Na malých ztnkách se modlí:

Můj Ježíši, odpuštění a milostdenství
pro zásluhy tvých svatých ran!

(300 dní odpustků.)
Na velk'7ch zrnkách se modlí:

Věčný otče, obětují ti rány Pána na-
šeho JeŽíše Krista' abys uzdravil rány
1 --oust naslch.

(300 dní odpustků _ Pius XI. 1ó. ledna 1924.)
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Nakonec se třikrát opakuje:

,,Věčny otče, obětuji ti. . ."
obě uvedené a odpustky obdařené mod-

litby pocházejí od prosté laičky, sestry Matie
Marty Chambonové, iež ujišťovala, Že je má
od samého Spasitele. Zemřela 21. března 1907
v klášteře Navštívení v Chamberách.

Víme od aitéž,že iíPán svěříl rJvojíposlání,
aby totíŽ sama jeho svaté rány ustavičně obě-
tovala a pobožnost tu také ve světě obnovila.

Ježíš si ji k tomu poslání vychovával, poučuje
ií téměř denně o sv. ranách. Poučení ta sdělo-
vala pak své představené. (Jvedeme některá:

PoBožNoST K SV. RANÁM SE ZAI(LÁDÁ
NA NEVYčERPATELNÉu PoDKLADĚ zÁ-
SLUH NAŠEHo BoŽSKÉHo vYKUPITELE.

,.Dcero má, znáš tento poklad světa?"
,,Yždy, když mému otci obětujete

zásluhy mých sv. ran, získáváte ne-
smírný poklad."

Když otec váš je tak bohat, nesmíte
vy b'yti chudi. A v čem záleŽí vaše bo-
hatství? V mém svatém utfpení. Tento
poklad je váš."

,,otci mému se obzvláště libi obeto-
vání mých sv. ran. Tím mu vzdáváte po-
vinnou úctu,přinášíte mu dar nebesk1;'"



,,Moje rány zachovávají svět."

,,Jeden z mých učedníků mě zradil
a krev mou prodal. Vy však můŽete
každou jejÍ krůpěj opět získati' Jedina
kapka stačí, aby obmyla celý svět, a vy
na to nemyslíte, vy nevíte, jakou cenu

, -1 ,(ama toto vyKupne
Moji mučitele učlnlli dobře, že mi

proklali bok, probili ruce a nohy. Tak
otevřeli prameny' z nicl:rŽ se budou po
celou věčnost vylévat vody mélro milo-
srdenstvÍ."

x rÉro PoBožNoSTI sp porí lolpuNÁ
pŘrsr-ísBNí, rexo:

,,Vyplním vše, oč buclu prošen pro
své svaté rány. Pobožnost k nim se musí
rozslrltl.

,,Dosáhnete všeho pro zásluhy krve
mé; vždyť má cenu nekonečnou."

,,S mými ranamj a s mým srdcem
můŽete dosíci všeho."

,,7 rrrých ran lze nab'7ti plodů sva-
tosti.t'

,'Rány mé zahojí vaše."
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ToUTo PoBoŽNoSTí NÁs mŽÍŠ učí
oosŘp žÍrt:

,,Ať máte jakckoli obtíže a utrpení
skryjte je rychle do mých sV. Ían a po-

. í Y.' ((

nesete Je snaonell.

'' 
Všecky vaše činy, i ty nejnepatrnějšÍ,

jsou-li pohrouŽeny do mé krve, nabý-
vají nekonečné ceny a potěšují mé
srdce."

pRo NpuocNÉ:

,,Nemocným říkejte často střelnou
modlitbu ' Mů jJeŽíši, odpuštění a milo_
srdenstvípro zásluhy tvých sv. ran ! Ten-
to povzdeclr potěšÍ jejich tělo i duši."

pno ullÍnerÍcÍ:
,,Ó, 1"k dobře se umírá v ranách Pána

našeho JeŽíše Krista!
,,Pro duši, která zesnula v mých ra-

nách, není smrti' neboť rány mé jí dají
ztvot.

,,Snadná a prostá cesta mých ran vede
do království nebeského."

za' onRÁcBNÍ HŘÍŠxít<Ů:

,,Moje rány přikryjí všecky vaše
chyby."

J
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,,obětuj mi mé tány, aby mi získaly
11--taanrlsntKy, neoot zrznlm po ouslcn.

,,JestliŽe hříšník pronese modlitbu:
Věčný otče,obětujitirányPána našeho
JeŽíše Krista' abys uzdravil rány duší na-
šich", tedy se obrátí.

,,Při každém slově, jež vyslovíte při
této poboŽnosti, skane krůpěj ktve mé
na duši některého hříšníka."

,,obětujete_lí mé rány za obrácení
hrisníků, nabudete u Boha, i když se
neobrátí, týchŽ zásluh, jako kdyby se
byli obrátili."

,,Pobožnost tato je protiváhou mé
spravedlnos ti, zadrŽuje mou pcmstu'"

ze ouŠs v očIstct:
,,Svaté rány svoláva jí milost Boží s ne-

be a uvádějí duše z očistce do blaže-
. -Ý - aanostl vecne.

,,Pro duše v očistci jsou svaté rány
největším poklaclem."

zA cÍRKEV SVAToU:
,,Dcero má, musíš dobře vykonati svů j

úkol, obětovati totiž mé svaté rány věč-
nému otci, neboť to přispěje k vítězství
církve."
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Chceš-li vítězství církve mé urychliti,
musíš z těchto pramenů čerpati ne-
ustále."

(Neběží zde o zevní vítězství, nýbrž o ne-
rušený pokoj.)

Božský Spasitel se obrací zvláště důtklivě
na duše, iež isou mu zasvěceny' avyzývá je,
aby ho dokonale následovaly:

,,Rád bych,aby kazdá z mých snoube-
nek mohla právem slouti,ukřiŽovaná'."

,,Dcero má, pozoruj moji korunu a po-
rozumíš umrtvování, pozoruj rozpjaté
mé ruce a naučíš se poslušnosti, hleď,
jak visím na kÍíŽinah,apoznáš chuclobu
a čistotu srdce na tom, jenŽ je úplně čist

.t . ((a nezne te mlluJe.
,,Pozoruj svého snoubence; je celý

pokryt ranami."
,,Musíte milovati kÍÍž a z lasky k Jezisi

se dát ukřiŽovati. Pak budete moci jako
Ježíš zemřÍti a povstati k novému životu.
Nyní obnovuji milosti svého utrpení.
Vašíúlohou jest, abyste jeho poŽehnané
účinky rozšířily do celého světa."

,,Chci, abys byla statečnou obětí!"
,,Toť cesta, po níŽ musí moji vyvolení




