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POBOŽNOST
K MATCE BOŽÍ BOLESTNE

IE ZDROJEM MILOSTI
A ÚTECHY.

Uctívání bolestí Panny Marie bylovždy
oblíbenou pobožnosti věřících.Církevsva
tá ji schválila, vložila do misálu i do bre
viáře a ustanovila svátek sedmi bolestí
Matky Boží Vpátek před Květnou neděli
a dne 15. září. Růženec sedmibolestný
i jiné pobožnosti, připomínající utrpení
Panny Marie, jsou obdařeny hojnými od
pustky. Jak dojemný je hymnus „Stabat
Mater dolorosa !“

Církev svatá se snaží, aby naučila své
děti uctívati bolesti nebes Královny, zvláš
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tě ty, jež pocítila při proroctví Simeono
vě, při útěku do Egypta, při ztrátě ]ežíše
v ]erusalemě, při setkání s Božským Sy
nem svým nesoucím kříž,při snímání jeho
těla s kříže a při jeho pohřbu.

Matka bolestná se zobrazuje buď jak
stojí pod křížem, nebo jak drží mrtvé tělo
Syna svého. Srdce její je probodeno.

Církev svatá nám připomíná jen sedm
bolestí ,Mariiných, kdo by je však dovedl
spočíst všecky? Každičký zármutek jejího
Syna byli zármutkem jejím. Jak vzrůstala
její láska — a ta rostla neustále — tak se
vzmáhalo i její utrpení.

Mnoho světců a světic uctívalo Matku
bolestnou zvláštním způsobem. Sv. Bri
gita vypráví v VII. knize svých zjevení,
že jí bylo v chrámě Santa Maria Maggiore
v Římě zjeveno, jak velice jsou bolesti
Matky Boží uctívány v nebesích.

Když sv. Kateřina Boloňskájednou pla
kala nad bolestmi Mariinými, spatřila
sedm andělů, kteří truchlili s ní.
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NEZAPOMEN
NA BOLESTI SVÉ MATKY!

Když zestárlý Tobiáš cítil, že se blíží
konec jeho života, zavolal svého syna, po
učovalho a napomínal. Nejprve mu uložil
úctu k matce a péči o ni, řka: „Měj Vucti
vosti matku svou po všechny dny života
jejího, pamatuj, jaká a jak veliká nebez
pečenství trpěla pro tebe !“(Tob. IV, 3,4.)

Těchto slov lze dobře užíti o Panně
Marii, vždyťnám ji Spasitel na křížipnící
dal za matku, když pravil k nejmilejšímu
učedníkovi svému Janovi, jenž zastupoval
lidské pokolení: „Hle, matka tvá !“ (Ian
XIX, 27.)

Tobě tedy rovněž praví náš Pán: „Cti
matku svou po všechny dny života svého
a nezapomínej, kolik pro tebe vytrpěla!“
Pro její účast na díle vykoupení jsme jí
povinni velikou úctou a vděčností. Kdyby
naše matka dlouho a těžce trpěla, proj evo—
vali bychom jí soucit a něžný zájem, ona
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pak by nás milovala tím vroucněji. Tak
je tomu i vzhledem k Matce Boží. Těší
ji velice, když její dítky s ní cítí, připomí
najíce si její bolesti. Panna Maria pravila
jednou sv. Brigitě: „Dívám se na zemi,
zda naleznu duše, které by cítily se mnou,
a vidím jich málo. I když jich mnoho na
mne zapomíná, alespoň ty, dcero má, roz
jímej, jak velice jsem trpěla“

Církev sv. užívá o bolestech Mariiných
slov ]eremiášových: „O vy všichni, kteří
jdete cestou, zastavte se a pozorujte, zda
je bolest jako bolest má.“ (]erem. Pláč I,
12.) „Ke komu tě přirovnám, dcero jeru—
salemská? Vždyťtvoje potření je hluboké
jako moře; kdo tě zhojí?“ (Pláč II, 13.)
Církev nazývá Pannu Marii královnou
mučedníků, protože podle učení svatých
její utrpení bylo větší než trápení a muky
všech mučedníků. ]ejí tělo nebylo sice
mučeno katy, ale srdce bylo prokláno ne
výslovnými útrapami soucítění s Bož
ským Synem.



Prvá bolestPanny Marie :

PROROCTVÍ SIMEONOVO.



Richard ze Sv. Viktora praví: „U mu
čedm'ků velikost lásky zmírňovala prud
kost utrpení, u Marie Panny bylo tomu
naopak. Trpěla proto tolik, poněvadž to
lik milovala.“ SV. Ansehn tvrdí totéž:
„Ač byly tělu mučedm'ků zasazovány nej
rozmanitější rány, přece jsou nepatrně,
přirovnáme—lije k tomu, cos vytrpěla ty,
6 Matko !“ Její mučednictví trvalo celý ži
vot,protože předvídalautrpení Synasvého.

Sv. Brigitě bylo zjeveno, že bez zvlášt
ního přispění Božího by přesvatá Panna
nebyla přežila svého mučednictví. Celá
její bytost byla naplněna hořkosti. Meče,
probodávající její duši, zraňovaly každičký
nerv jejího něžného, neposkvrněného tě
la. Mučedníci při svém trápení a mukách
obraceli zraky duše své k Ježíši ukřižova
ne'mu a byli posilování a potěšováni vzpo
mínkou na Ježíše oslaveného. Plameny
lásky Ježíšovy ochlazovaly oheň jejich bo
lesti, mírnily rány důtek a bičů, otupovaly
ostrostmmeěů.



Kam však měla ve své smrtelné úzkosti
obrátiti oči Maria? Na Syna? Ach, ten
pohled právě jí působil muka nevýslovná.
Vždyť byla nejvýš milující matkou — a
na dřevě potupy visel její Syn — a jaký
Syn! Byl jejím pokladem, životem jejího
života, byl jejím Bohem! Byl však poko—
řen, zesměšněn, potupen, popliván, krvá
cel z hrozných ran!

Ježíš, radost a útěcha mučedm'ků, byl
příčinou největšího utrpení své matky.
Žádné mučednictví se nevyrovná jejímu.

Jedinou útěchou jí při tom bylo, že
jeho smrtí budeme vykoupení .Maria obě
tovala oddaně svého Syna za naše spasení.
Oběť, kterou přinášela spolu s ním, byla
tak veliká, že sv. Alfons o ní praví: „Oba
viseli na jednom kříži.“

UTRPENÍ MARIINO
BYLO ÚMERNE JEJÍ SVATOSTI.

Ježíš chtěl, aby jeho svatá Matka —
matka Vykupitelova — měla též účast na
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díle vykoupení. Sv. Tomáš Aquinský roz
jímal o důstojnosti Matky Spasitelovy &
usoudil, žeVšemohoucnost sama nemohla
stvořit „větší velikosti“.

Bolesti a protivenství světců jsou vždy
úměrné jejich svatosti. Kdo pochopí
hlubiny svatosti Mariiny, kdo pochopí
propast jejích bolestí?

Bolesti Matky Boží byly nadlidské. Du
chovní spisOvatele' praví, že život svaté
Panny V nesmírných těch bolestech byl
zachován jen zázračným způsobem. Od
okamžiku, kdy uslyšela Simeonovo pro
roctví, jasně předvídala své utrpení. Bez
zvláštní pomoci shůry by se její duše byla
bolestí odloučila od těla.

Je pravda, že Maria byla podivuhodně
“klidná, protože byla cele oddaná do vůle
.Boží, ale její utrpení nebylo proto menší.
Její přirozenost, hříchem neporušená,
byla velmi jemná, a proto také zvláště
schopná trpěti.

„Lidé nikdy nepochopí smrtelnou úz
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kost mou,“ pravila Maria Panna k svaté
Brigitě.

O velikosti útrap Matky Boží lze sou
diti i z různých okolností. Která matka
by na jejím místě nebyla toužila po tom,
aby zemřela se svým synem? Ale Maria
nemohla zemřít se svým Ježíšem. Spojení
s ním se však stalo její druhou přiroze
ností, bylo nutnou složkou jejího žití. Její
Syn byl blaženosti jejího srdce, sluncem
jejího bytí. A přece jej viděla umírat a
nemohla umříti s ním.

Její bolest zvětšovalo vědomí, že její
útrapy rozmnožují muka Ježíšova. Byla to
vůle Boží, aby i hořkost této bolesti pro
šla milujícím srdcem Spasitelovým. Uvá
žíme-li velikou lásku, jakou miloval svou
Matičku, pochopíme, že vzíti ji s sebou
na cestu křížovou, nechat ji stát pod kří
žem, bylo jednou z nejbolestnějších jeho
ran. A jaká krutá bolest pro Marii, myš
lenka, že ona je jednou z příčin jeho utr
pení!
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MARIA
BYLAOČITOU SVĚDKYNÍ .

Maria hleděla na svého Božského Syna,
přivázaného ke sloupu, slyšela svištění
bičů a důtek, viděla, jak se jeho panické
tělo chvěje a svíjí pod ranami. Byla pří—
tomna, když jej Pilát lidu ukazoval, po
tkala jej a doprovázela na cestě křížové,
stála pod křížem. Patřila na to, jak mu
krev stéká do očí a nemohla mu přesvatý
obličej utříti. Viděla jeho rty, rozpukané
žízní a nemohla mu podat osvěžujícího
nápoje. Jeho hlava měla za podušku trní
a ona jí nemohla ulehčiti. Kdo si dovede
představitimukajejího mateřskéhosrdce?

Jinýmpramenem bolestíMariiných pod
křížem bylo jasné poznání zloby hříchu.

' Nepochybujeme, že Božský Spasitel dal
Matce své v nadpřirozeném světle poznati
nejen zlobu a ošklivost hříchu, ale i ne
návist Boží oproti němu. Viděla hříchy
všeho lidstva jako velehoru, tížící skleslá
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ramena svého krvácejícího, umírajícího
Syna. Poznávala jasně, že jest pravým Bo
hem a člověkem,obtíženým vinami světa,
zníčeným, ukřižovaným jeho zlobou. Jaká
to žalost, jaká muka pro přečisté, nepo
skvrněné srdce naší sladké Matky!

LID SKÝ NEVDĚK.

Jinou příčinou hlubokého žalu Matky
Boží byla lidská nevděčnost. Marie, Krá
lovna apoštolů, Matka církve, viděla du
ševním zrakem netečnost ve věcech spá
sy, opětné upadání do hříchů smrtelných,
nechuť k věcem božským, znesvěcování
svatých svátostí, zamítání azneužívání mi
lostí, same' to známky nejhrubšího ne
vděku.

Pak v duchu zřela pekelné plameny a
v nich množství duší, pro něž předrahá
krev Ježíšova tekla nadarmo, a hluboká
bolest zraňovala milující srdce její.

Blahoslavenému Jindřichu Susovi, ve

14



likému ctiteli bolestné Matky Páně, se do
stalo podivuhodných zjevení. Tak na pří
klad řekla mu Maria: „Uvažuj, že veš
keré bolesti, jež kdy soužily lidská srdce,
jsou vzhledem k mému utrpení jako kap—
ka vody proti moři.“

Božský Spasitel pravil sv. Mechtildě:
„Uctívej srdce mé Matky jako srdce, jež
nejvíce trpělo. Vždyť bylo probodáváno
tisícerými meči jak po čas mého umučení,
tak i později při vzpomínce na ně.“

Marii z Agredy bylo zjeveno, že pře—
svatá Panna po odchodu svého Syna do
nebe každého pátku nevýslovnětrpěla po
dobně, jako duše vyznamenané stigmaty
Páně. A vše to snášela z lásky k nám. “gg

Milá duše, je možno, abys neměla sou
cit s bolestmi své nebeské Matky? Ne,
není. Naopak, vděčnost tě nabádá, abys
bolesti Mariiny s láskou a vděčností uctí
vala zvláštním způsobem.
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RÁD, ZALOŽENÝ
KE CTI BOLESTNÉ MATKY BOŽÍ.

Jak dokazují spisy sv. Otců, modlitby,
hymny a obrazy, byly bolesti Mariiny
v církvi uctívány po všechny časy. Ale
Bůh si přál, aby se pobožnost ta mezi
věřícími více rozšířila. I vznikl řád, jehož
účelembylo prohloubit tuto úctu marián
skou.

Založilo jej sedm Horenckých šlechticů.
Když na Velký pátek r. 1233 rozjímali
o umučení Páně a utrpení jeho svaté Mat
ky, zjevila se jim Maria s anděly. Někteří
z nich drželi nástroje umučení, jiní černá
roucha. Jeden měl otevřenou knihu; byla
to řehole sv. Augustina, jiný nesl v pra
vici nápis „služebníci Mariini“ ze zlatých
písmen a v levici palmu. Blahoslavená
Panna oděla šlechtice do oněch rouch,
černých to škapulířů a pravila: „Přišla
jsem, moji vyvolení služebníci, abych vy
slyšelavaše vytrvalé modlitby. Noste ten

16



Druhá bolestPanny Marie :

ÚTĚK DO EGYPTA.



to oděv. Jeho barva vám bude připomí
nat bolesti, jichž jsem zakusila v den smrti
Syna sve'ho. Rehole Augustinova budiž
vám pravidlem života a pahna nechť je
symbolem slávy, jež vás za věrné služby
na zemi očekává v nebesích.“

Oni první „služebníci Mariini“ čiliSer
vité učinili, jak jim svatá Panna přikázala.
Časem se tento řád rozšířil do mnohých
zemí. V Praze na Slupi jim založil klášter
Karel IV.

I křesťané, žijící ve světě, se mohou
stát účastnými zásluh členů toho řádu,
nosí-li černý škapulíř,*) a uctívají-li bo
lesti Panny Marie. To se má díti hlavně
v pátek nebo Vsobotu.

*)Býváspojen sjinými vtak zvaný škapulířpatero
násobný.
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POBOŽNOST
K BOLESTNÉ MATCE BOŽÍ JE

ZDROJEM OBZVLÁŠTNÍCH
MILOSTÍ.

Četní duchovní spisovatelé praví, že
Maria pro své utrpení má u svého Syna
takovou moc, že jí splní vše, oč ho žádá.
Tím, že uctíváme bolesti Matky Páně,
nakloňuieme si Božského Spasitele. Sám
pravil k Veronice z Binasco: „Dcero má,
slzy, které proléváš nad mým utrpením,
jsou mi velkou útěchou; věz však, že po
něvadž tolik miluji Matku svou, jsou slzy,
jež pláčeš nad jejím utrpením, ještě mno—
hem cennější“

]e málo pobožnosti, kterým by Božský
Spasitel byl učinil Větší zaslíbení a které
by se mu více líbily.



MARIA
JE POSILOU ZARMOUCENÝCH.

Kdo sečte obrazy a sochy, představující
Matku bolestnou? Kdo spočítá milosti a
zázraky, udělené tam trpícím a ubohým?

I my se k ní utíkejme ve všech okol
nostech života a vyprosí nám síly, aby
chomkříže své nesli trpělivě. Matku Boží
bolestnou by měly zvlášť vzývati duše,
které chtějí zanechat hříšného života, ne
boťtato pobožnost vzbuzuje ducha kajíc
nosti, přináší velkou útěchu, sílí důvěru
v Božímilosrdenství, zjednává duši zvlášt
ní ochranu nebes Královny v dobách po
kušení a chrání před opěrným pádem do
hříchů.

Velký apoštolát modlitby v Anglii, je
' hož účelem je vyprosit, aby se tato země

vrátila do lůna církve katolické, uctívá
Marii Pannu jako Matku bolestnou. A vý
sledky jsou takové, že se ročně přes 10
tisíc anglikánů stává katolíky. — Maria
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opravdu nenechá ani Zdrávasu bez po
Všimnutí.

Ti, kdož ji prosí o pomoc, aby dosáhli
ctností, mohou být jisti, že je vyslyší. Zdá
se též, jako by byla pobožnost k Matce
Boží bolestně určena nebem k tomu, aby
mírnila tresty Boží, nebo je od hříšného
lidstva dokonce odvracela.

BOLESTNÁ MATKA
VEDE SVÉ DÍTKY RYCHLE

K SVATOSTI.

Důkazem toho je svatý Gabriel Pos
senti od Bolestné Matky Boží, jenž ze
mřel roku 1862 ve věku čtyřiadvaceti let.
Nějaký čas se vzpíral milosti řeholního
povolání, ale uposlechnuv pak volání Bo
žího, vstoupil k Pasionistům. Tam se ten
to dosud světsky žijící jinoch změnil v po
korného, světu odumřelého řeholníka.Je
jisto, že jednou z hlavních příčin jeho
svatosti byla něžná a vroucí úcta k Matce
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Boží bolestné. Byl jí oddán z celého Srd
ce. Svá rozjímání konal Vduchu na jejím
probodeném srdci. Snažil se neustále, aby
ona s ním byla spokojena. Casto mluvíval
o jejích bolestech; ona byla jeho myšle
ním, jeho cítěním, jeho Vším. Ríkával:
„Mým nebem je bolestné srdce mé drahé
Matky'!“

Pobožnost k ní se snažil rozšiřovatime
zi spolubratry. Radíval jim: „Zbude-li
nám několik minut času,nejlépe jich uži
jeme, když budeme rozjímati o bolestech
Mariiných.“ Sám tak činívalříkaje: „Ne—
zapomínejme jejího utrpení a pomůže
nám Vhodině smrti.“
F.“Jeho důvěra nebyla zklamána. V po
slední své nemoci, kterou snášel s hrdin
nou trpělivostí, dával svaté Panně do
jemné důkazy své lásky. Jak často tiskl
její obraz na své rty! Posledním jeho po
hybem bylo, že si jejíobraz položil na prsa.
Pak, obraceje očiknebi, zvolal s nevýslov
nou důvěrou: „O Matko moje, pospěšl“
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Jeden z jeho řeholních bratří, vida smrt
andělského toho jinocha, zvolal :„Jak brzy
se stal světceml“ Maria Panna mu byla
vůdkyní, která jej vysvobodila z osidel
světa, dovedla jej rychle k výšinám doko
nalosti a přismrti ho skryla do svatostánku
svého zraněného srdce.

Tento mladistvý řeholník byl prohlá
šen za blahoslaveného už za padesát let
po smrti, svatořečen byl 13. května 1920.

POBOŽNOST
K BOLESTNE PANNE MARII

ZIEDNÁVÁ STASTNOU
SMRT.

Nejcennějším ovocem úcty k Matce bo
lestné je poznání svých hříchů, opravdová
lítost nad nimi, a zvláštní pomoc Mariina
v posledním boji. Je to velmi dobrá pří
prava k smrti nejen pro slíbené milosti,
nýbrž také proto, že se Maria pro svou
přítomnost při smrti Božského Syna stala
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matkou Všechlidí a jejich pomocnicí zvláš
tě v poslední hodině.

Svatý Alfons se v této pobožnosti cvičil
po léta. Bolesti Mariiny byly předmětem
jeho rozjímání a nejhlubšího soucitu.
Když někde konal misie, míval u kaza
telny obraz bolestné Matky, aby Věřící,
patříce naň, nábožně rozjímali o jejích bo
lestech a nabyli důvěry V její přímluvu.
Mezi kázáním se často obracel k Marii a
napomínal hříšníky, aby si od ní vyprošo
vali milost úplného polepšení. I jeho spisy
vydechují vůni této pobožnosti.

Svatá Panna vybízela Marii z Agredy,
aby se modlila za umírající, neboť jejich
útrapy a nebezpečí jsou veliké. Nástrahy
pekla, vzpomínky na spáchané hříchy, ne
jistota, zda jsou ve stavu milosti, bázeň

' před neznámou budoucností: to Vše se
spojuje a skličuje duši. Ale ten, kdo uctí
val Matku Boží, nebude opuštěn. Maria
zachránila V poslední chvíli mnoho duší
od Věčnézáhuby. Sv. Alfons praví, že kdo
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umírá v lásce Boží, se jménem Mariiným
na rtech, nemůže být zavržen.

BLAHO SLAVENÝ

VINCENC PALOTTI,

jenž zemřel V předešlém století v Římě
v pověsti světce, byl velikým ctitelem bo
lestné Rodičky Boží. Když roku 1832 po
znal „Denní modlitby ke cti bolestně
Matky“, byl tak potěšen a cítil takovou
lásku a důvěru k ní, že se co nejvíce snažil
o rozšíření té pobožnosti. Kněze sve'ho
kláštera zavázal, aby se ji modlili denně.
Později ji přeložil do různých řeči a přál
si, aby se rozšířila po celém světě a byla
zdrojem milostí všemu lidstvu.

V beatiůkačním procesu tohoto sluhy
Božího je poznamenáno, že zlý duch pro
hlásil ústy posedlé osoby, že nikdo ze cti
telů bolestné Matky Božínebude zavržen.
Světec byl tak přesvědčen o pravdivosti
onoho sdělení, že o něm často mluvíval.
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Třetí bolest Panny Marie:

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO JEŽÍŠKA.



Jaká útěcha vědět, že, když soucitně a
s láskou vzpomínáme na bolesti přesvaté
Panny, přispěje nám V hodině smrti.

MATKA BOLESTNÁ,
TĚŠITELKA DUŠÍ V OCISTCI.

Sestře Dominice Kláře od sv. Kříže,
jež zemřela r. 1897 V pověsti světice, se
častěji zjevovaly duše z očistce. Jedna
z nich jí řekla, že byla zachráněna jen
pro uctívání bolestí Mariiných. Milovala
něžně bolestnou Matku Páně a když uvi
děla její obraz nebo sochu, pomodlila se
sedmkrát Zdrávas. Činila to často bez
zbožného úmyslu, jen ze zvyku, protože
jí to její matka hluboce vštípila'do duše,
ale zůstala zvyku tomu po celý život Věr

' na. V hodině smrti pak ji Panna Maria
odměnila za tuto Věrnost tím, že jí při—
pomněla sve'bolesti, a duše ta pocítila hlu
bokou lítost nad svým hříšným životem;
proto ji bylo odpuštěno.
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Lítost její byla taková, že jí byly od
puštěny nejen hříchy, ale i část časných
trestů. I Vočistci se jí Panna Maria občas
zjevovala ulehčujíc jí V jejím utrpení. Po
dobu zjevení necítila Vůbec svých očist
cových muk.

Mnoho duší, které hřešilymnohem me'
ně než ona, bylo zavrženo. Proto jest, jak
pravila, plna vděčnosti a lásky k přesvaté
Panně. Bez ní by nebyla zachráněna. ]ejí
jazyk bude po celou věčnost opěvovati
moc a dobrotu Marie Panny.

Sestra Dominika Klára píše též, že
mnozí ze ctitelů Matky bolestné očistcem
jen prošli, jen na krátko byli zbaveni po
hledu na velebnost Boží.

Mílosti, které Ježíš slíbil těm, kdož
uctívají bolesti jeho Matky, jsou veliké.
Sv. Alfons uvádí ve svém pojednání o té
věci, že sv. Alžbětě bylo zjeveno, že po
nanebevzetí Panny Marie sv. Jan Milá—
ček toužil, aby ji opět uviděl. Matka Páně
se mu zjevila i s Božským svým Synem
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a vyprosila tyto zvláštní milosti těm, kdož
budou uctívat její utrpení:

I. Obdrží milost pravé lítosti nad svými
hříchy.

2. Maria je bude posilovat ve všech je
jich útrapách, zvláště pak v poslední ho—
dině.

3. Bude jim živou připomínkou bolestí
Ježíšových a za pamatování na ně budou
na věčnosti zvláště odměněny.

4. Duše ty budou úplně Mariiny a ona
pro ně obdrží všeckymilosti, o které bude
žádat.

Pater Faber pak vypočítává ještě jiné
spasitelné účinky té pobožnosti. Praví, že

vede k velké svatosti,
ukazuje duším marnost světských po

žitků a radostí, naplňuje je silou v poku
šeních světa,

učí chápati bolest ]ežíšovu a Mariinu
nad hříchem a smýšleti jako Ježíš Ukři
žovaný, ,

učí rozuměti tajemství _'íže, a napl
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ňuje duši oddaností do VůleBoží ve Vlast
ním utrpení.

Je to pobožnost plná Krve Kristovy &
uvádí duše přímo do Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova.

Je také velmidobrou přípravouna smrt.
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MODLITBY

K BOLESTNÉ PANNĚ

MARII



STABAT 'MATER.*

1. Podle kříže Matka stála,
plna bolu hořce lkala,
když pněl Vmukách její Syn;
duši žalem rozechvěnou,
hořem velkým naplněnou
zranil meč až do hlubin.

2. O, jak smutná, usoužená
byla žena vyvolená,
Matka Syna Božího.
O, jak bledla, jak se chvěla
svatá Máti, když ho zřela
V mukách kříže pnícího.

3. Kdo by za pláč svůj se styděl,
kdyby Matku Páně viděl
takým hořem sklíčenou ;
kdož by prostým zůstal bolu,

* Tato krásná sekvence je asi od františkána Jaco
pona da Todi, jenž zemřel 1306. (Přeložil Msgr. Vla
dimír Hornof.)
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milou Máteř Vida Spolu
s Božským Synem ztrápenou?

. Pro hřích mnohý svého lidu
Vidí Krista snášet bídu,
bičování, hanby žal.
Vidí sladkou radost svoji,
jak tu Vsmrti teskném boji
ducha svého Otci vzdal.

. Matko Páně, lásky zdroji,
nechat' cítím bolest tvoji,
s tebou nesu těžký žal.
Dej, ať srdce láskou plane,
Krista ctíti neustane,
milosti své by mně přál.

. Svaté rány těla jeho,
Vmukách na kříž rozpjatého,
vtiskni mocně V duši mou!
Nechat' strasti tvého Syna,
jimiž smyta naše Vina,
sdílím s myslí upřímnóu.
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Čtvrtá bolestPanny Marie:

SETKÁNÍ SE s JEŽÍŠEM NA CESTĚ KŘÍŽOVÉ.



IO.

. Dej mi s tebou zbožně lkáti,
Zmučeného litovati
v žití každé hodině.
S tebou podle kříže dlíti,
s tebou Vslzách sdružen býti
žádám sobě jedině.

. Nade Všechny slavná Panno,
bez odporu buď mi přáno,
abych s tebou plakat směl;
V duši své bych odevzdaně
nesl smrt a muky Páně,
rány jeho V úctě měl!

. Zraněn mukou Syna tvého,
at' jsem láskou kříže jeho,
krví svatou opojen.
Zhouba zlá mne nezachvátí,
když ty při mně budeš státi
v posledního soudu den.

Kriste, až můj život zhasne
pro svou Matku v říši jasné
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zdob mě pahnou Vítěznou!
Až Vhrob klesne sehrána těla,
dei, by duše viíti směla
v ráje slávu nadhvězdnou!

POBOŽNO ST
K BOLESTEM PANNY MARIE

PRI UMUČENÍ PÁNĚ.

První bolest.

Matičko má, vzpomínám na bolest, kte
rá ti zaplavila duši, když se milovaný Syn
před svým utrpením s tebou loučil. Vzpo—
meň si, jak meč bolesti probodl při tom
tvé srdce a jak se z očí tvých řinuly hořké
slzy a přispěj mi, prosím, až se budu lou
čiti se svými drahými. Zvláště však stůj
při mně, až se duše má odloučí od těla
a zažeň nepřítele zlého. Amen. Zdrávas
Maria.
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Druhá bolest.

Matko Páně Maria, vzpomínám na bo
lest, jež plnila tvou duši, když ti sv. Jan
oznámil, že tvůj milovaný Syn byl zrazen,
zajat, svázán, postrkován, veden na soud,
nespravedlivě souzen, poličkován a věz—
něn! Jaký meč bolesti proklál tehdy tvé
srdce, jak jsi s pláčem volala: „O Synu
můj, kéž mohu zemřít místo tebe!“

Pro ona muka, přesvatá Panno, tě pro
sím, abys mne chránila malomyslnosti a
úzkosti v poslední hodince a potěšila mě
svou přítomností. Amen. Zdrávas Maria.

Třetí bolest.

Bolestná Matko Páně, vzpomínám na
hrozné utrpení tvé na Velký pátek, když—
jsi spatřila Syna svého, jejž Pilát ukazoval
lidu voláje: „Ejhle, člověk!“ Kolik vytr
pělo tehdy něžne' srdce tve' při pohledu

VIV
na zbičovane',rozedrané těloJemsovo, na
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jeho hlavu, zbodanou trním! Cos cítila,
ó nejlepší Matko, když jsi slyšela křik
lidu: „Ukřižuj, ukřižuj ho !“ a když Pilát
pronesl nad tvým dítětem rozsudek smrti !

Pro ona hrozná muka tvého mateřského
srdce tě prosím, až budu státi před Soud
cem věčným, spoj zásluhy své s mými
nepatrnými dobrými skutky, abych od ně
ho uslyšela rozsudek milostivý. Amen.
Zdrávas Maria.

Čtvrtá bolest.

Matko Boží,vzpomínám na bolesti, kte
ré plnily tvou duši, když jsi potkala Ježíše,
nesoucího těžký kříž a úplně vysíleného.
Jaká muka, vidět, jak klesá pod svým bře
menem a jak surově s ním jednají!

Svatá Panno, pro mučednictví, jež jsi
vytrpěla při onom setkání, tě prosím,
abych se s tebou setkala, až budu odchá
zet z tohoto slzavého údolí a byla potě
šena jasem svaté tváře tvé. Amen. Zdrá—
vas Maria.
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Pátá bolest.

Maria, Královno mučedníků, vzpomí
nám na hroznou bolest, jež drásala tvou
duši, když jsi slyšela, jak Ježíše přibíjejí
na kříž. Kolik ran tu bylo zasazeno tvé—
mu srdci!

Pro tyto bolesti, pro slzy tvé a vzdechy
tě prosím, abys při mně stála, až srdce
moje bude bodáno šípy smrti. Amen.
Zdrávas Maria.

Šestá bolest.

Přesvatá Panno a Matko Boží Maria,
vzpomínám na bolesti, jež plnily tvou du—
ši, když jsi viděla, jak milovaný tvůj Syn
pní Vnevýslovných mukách na kříži a ne
přátelé se mu posmívají a jej urážejí. Co
cítilo tvé srdce při slovech „Bože můj,
proč jsi mne opustil ?“ O, toho utrpení,
když Ježíš naklonil hlavu a vypustil duši!

Matičko má, pro bolesti při umírání
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nejdražšího Syna tvého tě prosím, přispěj
mi v hodině smrti mé, vezmi ubohou duši
mou do mateřského svého náručí a ukaž
ji Božskému Synu svému. Amen. Zdrávas
Maria.

Sedmá bolest.

Bolestná Matko Páně, vzpomínám na
utrpení, jež cítila tvá duše, když jsi pa
třila na probodený bok Ježíšův. Tehdy
bylo i srdce tvoje prokláno. A když jsi
držela tělo Syna svého tak nelidsky ztrýz—
něného, žes ho sotva poznávala, jaké po—
toky slz svlažovaly svaté ty rány!

Pro všechny ty útrapy tě, Matičko má,
prosím, aby ses ustmula nad duší mou
v jejím posledním utrpení, očistila ji pro
zásluhy svých slz, objala ji a uvedla do
věčné blaženosti. Amen. Zdrávas Maria.



LITANIE
K PANNE MARII BOLESTNÉ.

(K soukromé pobožnosti.)

Pane, smilui se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smilui se nad námi!

Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Otče, s nebes Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se

nad námi!
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad

námi!

Svatá Maria,
Matko truchlící,

Matko úzkosti plná, 22112381),
Matko plačící, '
Matko bolestmi naplněná,
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Matko mečem proklaná,
Matko bolesti kříže snášející,
Matko Syna svého zbavená,
Matko utrpení všech snášející,
Posilo slabých,
Pomocnice opuštěných,
Štíte nešťastných,
Vysvobození utiskovaných,
Kotvo důvěry,
Utišení bouří,
Přístave tonoucích,
Hrůzo pronásledujících,
Bohatství věřící h,
Světloproroků,
Podporo apoštolů,
Koruno mučedníků,
Útěcho vyznavačů,
Perlo panen,
Rozkoši vdov,
Léku nemocných,
Naděje umírajících,
Občerstvení duší v očistci trpí—

cích,

4o

ísguaz[npoxo



Pa'ta' bolest Panny Marie:

UKŘIŽOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE,



Radosti všech svatých, oroduj za nás!

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

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

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

Modleme se:

Shlédni na nás, 6 Bože, chraň nás Vše
ho zlého, zvláště úkladů ďábelských a
úzkostí V poslední hodince. Pro Ježíše
Krista, Syna Tvého a na přímluvu bo
lestné Rodičky Jeho, nejblahoslavenější
Panny Marie. Amen.

Matko lásky, bolesti a milosrdenství,
oroduj za nás! (300 dní odp.)

Maria bolestná, Matko Všechkřesťanů,
oroduj za nás! (300 dní odp.)
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MODLITBA PŘED PIETOU.

Skoro v každém kostele vídáme sochu bolestné Pan
ny Marie, držící v náručí svého zemřelého Božského
Syna. Toto vyobrazení nazývá se Pieta. S návštěvou
Piety jsou spojeny mnohé milosti. Koná-li se při
návštěvě novéna, možno se modliti po devět dní
sedmibolestný růženec a přidati tuto modlitbu:

O Maria, Matko bolestná, jakou hoř
kosti bylo naplněno Tvé srdce, když jsi
objímala zraněné tělo svého nejsvětějšího
Syna, když jsi je tiskla k svému mateř
skému srdci &líbala jeho svaté rány. Při
pomínám Ti tyto bolesti a prosím, abys
mi pro ně vyprosila odpuštění mých hří—
chů. Pros za mne, ubohého hříšníka, Ie
žíše, jehož'jsi držela ve svých nejčistších
rukou. Obětuj svýma mateřskýma ruka
ma nebeskému Otci toto zraněné tělo na
odpuštění mých hříchů. Obětuj Mu jeho
probodené srdce, jeho utrpení asmrt, abys
mi vyprosila milost a odpuštění. Amen.
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MODLITBA
ZA ŠTASTNOU HODINU

SMRTI.

O Maria, Matko bolestná, pro svou ve
likou úzkost a lásku, s kterou jsi vzhlížela
ke kříži umírajícího sve'ho Syna, stůj při
mně, až se přiblíží má poslední hodina.
Tvému mateřskému srdci poroučím po
slední 3 hodiny svého života. Obětuj je
nebeskému Otci ve spojení s Ježíšovou
úzkostí smrtelnou. Obětuj často nebeské—
mu Otci nejdražší krev Ježíšovu smíse
nou s Tvými bolestnými slzami, které jsi
na Kalvarii prolévala jako dostiučinění za
mě hříchy a na ten úmysl, abych poslední
sv. přijímání jako posilu na cestu do Věč
nosti přijala s dokonalou láskou a lítostí &

' abych ve skutečné přítomnosti Ježíšově
vydechla svou duši.

Když se přiblíží poslední okamžik mé—
ho života, představ mne svému Božskému
Synu a řekni: „Odpust' mu, neboť nevě
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děl, co činí! Přijmi jej do království své—
ho!“ Amen.

MODLITBA
PŘED OBRAZEM BOLESTNÉ

MATKY

(od ctih. Martina z Kochemu).
'Vl

O Maria, Matko nejdobrotivě1s1,která
nikoho neodmítáš a nikým nepohrdáš,
k Tobě se obracím se srdcem zkrouše
ným. ]á ubohý hříšník, blížím se k Tvé
mu nejsvětějšímu obrazu a prosím za ve
likou lásku k Tobě. O milosrdné srdce
Mariino, dej, abych i já zakusil milo
srdenství, jež tolik hříšníků již dosáhlo,
Vždyťjsi nazývána Matkou milosrdenství.
Kterak by bylo možno, aby mne zamítlo
Tvé srdce, sídlo milosrdenství. O srdce
Matky neisoucitnější, ty nejlépe Víš, ja
kého soucitu potřebuje hříšné srdce lid
ské, neboť bolesti Tvé byly tak veliké, že
celý svět nestačil, aby Tě potěšil.
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Jak nevýslovnábolest naplnila Tvé srd
ce, když jsi rozjímala o umučeném Synu
svém, když jsi jeho mrtvé tělo V náručí
držela, k srdci tiskla, proudem hořkých
slz polévala. Připomínám Ti tyto nevý
slovné bolesti a prosím, abys mi pro ně
vyžádala odpuštění mých hříchů.

O Ježíši, ó Maria, smilujte se pro své
bolesti nad ubohým hříšníkem! O Ježíši,
ukaž svému nebeskému Otci své nejsvě
tější rány, které jsivytrpěl pro mne. OMa
ria, ukaž Mu všechny slzy, které jsi pro
mne prolila. O Synu, ó Matko, ukažte
Mu všechnu smrtelnou úzkost, kterou
srdce vaše pro mne vytrpělo.

O Maria, pro tajemství svých bolestí
vypros mi milosrdenství u Boha Otce.
Představ Mu probodené Srdce Ježíšovo
i svoje a všechna utrpení, která jsi s Ježí
šem na zemí pro mne vytrpěla, abych
takto dosáhl milosrdenství a odpuštění.
Amen.
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VZÁCNE OBĚTOVÁNÍ.

Sv. farář Arsský měl ve zvyku, ve zvláštních záleži
tostech obětovati Otci nebeskému rukama Panny
Marie tělo Božského Spasitele pokryté krví a rana
mi. Říkával, že je to nejjistější prostředek k obdržení

zvláštních milostí.

O Maria, Matko bolestná, vroucně Tě
prosím pro nevýslovné bolesti, které jsi
snášela při smrti svého Božského Syna,
obětuj nebeskému Otci za mne Tělo nej
světějšího Syna Božího pokryté krví a ra
nami na vyprošení této milosti . . .

MODLITBA SV.BRIGITY.

O Maria, Panno požehnané a nepo—
skvrněná, Tys vytrpěla mučednictví lásky
a bolesti pozorujíc bolesti a utrpení Ježí
šovo. Ty jsi spolupůsobila při mém vy
koupení svým nesmírným utrpením, obě—
tujíc Bohu Otci jeho nejmilejšího Syna
jako zápalnou oběť na odpuštění mých
hříchů. Děkuji Ti za nevýslovnou lásku,
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s kterou jsi se odloučila od Ježíše, který
je požehnaný plod života Tvého, pravý
Bůh a pravý člověk,abys zachránila mne,
hříšníci. Obětuj své bolesti za mne u Otce
i Syna, abych opravdově polepšila svůj
život a nikdy už nekřižovala svého Spa
sitele novými hříchy. Pros za mne, abych
v dobrém až do konce setrvala a pro zá
sluhy jeho utrpení a kříže obdržela život
Věčný. Amen.

MODLITBA
KE CTI SLZ PANNY MARIE

(od ctih. Martina z Kochemu).

Požehnány buďte nesčíslné, hořké slzy,
jež stékaly v takovém množství z očí Ma

- riiných, když s láskou a něžným soucitem
oplakávala svého Syna, našeho ukřižova
ného Spasitele. Lidé i andělé oslavujte a
ctěte tyto slzy, hříšníci utíkejte se k nim,
neboť mají sídlo v srdci nejsoucitnějším.
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O bolestná Matko, jako z ran Ježíšových
tekla drahocenná krev, tak z očí Tvých
řinuly se proudy hořkých slz, neboť i Ty
jsi prožívala úzkost smrtelnou pro naše
spasení. O palčivé slzy, ó hořké slzy, ó slzy
plné smutku, které jste pohnuly anděly
k soustrasti a pronikly ' srdce věčného
Otce! Obměkčete moje tvrdé srdce, po
hněte mne k soucitu a k hluboké lítosti
nad mými mnohými hříchy! O svaté slzy,
obmyjte mne! O hořké slzy, očistěte mne!
O něžné slzy, obměkčete srdce mé !O pal
čivé slzy, rozplameňte mne! O slzy bo—
haté a záslužné, obohat'te a okrášlete duši
mou! O Maria, Panno nejněžnější, při
pomínám Ti srdečnou soustrast, kterou
jsi cítila s Božským Synem svým při ce
lém jeho utrpení a nesčíslné slzy, které
prolévaly oči Tvé, a prosím Tě, abys mi
vyžádala dar slz a opravdové lítosti nad
mými hříchy. Kéž i já dovedu prolévati
účinné a spasitelné slzy nad hrozným u
trpením svého Spasitele a nad svými hří
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SNÍMÁNÍ S KŘÍŽE.
Šestá bolestPanny Marie:



chy, jako Tys je prolévala pod křížem.
O nejmilosrdnější Matko, prosím Tě,
obětuj své slzy věčnému Otci k zadost
učinění za mou vlažnost a tvrdost srdce
a pro ně vypros mi milosrdenství a od—
puštění mých hříchů. A až budu ležeti na
smrtelné posteli, daruj mi alespoň jednu
z Tvých vzácných slz, která by obmyla
a očistila mou hříšnou duši a mé obtížené
svědomí. Amen.

MODLITBA.

Pane Ježíši Kriste, prosíme, aby se
u milosrdenství Tvého za nás přimlou
vala nyní i v hodinu smrti naší blaho
slavená Panna Maria, Matka Tvá, jejížto
nejsvětější duši pronikl meč bolesti Vho
dinu umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíši
Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kralu
ješ s Otcem a Duchem svatým na věky
věkův. Amen.
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POVZDECH .

Vtiskni, ó Maria, své bolesti do mého
srdce, abych dovedla utrpení milovat,
abych je snášela s Tebou a abych pohrdla
každou jinou láskou pro lásku k Tobě.
Amen.

MODLITBA.

Přesvatá Panno a Matko! Tvou duši
pronikl sice při utrpení Božského Syna
Tvého meč bolesti, avšak při jeho slav—
ném zmrtvýchvstání pocítila jsi nepomi
jitelnou radost z jeho vítězné slávy. Vy
pros nám, prosíme, at' béřeme tak srdeč—
nou účast v protivenstvích svaté Církve
a v utrpeních nejvyššíhoPastýře, sv. Otce,
abychom s nimi i žádoucí útěchou byli
občerstvení, v lásce a pokoji téhož Ježíše
Krista, Pána našeho. Amen. _

(200 dní odp.)
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RÚŽENEC KE CTI
SEDMI BOLESTÍ PANNY MARIE.

Růženec tento zaveden byl v řádu Ser
vitů hned při jeho založení Vpolovině 13.
století. Skládá se ze sedmi desátků, každý
desátek z I Otčenáše, 7 Zdrávasů s pří
slušným tajemstvím na památku sedmi
bolestí Panny Marie a Sláva Otci. Na
konci připojují se ještě 3 Zdrávasykuctění
slz, které při oněch bolestech Panna Ma
ria prolila.

Při tomto růženci bývají Otčenáše na
hrazeny medailkami, na nichž jsou zobra
zeny bolesti Panny Marie. Modli se tak
to: Věřím v Boha, Otče náš, 3krát Zdrá
vas Maria jako u růžence obyčejného,
Sláva Otci. (Viz obrázky.)

Před prvním desátkem možno asi takto
uvažovati:

O Maria, Matko bolestná, majíc s Te
bou 'srdečnou útrpnost, připomínám si
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onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé připroroctví svatého starce Simeona.
Prosím Tě pro zarmoucené srdce Tvé,
vyžádej mi úplnou odevzdanost do vůle
Boží při smutných a bolestných událos—
tech mého života.

Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
„Ježíš, při jehož obětováni srdce Tvé mečem
bolesti probodeno bylo“, a Sláva Otci.

Před druhým desátkem :

O Maria, Matko bolestná, majíc s Te—
bou srdečnou útrpnost, připomínám si
onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé na útěku do Egypta a jv zemi této.
Prosím Tě pro sklíčené srdce Tvé, abych
přijímala s trpělivostí jakoukoli časnou
ztrátu z rukou Božích.

Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
,,Pří jehož útěku do Egypta srdce Tvé mečem
bolesti probodeno bylo“, a Sláva Otci.
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Před třetím desátkem :

O Maria, Matko bolestná, majíc s Te
bou srdečnou útrpnost, připomínám si
onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé, když jsi svého milého Ježíše ztratila.
Prosím Tě pro starostlivě srdce Tve',
abych za největší neštěstí považovala ztrá
tu Ježíše těžkým hříchem. Pros za mne
a všechny hříšníky, abychom Ježíše hle
dali a v upřímné kající sv. zpovědi Jej
opět nalezli.

Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
„Při jehož ztrátě a hledání v Jerusalemě srdce
Tvé mečem bolesti probodeno bylo“, a Sláva
Otci.

Před čtvrtým desátkem :

O Maria, Matko bolestná, majíc s Te
bou srdečnou útrpnost, připomínám si
onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé, když jsi se setkala s Ježíšem kříž
nesoucím. Prosím Tě pro. milující, bo-.
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lestí proniknuté srdce Tvé, vyžádej mí
upřímný soucit &účinlivou lásku k trpí
cím bližním z lásky k Ježíši.

Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
,,Při jehož nesení kříže srdce Tvé mečem bo
lesti probodeno bylo“, &Sláva Otci.

Před pátým desátkem:

O Maria, Matko bolestná, majíc s Te
bou srdečnou útrpnost, připomínám si
onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé při smrtelném zápase Ježíšově. Pro
sím Tě pro zmučené srdce Tvé, vypros mi
šťastnou hodinu smrti a přispěj všem této
chvíle umírajícím. Zvláště prosím za mi
lost lítosti__a obrácení nekajícím hříšní
kům.

Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
„Při jehož ukřižování srdce Tvé mečem bo
lesti probodeno bylo“, a Sláva Otci.

Před šestým desátkem:
O Maria, Matko bolestná, majíc s Te

bou srdečnou útrpnost, připomínám si
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onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé, když jsi mrtvé tělo Ježíšovo držela
ve svém náručí. Prosím Tě pro žalem pro
bodené srdce Tvé, vypros mi milost čas
tého a hodného sv. přijímání, zvláště pak,
aby se mi dostalo zaopatření svatými svá
tostmi V hodince smrti.

Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
„Při jehož snímání s kříže a kladení do lůna
Tvého srdce Tvé mečem bolesti probodeno
bylo“, a Sláva Otci.

Před sedmým desátkem:

O Maria, Matko bolestná, majíc s Te—
bou srdečnou útrpnost, připomínám si
onu krutou bolest, kterou pocítilo srdce
Tvé, když Ježíše do hrobu položili. Pro
sím Tě pro svaté, hořkosti naplněné srdce
Tvé, abych se stále očišťovala ode všech
hříšných návyků a náklonností a jen ]e—
žíši a jeho lásce obětovala příbytek srdce
svého.
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Otče náš, sedmkrát Zdrávas s tajemstvím:
„Při jehož pohřbu srdce Tvé mečem bolesti
probodeno bylo“, a Sláva Otci.

Třikrát Zdrávas k uctění slz Panny Má
vrv:;

rie. Po slově „]e21s možno Vložiti tajem
ství, „kteréhogjsi s bolestí oplakávala.“

3MW (\%$?
QNŘÍŠÁĚ

V w

&%3\U/Ě©
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POHŘEB PÁNA ]EŽ

Sedmá bolestPanny Marie :

ÍŠE.



MODLITBA.

Matičko naše bolestná
Rodičko Boží trpící,
jež každou naši bolest zná
a každou slzu na líci,

s Tebou jsme cestou křížešli,
rozjímali Tve' bolesti.
Kam bychom sami nedošli,
tam můžeš Ty nás dovésti.

Cesta Tvá vede jedině
tam knebi, kdeje JežíšTvůj .
V poslední žití hodině
Matičko, za nás oroduj !

Vypros nám šťastnouhodinku
po cestě žitím křížové,
aťSyn Tvůj naši rodinku
shromáždí jednou Vslávě své !

B. D.
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ŠKOLSKÉ SESTRY o. 3. F.

v PRAZE-VINOHRADECH, KORUNNÍ 4
VYDALY:

Dějiny dušesv. Terezieježíškovy, francouzské karme
litky. Je to vlastní, velmi zajímavý a poučný
životopis, psaný na rozkaz představených. Pře
klad nejnovějšíhovydánív bohaté úpravě s ilustra
cemi. Cena Kč 26-—.

Květ ze zahrad XIX. věku. Sv. Terezie ]ežíškova.
Stručný životopis této světice s 12 ilustracemi.
Cena Kč 4-—.

Neúhledne'ctnosti. Cesta sv. Terezie z Lisieux. Sepsal
P. Roberti. Cenné dílko asketické literatury pro
každého. Cena Kč ro.—.

Následujte mne! Vážná naučení o světici z Lisieux.
Napsal P. Matouš Crawley-Boewey SS. C. C.
Vhodné doplnění „Dějin duše“. Cena Kč 3-—.

Poslední slova sv. Terezičky. Krátká naučení, sebra
ná rodnými jejími sestrami z rozmluv před smrtí.

,,Des'ťrůži “, časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíš
kovy a blah. Anežky České, bohatě vypravený.
Vychází čtvrtletně; předplatné ročně Kč 15——.

Mešm' modlitby ke cti sv. Terezie z Lisieux, církevně
schválené s novénou k této světici a j. Cena 2 Kč.

Devitieřfnlnipobožnost k sv. Terezii ]ežiško'uě. Cena20 a .
Litanie k sv. Terezii ježíškavě. Cena 20 hal.
Serie 12 uměleckých pohlednic sv. Terezie ]ežiškovy.

Cena Kč roj—.
Obrázky, medailky, špendlíky a obrazy sv. Terezie

ježíška-vy Vrůzné velikosti.



Život sv. Markety Alacoque, podle nejnovějších pra
menů zpracovaný s ilustracemi. Cena Kč IO'—.

Pohlednice Božského Srdce Páně se sv. Marketou.
2 druhy po 40 hal.

Život sv. Markety Kartonske', veliké kajícnice III. ř.
sv. Františka s 5 ilustr. Cena Kč 3-—.

Život sv. Gabriela Possenti, studenta z řádu passio
_nistů, divotvůrce a světce nejnovější doby, se 7
ilustracemi. Cena Kč ro“—.

Devitidenni pobožnosti k sv. Gabrielovi Possenti se
stručným jeho životopisem. Cena Kč 1-20.

Obrázky sv. Gabriela Possenti. Cena 40 hal.
Život služebnice Boží Gemmy Galgani, dílo uchvacu

jící mystikou, s IO ilustracemi. Cena Kč 16-—.
Svatá hodina Gemmy Galgani. Dojemná pobožnost

k utrpení Páně, jak ji sám této služebníci své na
řídil. Cena Kč 2-—.

Život ctih. služebnice Boží Benigny Konsolaty Ferre
rove'z řádu salesiánek, zvláštní důvěrnice Božské
ho Srdce Ježíšova z doby nejnovější. Cena Kč 7.

Průvodce ( Vademecum) duši Bohu zasvěcených. Vý
ňatky z rozmluv Spasitelových se ctih. Benignou
Konsolatou a případné modlitby. Cena Kč 6-—.

Život sestry M. M. Chambono-ve',salesiánky (I 844 až
1907), kterou vyznamenal Božský Spasitel do

jIŽmnýmisděleními o svých svatých ranách. Cenac ._
Růženec k sv. ranám Páně čirůženec slitovný; dojem

ná, hojnými odpustky obdařená pobožnost k sv.
ranám Páně. Cena 40 hal. *

ivot sv. ]ana Křtitele Vianeye, faráře arského. Pře
klad čtrnáctého vydání francouzského, které

rlížpsal příbuzný světcův Josef Vianey. Cenač 15——.



její boj a vítězství. Poutavý životopis Heleny Mo
stové, konvertitky 20. stol. Cena Kč 5 —

Lisbetka. Rozkošná povídka anglické katolické spiso
vatelky Mary T. Waggamanové ze života arne
rických dětí. Hodí se zvl. pro dívky, připravující
se k prvnímu sv. přijímání. Pobaví a poučí i je
iich rodiče, učitele a vychovatele. Výborný pří
spěvek pro katolické školní a spolkové knihovny.
Cena Kč5c--—.

Zázračný kříž v Limpias.Popis podivuhodných zjevů,
pozorovaných na tamním kříži. Cena Kč 5 —.

Umělecképohlednice Ukřižovaného v Limpzas po 1 Kč.
Vkusně barevné obrázky hlavy Ukřižovane'hov Lim

pias. Cena 40 hal.
Život sv. judy Tadeáše, velikého pomocníka v těž

kých záležitostech. Cena Kč I —.
MilostnéPražské ]ezula'tko, dílko dlouho u nás postrá

dané, s ilustracemi. Cena Kč 6-—.
Vkusně nálepky milostného Pražského jezula'tka. Ba

revné 100 kusů Kč 5 —-.Zlaté 100 kusů Kč IO —-.
Novéna k blahoslavenéAnežce České. Cena Kč 3 —.
Alžbeta Canori Mora, vzor křesťanské manželky a

matky od Msgra Ant. Puganiho. Velmi cenné
dílko pro naše katolické ženy a matky, vkusně
vázané. Cena Kč 36-—.

Božské Srdce Páně. Umělecký obraz českého mistra
prof. Em. Dítěte. (60x40 cm.) Cena Kč 30-—.

Důvěrnla' 1novéna k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Cena20 13
Modlitba k Panně Marii, dobré Matce. Cena 8 hal.

Odplustkova' modlitba za duse ?) očistci. Cena 8 haeru
Serie 12 uměleckýchpohlednic ze života sv. Františka

Serafinského a jiné. Cena Kč 6-—.


