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Předmluva.

Četl jsem kdysi v Meschlerově knize: „Ro
sengarten" toto: „Kdykoliv chceme, můžeme
říditi dějiny světa svým malým růžencem.
Můžeme jím rozhodovati o volbách, dávati
zákony, ukončovati války, zaháněti bídu a
nouzi — ano zasedati v radě Nejvyššího a
spravovati svět. Jistě modlitba víry, která
hory přenáší, vysílaná z tisícerých srdcí způ
sobem správným, milsila by mnoho k tomu
přispěti, aby se nynější světová situace zlepši
la a ušbohýmlidem se dostalo pokoje."

Nezdá se však výrok skladatele proslavené
knihy „Život Ježíšův" poněkud smělý? Lá
ká to přímo, abychom vyzkoušeli hojivou moc
růžence, kterou Meschler tolik velebí v ne
snázích právě dokončené války a v přítom
ných zmatcích . . .

A přece není nadsázky ve slovech toho
zbožného učence. Podle katolického pojetí zlo
ve světě jest trestem za hříchy, hlavně za ve
řejné hříchy nevážnosti, zapírání a pohrdání
Bohem.

Kdy tedy Boží spravedlnost zruší své trest
né soudy? Tehdy, až se jí dostane zadostuěi
nění a smíru. Bůh však připouští ve své do
brotě, aby toto zadostučinění mohl vykonati



kdokoliv. Může tedy nevinný zadost učiniti
za hříšníky, spravedlivý za nespravedlivé,
muž modlitby za rouhače . . .

Nejlepší způsob učiniti náš smír účinným
jest spojiti jej s tím smírem, který Pán Ježíš
obětuje svému nebeskému Otci v Nejsv. Svá
tosti. Vždyť Eucharistie jest pokračováním
všech tajemství života Ježíšova, jeho utrpení
a smrti, jeho Vzkříšení a oslavy až k Nanebe
vstoupení.

A právě při modlitbě sv. růžence rozjímáme
o nejdůležitějších tajemstvích života, utrpení
a oslavy Páně. Kromě toho Panna Maria jako
Matka Boží, z níž přijal Syn Boží své tělo a
krev, jest také Sprostředkovatelkou Nejsv.
Svátosti.

Z těchto důvodů konáme růženec jako
smírnou modlitbu a spojujeme jej s Nejsv.
Svátostí.

Jak to možno prakticky provésti, ukazují
tyto úvahy.
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RADOSTNÝ RÚŽENEC.

1. Kterého jsi, Panno, z Ducha svatého
počala.

Doprovázím v duchu sv. anděla Gabriela při
jeho návštěvě v Nazaretě a vstupuji pln po
svátné úcty do příbytku blahoslavené Panny.
Anděl ji pozdravuje jako svou budoucí Paní
_aKrálovnu; také já ji pozdravuji s ním jako
svou Královnu a Matku: Zdrávas Maria!

Zatím co svatá Panna jedná s andělem, po
klekám pokorně vedle; divím se a kláním se
velikému tajemství — události to od stvoření
světa nejdůležitější — tajemství, které se zde
splňuje tak tiše a nenápadně. — Toť způsob
Boha: On — Nejvyšší, Nejslavnější, Nejmoc
nější sestupuje s trůnu své velebnosti bez
hluku, .bez lesku, neobraceje na sebe pozor
nost. Nelze pozorovati nic nápadného, nic ne
obyčejného.

Takovou jest také opravdová zbožnost: ne
ní nápadná, není hledaná, není neobyčejná ani
v chování, ani v pohybech, nýbrž jest vždy
skromná, přirozená, nehledaná, jednoduchá.

A což já? — Nyní následuje hned malé zpy
tování svědomí: Jak zacházím já se svou oso
bou? — Snažím se, abych se dostal do popředí
a ukázal na své dobré vlastnosti? — Jsem
hned rozmrzelý, když mně jiní neprokazují té
vážnosti, jakou dle svého úsudku zasluhují,
když nejsou uznány mé přednosti a nezáří
v jasném světle? Pán Ježíš jest tak skromný
—a já tak neskromný!
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Odprošuji Pána Boha za sebe, poněvadž
jsem Mu tak nepodoben a poněvadž jsem Ho
urazil svou pýchou; odprošuji za tolik a tolik
jiných, kteří se mně podobají!

Nyní uvažuji dále o tajemství, které se spl
ňuje: Co se asi dálo v tomto vznešeném oka
mžiku v srdci blahoslavené Panny? — Pokor
ný údiv, že ona vyvolena — jásot a dík Pánu
Bohu — jasná, vroucí láska a blaženost pro
budoucího Mesiáše — vědomí úplné nicotnosti
před dobrotou a milosrdenstvím Božím ——
blaho a štěstí! Pokusím se míti účast na těch
to pocitech Panny Marie.

00 odpovídá Panna Maria andělovi, aě prá
vě od něho slyšela, že se stala Matkou Páně?
Aj — já dívka Páně! —

Ač jest nyní Královnou andělů a lidí, přece
chce býti jen dívkou Páně! Jak vznešené to
slovo pro každé vyvolené dítko Boží. „Aj —
já dívka Páně!" toť životní program duše,
která je spojena láskou s Bohem, Také já mu
sím býti jen sluhou Božím. Byl jsem jim vždy
cky? Podrobil jsem Se vždy vůli Boží v poko
ře, poslušnosti a věrnosti? —

S andělem se klaním ve hluboké úctě nepo
chopitelnému tajemství vtělení Syna Božího.
— Čím byl by svět, čím byl bych já bez tohoto
tajemství? — Ze vtělení Syna Božího vyvěrá
veškeré požehnání pro čas i věčnost.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

Jako obsahuje skořápka jádro, tak obsa
huje toto tajemství v sobě Nejsv. Svátost -———
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neboť nebylo by Nejsv. Svátosti bez vtělení,
bez těla a krve Páně.

Jest to první svaté proměňování!
Jak tenkráte sestoupil Pán na zemve skry

tosti a pokoře,právě tak i nyní sestupuje na
naše oltáře k prostému slovu kněze. An ani
nevyžaduje velikého zástupu, stačí Mu, když
přijdou dvě nebo tři osoby. — Já však musím
pokládati za velikou čest, kdykoliv jsem uznán
za hodna spolu slaviti toto tajemství!

Jak soudím vůbec o mši svaté? — Kolika
mšem sv. jsem obcoval nepozorně, bez náležité
úcty a klanění? — Srdečná lítost za každou
neuctivost, roztržitost a lhostejnost.

Milovaný Ježíši, ode dneška musí býti ji
nak: chci Tobě v Nejsv. Svátosti věnovati
úplnou svou lásku. Chci se ti v ní klaněti, jak
nejlépe dovedu a odprošovati Tebe za své
vlastní hříchy a hříchy ostatních lidí!

Předsevzetí: Dle vzoru Pána Ježíše chci zů
stati v tichosti a ústraní; nechci se stavěti do
popředí, abych byl ctěn a chválen.

2. Se kterým jsi, Panno, Alžbětu
navštívila.

Toť první požehnání Pána Ježíše!
Vstanu, abych doprovodil Pannu Marii na

cestě do hor. Co asi zachvívalo jejím panen
ským srdcem? Jaké přesvaté city stále pro
nikaly její čisté srdce! Jaké vroucí projevy
úcty a lásky — připravila Pánu Ježíši, jak ani
andělé nedovedou! — Milá Matičko Boží, kéž
bych měl alespoň malou část Tvé sebranosti,
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Tvé úcty, Tvé lásky k Pánu Ježíši, který jest
mně tak blízko!

Tak nese Panna Maria Spasitele do domu
Zachariášova a přináší podivuhodné požehná—
ní a milosti do této rodiny. Jan jest v tomtéž
okamžiku zbaven dědičného hříchu; Alžběta
naphlěna Duchem svatým, Zachariáš může
opět mluvit. Kamkoliv zavítá Spasitel, tam
přináší požehnání a posvěcení!

Při tomto setkání po prvé z vnuknutí Ducha
sv. zaznívá „Magnificat — Velebí duše má
Hospodina." — Měl bych se je často modliti
na poděkování za zvláštní milosti mně proká
zane.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.
Panna Maria je nositelkou Krista, živou

kráčející monstrancí! Toužím, aby Pán Ježíš
v Nejsv. Svátosti vždycky mohl donésti své
požehnání do všech srdci a domů, jimž jest
neznámý; nejprve do mého vlastního srdce,
aby Jím bylo zcela naplněno a sloužilo M11
v pokorné oddanosti. Toužím, aby Pán Ježíš
vyplňoval veškeré mé myšlení a konání, ná
mahy a práce, můj denní život, ano mé nej
obyčejnější úkony; aby vše oživoval, očišťo
val, posvěcoval a žehnal a vše řídilke své vět
ší cti a slávě!

Dychtím, aby Pán Ježíš pohroužil své po
žehnání do srdcí všech vlažných katolíků . . .
snad i některých kněží — kteří nenalézají již
cesty ke svatostánku . . . Kéž roznítí v nich
nový žár! Kéž požehná Pán Ježíš všem ško
lám, v nichž již nevisí Jeho kříž a není vyslo



9

vováno Jeho jméno; kéž požehná všem soud—
ním síním, dělnickým domům, továrnám a ka
sárnám, palácům těch boháěů, kteří Naň za
pomínají a chatrěím těch chud'asů, kteří se
Mu rouhají. Kéž zvláště donese své požehnání
do světnic nemocných, k těm opuštěným ne
mocným, jichž nikdo neupozorní na nebezpečí,
ve kterém vězí, aby totiž nezemřeli bez sv.
svátostí!

Chtěl bych míti sto, ano tisíc hlasů, abych
mohl všechna srdce roznítiti k lásce a odda
nosti k Nejsv. Svátosti! Chtěl bych provázeti
svého Spasitele při každém zaopatřování, kte
ré se kdekoliv ve světě koná a při kterém jest
sám bez průvodu, abych Mu nahradil čest,
které se Mu nedostává. — A Pán Ježíš jest
tak milosrdný a dobrotivý, že přijímá tužbu
srdce a dobrou vůli za skutek a přehojným
způsobem uděluje srdci požehnání a útěchu.

I já jsem po každém sv. přijímání nositelem
Krista jako Panna Maria. Jak vypadá můj
dík, úcta a láska? — Lítost a prosba za pro
minutí všech nedostatků.

3. Kterého jsi, Panno, V Betlemě
porodila.

Chci pocítiti s nejsvětější Pannou a sv. Jo
sefem hořkost při odmítnutí v Betlemě; její
nejistotu, její obavy. Při tom však se divím
jejímu dokonalému klidu a odevzdanosti do
vůle toho Boha, který ji sem povolal a jistě se
o ni v neskonalé dobrotě postará.
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Jsem také já vždy tak klidný a důvěřujiv
Prozřetelnost Boží, když se naskytují obtíže?

Pozoruji při vstupu do chléva nouzi, chu
dobu a poníženost místa a blahoslavenné Pan
ny. Svatý Josef čistí chlév a upravuje pokud
možno k obývání to místo, kde se má naroditi
Spasitel světa. — Vroucí touha: aby všechny
chrámy a svatostánky byly čisté a abych po
kud možno při tom pomáhal.

Blahoslavená Panna zatím klečí očekávajíc
svého Pána a Boha — plna blaženosti rozkoše
a nadšení. — Nyní přišel tajuplný veliký oka
mžik: z neporušeného prutu vypučel zaslíbený
květ. — Panna Maria se dívá s rozkoší na tu
tvář, kterou Duch svatý vytvořil pro Syna
Božího, na niž andělé dychtí popatřit a která
jednou má býti i mou radostí. S jakou věrou,
hlubokou úctou a nejčistší mateřskou lás
kou Jej sevřela do své náruče. Připojuji se
k Matce Boží v pokoře a klanění.

Přicházejí pastýři a na kolenou se klání.
Josef je poučuje, jak mají věřiti a jak se mají
klaněti. Nauč i mě, sv. Josefe, jak bych se
Pánu Ježíši uctivě klaněl.

Spasitel světa měl od prvního okamžiku
svého vtělení plné užívání duševních sil a
schopností, které pro nás skrýval pod těles
nou slabostí a nemohoucností a dal zazářiti
své moudrosti jen způsobem přiměřeným
svému věku.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.
V chlévě betlemském jest první výstav

Nejsv. Svátosti: Syn Boží na klíně své Matky
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ukázán pastýřům, kteří se Mu v pokoře klání.
Kleknu si mezi pastýře, klaním se s nimi nově
narozenému Spasiteli a v duchu k Němu při
vádím každého ze svých milých, kteří snad
všichni Ho neznají. Zůstanu u Něho tak dlou
ho, dokud Mu nepovím vše, co mám na srdci.
Při tom zalétnu duchem na všechna místa svě
ta, kde právě jest vystavena Velebná svátost,
hlavně na ta, kde Pán Ježíš je sám a opuštěn,
abych Ho tam uctil a co nejpokorněji se Mu
klaněl. — Odprošuji Ho za svou vlastní nevě
ru & nedbalost v uctivosti k němu a slibuji
pro budoucnost horlivé klanění a časté návště
vy Nejsv. Svátosti. Prosím však také, aby od
pustil vlažnosti jiných lidí, hlavně těch, kteří
Ho neznají a znáti nechtějí; nabízím se za ná.
hradu za všechny ty lidi. — Dychtím, abych
měl sto tisíc srdcí, naplněných láskou k Pánu
Ježíši, aby se stravovala před svatostánkem
jako zápalné oběti.

4. Kterého jsi, Panno, v chrámě
obětovala.

Se vší skromnosti doprovázím sv. Josefa a
Pannu Marii s Ježíškem na ruce na jejich
cestě do chrámu. S jakým klidem se vše děje;
jak jsou oba sebrané a zbožné mysli! Mluví se
jen to, co je třeba. — Z tohoto chování hned
vyplývá pro mně naučení: Jak já se chovám?
Neschází mně klid a sebranost mysli? Místo
ní jen rozptýlenost, zvědavost očí, těkavost
ducha a povídavost!

Panna Maria vstupuje do předsíně chrámo
vé, aby naplnila zákon, k němuž nebyla zavá
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zána. Tak ona plní í nepatrný zákon. — A což
já? Snad rozlišují mezí přísnými a nepatrnými
zákony? Snad si myslím pří přestoupení ně
kterého zákona: „To nic neznamená?"

Není přece lhostejno jak při modlitbě a při
mši svaté a jiných pobožnostech stojím, jak
spínám ruce, jak se klaním a klekám. Před
očima Božíma i nepatrná věc má cenu; v Jeho
službě není nic nepatrným! — Jak poslou
chám svých rodičů, představených, svého zpo
vědníka? — Toť přece není lhostejno. Lítost
a odprošeni.

Pozoruji dále velikou pokoru Matky Boží:
ač jest matkou Spasitele světa, ač Královnou
andělů a lidí, čeká klidně a pokorně mezi
ostatními, pokornými ženami, až na ní-přijde
řada. — A co já? Jakou mám touhu dostati
se do popředí — vyníkatí svými skutečnými
nebo domnělými přednostmi — postaviti se
do nejlepšího světla! Jak mě bolí, když se mně
nedostává pozornosti, když jsem docela pře
hlížen! Jak se bouří má ješitnost, když mně
nevykáží patřičného místa, když se jiným dá—
vá přednost! S jakou obtíží ustupují do poza
dí. — Lítost a polepšení.

Jak velikou váhu kladla Panna Maria při
vtělení na to, aby zůstala Pannou, tak malou
váhu kladla na to, aby před světem platila za
Pannu. — Právě tak mně nesmí záležetí na
zdání, na které svět klade tak velikou váhu,
nýbrž musím býti opravdu tím, čím se jevím
— lhostejný pak k tomu, zda mě lidé správně
posuzují — čilí nic.

Nesmím vášnivě toužíti po tom, abych byl
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považován za „něco lepšího", ěiniti si nároky
na jemnější zacházení; vnucovati se tam, kam
nepatřím. Smím hledati jen to, co mně oprav
du náleží. — Matka Boží musí býti mým vzo
rem!

A nyní ke Spasiteli! Aě jen Dítkem, přece
dokonale chápe a obětavě nabízí svému nebes
kému Otci 33 dlouhých let, která měl na zemi
prožíti tak jako obětoval na křížiposlední svůj
vzdech. Obětuje Mu svá utrpení, bolesti a mu
ka, nesčetné námahy a práce pro spásu světa,
které z lásky k nám dobrovolně podstoupil.

Matka Boží pak k tomuto obětnímu úkonu
svého Syna přidává své srdce — to jest: i ona
přijímá všechny bolesti a utrpení, která jí
vzniknou z Kristova utrpení.

Jak vypadá má ochota, se kterou přijímám
oběti a utrpení, která Bůh pro mě určil? —
Jsem odevzdán do vůle Boží? — Odpros a u
smiř Pána Boha za všechen odpor a reptání,
za nespokojenost a netrpělivost s úradky Bo
žími. -- Ano, milý Spasiteli! Ode dneška chci
vše přijímati, jako by to dávala Tvá dobro
tivá ruka; chci se pokusiti, abych byl spokojen
s příjemnými i s nepříjemnými událostmi.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti. ...

Již tehdy vzal na sebe Spasitel nejen smrtel
nou úzkost na hoře Olivetské a bolestnou smrt
na kříži, nýbrž i všechny oběti svého euchari
stického, svátostného života . . . tedy ještě ne
obětní bolesti, nýbrž vůli býti obětován za
naši spásu.
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V'V
I já chci spojiti krlze a oběti celého svého

života s touto velikou obětí Spasitelovou; vše
co mně pošle, chci přijati dobrovolně a radost
ně z lásky k Němu. S touto upřímnou odevzda
nosti, se kterou se podřizuji Božské Prozře
telnosti, přináším Pánu Bohu mnohem více
úcty než hojnými kony lásky; neboť pravá
oběť lásky jest — obětování sebe.

Chci prositi Spasitele v Nejsv. Svátosti opět
ně o prominutí, že zanedbávám Ho usmiřovati
za své hříchy a děkovati Mu za prokázaná do
brodiní. — Chtěl bych oěistiti všechny svato
stánky světa a vyzdobiti je dle vůle církve,
abych dal Pánu Ježíši alespoň zevně, co Mu
patří.

5. Kterého jsi, ó Panno, V chrámě
nalezla.

Cesta svaté Rodiny do Jerusalema. — Ježíš
je ztracen! Jakou úzkostí se svíralo srdce
Panny Marie a sv. Josefa! — Kéž _bych Ti
mohl, milá Matičko, zmírniti tuto úzkost a
nouzi! Jak často bylo ve válce slyšeti onu
hroznou zprávu: Nezvěstný! Panna Maria za—
kusila hořkost tohoto slova v míře mnohem
větší. Jistě zapomněla na pokrm, nápoj a od
počinek, a se srdcem phlým touhy a úzkosti
— ale i plným odevzdanosti do vůle Boží —
hledala všude Ježíše. I pro mě by to nebyl
ztracený čas, kdybych celý život hledal Ježíše
a vše ostatní nechal stranou.

Ty však, milý Ježíšku, byl jsi přece nejlep
ším dítkem na zemi! Jak jsi mohl svým ro
dičům způsobiti takový bol?
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Abych je připravil na pozdější nutné rozlou
čení a rozmnožil jejich zásluhy! Potom též to
bě k poučení a potěše: když se ti zdá, že jsem
od tebe vzdtálen, nesmíš se rmoutiti nebo do
konce si zoufati. Nalezneš mě opět!

Konečněpo třech dnech nalézá Maria Panna
Ježíše v chrámě. Jaká to radost! Raduj se i ty
z tohoto shledání!

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

Tentýž Ježíš jest ve svatostánku; jaký to
nevděk Jej ztratiti! A nyní vzpomínejte: Byl
to zlý čas, když jsme Ho ztratili smrtelným
hříchem; jak rádi bychom smyli tuto vzpo
mínku slzami a krví. Jak často jsme žili odci
zeni Spasiteli, jak jsme byli vlažní a lhostejní
v našich chrámech, jak jsme raději hledali
útěchu a žebrali 0 pokoj u tvorů než na stup
ních oltářních.

Za náhradu chceme svůj život věnovati zá
chraně své vlastní duše a duší jiných lidí a tím
zadostučiniti Spasiteli za Jeho lásku a milosr
denství. Musim toužiti po lásce Ježíšově bez
přestání! Musíme si tuto lásku dobýti krok za
krokem; Spasitel nás vychovává ponenáhlu
v lásce k sobě.

Kolik milionů lidí, kteří Mu v mládí sloužili,
Jej neznají . . . nechtějí Ho znáti! Již nenalé
zají cesty tam, kde pro jejich hladovící duše
jest připraven stůl milosti. Jak tomu již dáv
no, co vykonali své první sv. přijímání.

Ať mě stihne cokoliv, jen ne to neštěstí!
O Ježíši, nedej, abych zahynul! Neustaň, do
kud Tě nenaleznu v kající lásce! Jestliže jsi
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mě nepřestal milovati, když jsem já Tebe ne
miloval, odřekneš mně svou lásku nyní, kdy Ti
chci navždy zůstati věrným? Dej, ať Tebe na
leznu v tak hluboké, živé víře v Nejsv. Svá
tosti, že bych byl hotov za tuto pravdu dáti
život.

Poněvadž jsem nyní Tebe nalezl, zůstaň ve
mně, až Tě budu smíti patřiti tváří v tvář
s Tvými svatými tam nahoře v nebi, kde Tě
nebudu moci ztratiti po celou věčnost.

BOLESTNÝ RÚŽENEC.

1. Který se pro nás krví potiti ráčil.
Představ si nejprve živě cestu do zahrady

Getsemanské: řečPána Ježíše na rozloučenou,
odloučení od ostatních apoštolů a samotu ve
společnosti tří zvláště milovaných apoštolů.
Pána se zmocňuje smrtelná úzkost, strach a
hrůza! Musíme si uvědomiti, co vlastně způ
sobilo Spasiteli tu přeplněnou míru utrpení.
Dříve přece řekl: „Musím býti pokřtěn křtem
krve" a „Jak toužím po něm" a nyní tentýž
Spasitel se chvěje a hrozí utrpení? Jak to
přijde? —

Pán Ježíš totiž chtěl celou vniternou bídu,
kterou vůbec člověksnésti může, vytrpěti sám
a vydati se této bezútěše a zármutku. Aby
mohl podstoupiti toto vnitřní utrpení, dobro
volně přerušil blažené patření na božství, je
hož duše Jeho stále požívala.

Spasiteli světa působila hrůzu nejen doko
nalá znalost budoucího utrpení, nýbrž i břímě



17

hříchů celého světa. Toto břímě Ho sklonilo
k zemi a způsobilo krvavý pot. Jestliže zvláště
omilostnění světci se třásli při slově „hřích",
co značil v očích Pána Ježíše jediný smrtehlý
hřích! A Spasitel světa měl na sebe vzíti hří
chy všech lidí a všech časů . . .

Jaký podíl na bolestech a utrpeních Spasi
telových měly mé hříchy? Pros za odpuštění
a příslib polepšení. Vzpomeň si hlavně na ty
hříchy, které tě nejvíce mrzí a které asi nej
více tehdy bolest Páně zvětšily; těch lituj
zvláště!

Pán vstává od své modlitby a hledá útěchu
a pomoc u svých učedníků. Proč to učinil? Jen
k vůli naší slabosti, ne proto, že sám potřebo
val útěchy. — SmíJne tedy i my hledati útě
chu u lidí. Bude se nám však dařiti tak, jako
božskému Spasiteli, totiž: budeme se musiti
zříci útěchy, když bychom jí nejvíce potřebo
vali! Nejbolestnějším pro Pána Ježíše jest
zrada Jidášova. Každé nehodné sv. přijímání
jest pro Pána novým Jidášovým polibkem. —
Odpros Pána Ježíše za všechna nehodná svatá
přijímání ať vlastní, ať cizí.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

Rozmnožil jsem utrpení Spasitelovo svými
hříchy — které on tenkráte viděl — nejen
v zahradě Getsemanské, nýbrž i nyní připra—
vuji svému Pánu hodiny bolu Podobné bolu
na hoře Olivetské v Nejsv. Svátosti. Pán Ježíš
jsa v oslaveném stavu nemůže ovšem trpěti;
ale ve svatostánku tluče totéž Srdce Ježíšovo,
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kteréž i tam koná ty vznešené ctnosti jako za
pozemského života, ovšem bez možnosti utr
pení. Pán Ježíš se v Nejsv. Svátosti modlí
s toutéž vroucností jako na hoře Olivetské
hledá tam čest svého Otce, snáší tíži našich
hříchů, chyb a nedokonalostí. Proto mohu lid
ským způsobem říci: „Jak asi znova trápí
Srdce Ježíšovo, když vidí, že pohrdám Jeho
milostmi, jich si nevážím a upadám do hří
chů." —

Ale nejen mé hříchy připravují Pánu utr
pení hory Olivetské; též i má vlažnost, poně
vadž Ho lépe znám, i Jeho lásku, než ostatní
lidé; i má nepřipravená neb polovičatá sv. při
jímání, mé chladné, netečné, roztržité chování
v Jeho přítomnosti, když se má mysl obírá
vším možným jen ne Jím. Jak by mohl mně
říci právem: „Tak se ukazuješ přede mnou?"

Milý Spasiteli, již dosti hříchů! Ode dnešní
ho dne již Tě nebudu urážeti svými hříchy.
Můj život bude zasvěcen Nejsv. Svátosti v lí
tosti, díkučiněnía smíru!

2. Který pro nás bičován býti ráčil.

Představím si živě v duchu bičování Páně se
všemi hrůzami daleko horšími než samo ukři
žování. Vidím nejčistšího a nejnevinějšího
Spasitele zbavena šatu, přivázaného ke slou
pu, raněného tolika ranami a krvácejícího z
tisíce ran za nesmírných bolestí. Možno říci,
že stál ve své vlastní krvi.

Věřící lékaři a bohoslovci tvrdí, že Pán Je
žíš mohl přežití bičování jen zázrakem. Chtěl
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se zachovati pro ukřižování. Když katané se
unavili hrozným tím dílem a odvázali Spasite
le, klesl k zemi. Vzpomenu si při tom na po
kořující okamžik: Spasitel světa — čistější
než sluneční paprsek — musí s-námahou hlc
dati svůj šat, aby přikryl svou nahotu.

Vzal na sebe Pán tento strašlivý trest, aby
smířil Boha za strašné hříchy nečistoty. A
právě za našich dnů se valí světem hrůzně
špinavý proud této neřesti — jako snad nikdy
předtím. Tu jest nutno stále a stále Pána Bo
ha usmiřovati.

Kolik ran při bičování způsobil jsem já svý
mi nečistými hříchy? Ach, chci odprositi Pána
Ježíše za každé nečisté hnutí, každou nesluš
nou myšlenku, nečistý pohled . . .

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.
Chci odprositi a usmířiti Pána Ježíše za

všechna svatokrádežná přijímání vykonaná
od těch, kterým ďábel zavírá ústa, aby z ne
pravého studu tyto hříchy zamlčeli ve sv. zpo
vědi. Dále za všecky mladé duše propadlé to
muto hříchu, jež s ním přistupují k stolu Pá
ně. Konečně a hlavně za tyto hříchy spáchané
kněžími!

3. Který pro nás trním korunován býti
ráčil.

Viz Spasitele trním korunovaného! Jeho tě
lo je rozdrásáno a zbičováno . . . nyní má býti
raněna i jeho hlava. Tento trest trpěl Pán za
všechny mé hříšné myšlenky, hlavně myšlenky
pyšné, samolibé, nelaskavé a nenávistné.
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Viz jak se posmívají Pánu oblečenému v
purpurový plášť se třtinou v ruce: poklekají
a s potupou a posměchem volají: „Zdráv buď
králi Zidovský!"

Chtěl bych svolati celý svět, aby klesl na
kolena a se mnou zvolal pln oddanosti: „Zdráv
l)uď, Králi věčnéslávyl"

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.
Nesmrtelný, věčný Král jest přítomen v

Nejsv. Svátosti, odkud vládne světu, církvi
a každé jednotlivé duši. Přeji si, 6 Pane, abys
byl uznán za Pána času a věčnosti ode všech
vládců a národů; ve všech školách a sněmov
nách; ve všech rodinách i v poslední chatrči.
Přeji si, aby na Boží tělo se stal Tvůj triumf
dokonalým! Kéž bys při každém zaopatřování
požíval úcty, která Ti patří! Kéž nikdo z ne
dbalosti nezanedbá mši svatou!

Prosím za odpuštění své vlastní neúcty; za
všechny ty, kteří před Kristem nesklání svých
kolen; za ty, kteří jdou okolo kostela, při Bo
žím Tělo a při zaopatřování a nevzdávají Pánu
světa ani té nejmenší úcty.

4. Který pro nás těžký kříž nésti ráčil.

Chci doprovázeti Pána Ježíše v duchu k jed
notlivým zastavením křížové cesty; chci setr
vati nejdéle u těch zastavení, která ve mně
vzbuzují hlubokou soustrast se Spasitelem.

Jakým asi pohledem by se na mě zadíval
Spasitel světa? 00 by asi chtěl říci tímto po
hledem? Aě jsem pln hříchů a zcela nehoden
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— nebo právě proto — nechci od Něho odejíti,
dokud neskončí tato bolestná cesta označená
krvavými stopami, Spasitele světa ani tak ne
tlaěilo břímě kříže, jako břímě mých hříchů.

Spasitel světa nese svůj kříž . . . a což já?
] když říkám ve chvílích milosti: „Pane, Tvá
vůle se staň nyní i vždycky!" jsem ochoten
nésti kříž a neměním svého úmyslu, když mě
Pán běře za slovo? A přece jest to jen jediný
úkon Jeho veliké lásky . . . neboť bez kříže
se Mu nepodobám. Lituj svých hříchů, učiň
dobré předsevzetí.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.
Pán Ježíš nese svůj kříž v Nejsv. Svátosti

totiž eucharistický kříž. Ve svatostánku jest
skutečným křížem pro Spasitele osamocenost
a opuštěnost v tak mnohých chrámech, kam
nepřijde živá duše, aby se Mu klaněla a pro
sila za odpuštění. Může býti vroucí lásce něco
bolestnějším, než viděti, že každé nicotné za
městnání má přednost . . . ?

Přál bych si míti tisíc srdcí, abych na všech
těchto místech zadost učinil, hlavně ovšem
tam, kde je vystavena velebná svátost, kde
se s ní uděluje požehnání neb se koná „věčné
klanění". Chtěl bych tam všude býti přítomen,
abych Pánu Ježíši pomohl nésti kříž osamě
losti.

5. Který pro nás ukřižován býti ráčil.
Stojím v nejhlubším dojetí pod křížem s

Pannou Marii a sv. Janem: vidím, jak jsou
Spasiteli probodeny ruce a nohy; uvažuji, jak
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je od lidí opuštěn. Poněvadž Ho opustil i ne
beský Otec, cítí ještě hroznější opuštěnost na
duši. Slyším, jak Pan vola: „Bože můj, Bože
můj, proč jsi mne opustil?" Slyším ostatní
slova Spasitelova: „Žízním! . . . Dokonano
jest! . . . V ruce Tvé poroučím ducha svéhol"

Nyní teprve chapu, co je to hřích. Jak často
jsem pošetile říkal: „To nic není!"

Stal se poslušným až ke smrti kříže! Jak
posloucham ja? Ochotně . . . přesně . . . radost
ně? Vykoupení lidstva veškerého jest obětní
smrtí Kristovou dokonano: _Pan Ježíš vykou
pil všechny lidi počínaje od Adama až do po
sledního dítka, které se narodí! To je vykou
pení samo v sobě; výkupné za naše hříchy je
připraveno.

Potom však nutno uvážiti, že si musím při
svojiti nesmírné zásluhy, které Kristus pro
mě získal. Abys to i ty pochopil, slyš příklad:

Silna karavana jde pouští ve strašném hor
ku blízka záhubě. Konečně dorazí k oase, kde
prýští čistá, čerstvá. voda v hojnosti. Jsou již
tím cestovatelé zachráněni? Ani pomyšlení:
vody jest pro všechny dost, ale každý se musí
namáhati, aby si ji nabral a napil. Jinak zhy
ne žízní u samého pramene.

Podobně jest tomu při vykoupení světa:
Kristus Pán vykoupil všechny a Jeho milosti
a zásluhy jsou zde pro všechny: nyní se jedna
o to, abys je sobě svým přičiněním přivlastnil.

Myšlenka o Nejsv. Svatosti.

Ježto i ja jsem nemohl státi pod křížem,
chtěl Pan Ježíš, aby se Jeho oběť opakovala,
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znovu konala, ano, abych tak řekl — zpřítom
nila, abych si z toho nevyčerpatelného pokla
du mohl získati ty milosti, jichž potřebuji,
mám-li přemoci hřích, vytrvati v dobrém, za
chrániti svou duši. To se děje obětí mše svaté.

Mše svatá jest skutečný proud milostí ; spo
jena se sv. přijímáním tvoří vrchol milosti.
Každý může přijíti a načerpati z tohoto zdroje
kolik chce: je zde dosti milosti pro všechny!

Z bohatého zdroje vody mohu naplniti kaž
dou nádobu počínaje mušlí a konče velikou
kádí. Právě tak mohu při mši sv. získati více
nebo méně milostí: míra užitku a milostí se
řídí při tom dle míry mé víry a duševní dispo
sice; správně vzato dle míry mé lásky a horli
vosti — dle míry mé schopnosti.

Proto jest třeba zvláštní sebranosti při mši
svaté, hlavně při sv. přijímání: „Dej, ó Pane,
aby přetékající kalich Tvého zadostučinční se
na nás vylil!" Od pozdvihování až k sv. přijí
mání teče tento proud milostí plnou silou oko
lo nás; záleží na nás, abychom napnuli vše
chny síly a dle možnosti nejvíce milostí získali
a udrželi si zásluhy Ježíšovy.

Každé pozdvihování jest živé, tajemné opa
kování Kristovy smrti na kříži. Jest zde týž
Kristus, který visel na kříži,tatáž svatá krev,
která byla prolita na kříži; na oltáři se děje
totéž co na kříži, jenže ne krvavě a ne bolest
ně. Není zde skutečné smrti, nýbrž smrt taju
plná, znázorněna dvojím proměněním. Kristus
nás nemusí znova vykupovat svou smrtí, ný
brž musíme si ovoce smrti na křížipřivlastniti.
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VIVOProto jest na krlZl oběť výkupná; mše sv.
jest oběť přivlastnění si zásluh Kristových —
obě však jsou co do podstaty stejné.

Od proměňování až ke sv. přijímání cvičím
se zvláště ve zbožnosti; v těchto minutách se
chci co nejvíce přiblížiti ke Spasiteli: vyzná
vám víru, klaním se, děkuji za vykoupení, od
prošuji a miluji Ho; pak Mu přednáším své
nejdražší záležitosti mluvě s Ním jak nejlépe
dovedu.

Dále smiřuji a odprošuji Pána Ježíše za vše
chen chlad, lhostejnost, roztržitost a nepobož
nost při mši sv.; mou vlastní i cizí, za všechny
zanedbané mše svaté od tolika lidí. Kolik úko
nů úcty, klanění a velebení Boha tím se za
nedbá!

„Doplňují na svém těle, čeho se nedostává
utrpením Kristovým" praví sv. Pavel; chce
tím říci: doplňuji svým usmiřováním nedba
lost těch, kteří ani sv. svátostmi ani mší sv.
nepřivlastňují si zásluh Kristových.

Chci se snažiti, abych duševními a tělesný
mi obětmi získal jiným milosti vykoupení. Což
nestačí utrpení Kristovo pro celý svět? Ovšem
že stačí; utrpení Kristovu ničeho nechybí; já
však přidávám své modlitby a oběti, abych
přivlastnil užitek Jeho utrpení těm, kteří se
nestarají, aby si ho přivlastnili.

Jsem neuznán — odstrčen . . . zmocňuje se
mne pocit nevole, pomsty . . . z lásky k Pánu
Ježíši potlačují tyto pocity a přidávám tu ma
lou oběť k utrpení Kristovu. Dostane se mi
bezpráví . . . jsem nelaskavě posuzován . . . tr
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pím tělesně neb duševně . . . pro chorobu ne
mohu tolik pracovati . . . nejsem tak nadán ja
ko druzí . . . vzbudim úkon velkodušné odda
nosti do vůle Boží a přidávám jej k utrpení
Kristovu, abych zasloužil světáckým, lehko
myslným lidem víru, lítost a záchranu duše.

SLAVNÝ RÚŽENEC.

l. Který z mrtvých vstáti ráčil.

Jak smutný byl Velikýpátek a Bílá sobota!
Učedníci a apoštolové rozptýleni, sklíčeni, roz
plchlí. J.en jedna duše zůstala věrnou,totiž

V V'nejblahoslavenejsn Panna Maria.
Na velikonoční neděli ráno přichází radost

ná zpráva: Vstal z mrtvých! Zmrtvýchvstání
Páně jest největší událost světových dějin —
nejbezpečnější záruka naší víry! Slyš sv. Pa
vla: „Nevstal-li Kristus, marno je kázání na
še, marna je víra vaše!"

Všichni: učedníci i apoštolové jsou plni ra
dostné naděje. Každý článek víry jest zaru
čen. Pozdravuji Pána Ježíše jako Pána světa,
Krále slávy — Soudce všech lidí a také mého
Soudce. Zmrtvýchvstání Páně zaručuje mé
vlastní vzkříšení.

Pozoruji v duchu události velikonoční ne
děle: zbožné ženy se dovídají radostnou no
vinu poselstvím anděla; Petr a Jan se pře
svědčují na vlastní oči o ní; na zpáteční cestě
se zjevuje Pán Petrovi; odpoledne doprovází
dva učedníky do Emaus, kde se jim dává po
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znati při lámání chleba; večer se ukazuje
apoštolům, kteří Ho vidí a Jeho se dotýkají.
Při tom—ustanovuje svátost pokání.

Vidím v duchu Magdalenu; nalézá Pána,
poněvadž Ho hledá v živé víře, vytrvale a
bedlivě.Jaká jest má stálost? 00 já hledám?
Snad hledám sebe, místo větší slávy Boží?
Lítost a odpros.

Když Magdalena poznala Pána a klesla Mu
k nohám, _abyje objala, řekl Pán: „Nedotýkej
se mě, neboť jsem ještě nevstoupil ke svému
Otci." Proč se nyní nesmí dotknouti Magda
lena nohou Páně, které přece již častěji svými
slzami skropila, vonnou mastí pomazala a
zlíbala? Dokud Magdalena nebyla upevněna
ve víře a v lásce, dovolil jí Pán tyto projevy
lásky; nyní však jí praví: „Nyní jich již ne
potřebuješ; tvá láska je posílena, tvá víra
upevněna. Nyní musíš se modliti, pracovati,
obětovati a trpěti pro mou církev, musíš žíti
z touhy . . . dokud tě nevezmu k sobě do nebe,
kde :budeš požívati mě oslavené, nepomíjející
lásky,

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

Nejsv. Svátost Oltářní je plně zaručena
Tvým zmrtvýchvstáním, ó Pane! Vždyť Ten,
který mohl vyjíti ze zapečetěného hrobu ne
strhnuv pečetí, který mohl přijíti zavřenými
dveřmi, může býti také přítomen toutéž do
bou v nesčetných svatostáncích.

Raduji se ze zmrtvýchvstání Páně jako
z nejjistější záruky Nejsv. Svátosti. Chci
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míti alespoň trochu úcty a klanění Mariina a
apoštolů. Odprošuji Pana za všechnu polovi
čatou víru . . . Tato Nejsv. Svátost jest také
naprostou zarukou mého vzkříšení. „Kdo jí
mé tělo a pije mou krev . „. toho vzkřísim
v den nejposlednější" Jak bohatý zdroj na
děje a velikonočníradosti jest v této svátosti.

2. Který na nebe vstoupiti ráčil.

Konečně uplynul pro Spasitele čas Jeho po
zemské pouti: čas utrpení, čas ponížení Jeho
lidské přirozenosti — a začíná čas Jeho
triumfu. Proč se trápíš, duše, pro pozemské
strasti? I pro tebe přijde hodina kdy se splní:
Všechno je dokonano!

Pan Ježíš vstupuje na nebesa právě v tu
hodinu a minutu, jak určil nebeský Otec; vše
koná v poslušnosti. Jak jsem já odevzdán do
božské vůle? Čekám na to, co Pán Bůh pro mě
určil? Či snad chci předbíhati?

Pan Ježíš slaví se svými drahými ještě ra
dostnou hostinu; i ja se smím radovati dle
vzoru Pana, nesmím však Ho ztráceti při tom
z očí.

Pan Ježíš se loučí se svou matkou, apoštoly
a Magdalenou na hoře Olivetské; dáva jim po
slední požehnání a vstupuje na nebesa. Apo
štolové u vytržení dívají se za oslaveným Spa
sitelem, až jim Ho zastínil oblak. Spasitel řekl:
„V domě Otce mého jest mnoho příbytků;
jdu vám připraviti místo. Nezanecham vás,
sirotků, nýbrž pošlu vám Utěšitele."
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Při nanebevstoupení Páně byla nesmírně
odměněna i lidská přirozenost Páně, neboť
nyní vládne Pán Ježiš i jako člověk nad svě
tem, a jest jeho soudcem. Nyní chce býti
mým prostředníkem, přímluvcem a obhájcem.
J sem-li stižen hříchy, jdu k nebeskému Otci
a řeknu: „Já milosti nezasloužím, ale buď
mně milostiv pro Pána Ježíše! Zasloužil jsem
peklo, ale odpusť mi pro zásluhy Pána J e—
žíšel"

Buď klidná, má duše, chce-li Bůh, abys zů
stala skryta, aby tvá práce se zdála marnou
— jako práce Páně. Utěšuj se odměnou,které
se ti jednou dostane — to jest to nejhlavnější:
šťastná věčnost.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

Pán Ježíš nás opravdu nezanechal sirotků.
Mohl nám nechati jen milost; nechtěl tak,
nýbrž sám zůstal uprostřed nás v Nejsv. Svá
tosti. Mohu již nyní předčasně užívati nebe,
neboť od té doby, co Nejsv. svátost jest na
zemi — může se země státi nebem. Co jest
nebe? Blažená láska bez konce. Záleží od vře
losti mé lásky k Nejsv. Svátosti, abych měl
nebe na zemi. Jest tak blízko — ano chce
býti mým — tentýž Ježíš, na Jehož tvář patří
v nebi andělé a s nevýslovnou něhou požívají
svatí. Rozmlouvej srdečně — jako dítě —
s Pánem Ježíšem ve svatostánku. Odpros Ho
za všechen chlad a lhostejnost; lituj, je-li tvá
víra a láska slabá.
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3. Který Ducha svatého seslati ráčil.

Úlohou Ducha svatého bylo dokonání vyku
pitelského díla. Duch svatý daruje s milosti
a láskou také pokoj, který nic nemůže zrušiti.
Pán Ježíš odchází a zbavuje apoštoly své při
tomnosti, aby učinil záslužnější obětavost a
lásku, kterou Duch svatý v nich roznítil.
Apoštolové očekávají s Matkou Boží u vroucí
modlitbě, ve svornosti a lásce příchod Ducha
svatého, který působí v nich divy: očišťuje
srdce, rozněcuje lásku a posiluje k oběti.

A co asi způsobil Duch svatý v Panně Marii,
která byla již od počátku „milosti plnou"?
Nemůžeme ani tušiti, tím méně popsati lásku,
k níž Marii Pannu roznítil. Zcela jistě se stala
Učitelkou apoštolů a Těšitelkou mladé církve.

Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

V Nejsv. Svátosti jest nejsv. Srdce Ježíšovo
pravdivě a skutečně. Toto Srdce jest nejskvě
lejší výtvor Ducha svatého a Jeho nejmilejší
chrám. V srdci Páně mohu poznati, co Duch
svatý působí v duších a co žádá od duší sobě
zasvěcených. Nejsv. Srdce Páně jest naplněno
duchem lásky, pokory, horlivosti pro duše
sebezáporu, čistoty, sebranosti, vroucnosti
v modlitbě, odevzdanosti, obětavosti, mírnosti
síly, mlčení. Srovnávám s těmito vlastnostmi
svůj chlad a lhostejnost, pýchu, smyslnost,
nečistotu, rozptýlenost, zbabělost, lenost, hně
vivost, prudkost, nerozhodnost, slabost a po
vídavost.
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Budu na přímluvuMarie Panny proslti o ty
ctnosti, kterých v životě nejvíce potřebuji.

Nejsladší Ježíši! Když po sv. přijímaní pře
staneš býti ve mně přítomen svou skutečnou
přítomností, nech mně v srdci Ducha svatého.

4. Který tě, ó Panno, na nebe vzíti ráčil.

Maria Panna zemřela dobrovolně a z lásky;
v ponížení chtěla býti podobna svému Synu.
Přijala také smrt proto, aby budoucím věří
cím získala zásluhy. Panna Maria byla s tělem
i s duší přijata do nebe: napřed přijala ona
Spasitele — nyní přijímá ji On — nebeský
Odplatitel.

Představuji si názorně nanebevzetí Panny
Marie, její pokorný údiv nad nesmírnou vzne
šeností, k níž je povznesena. 1 nyní pěje své
„Magnificat" s mnohem větším porozuměním,
poněvadž nyní vidí své vyvolení za Matku Bo
ží v celé velikosti.

Myšlenka o Nejsv. Svatosti.

Pěji nyní s Matkou Boží „Magnificat" jako
dík za povolaní k pravé víře, hlavně za neza
slouženou milost víry v Nejsv. Svátost, za
pozvání k častému sv. přijímání. Odprošuji
zaroveň za všechnu nedbalost a zneužití těch
to milostí, slibuje v budoucnosti jich co nej
více využiti.
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5. Který tě, ó Panno, v nebi korunovati
ráčil.

Kromě Nanebevstoupení Páně nebylo v ne
bi větší slavnosti než povýšení Matky Boží
za Královnu andělů a svatých apoštolů, mu
čedníků, vyznavačů a panen. Nyní vidi Panna
Maria s nevýslovnou rozkoší nezměmou ve
lebnost svého Syna se stále větší a nikdy ne
vyčerpanou radostí.

Chválím a velebím ji, raduje se z tak veliké
moci, vždyť jest mou Matkou. Uzná mě za
své dítko? Co učinilo Pannu Marii tak veli
kou? Procestovala půl světa jako sv. Pavel
a hlásala víru? Ne. — Prolila svou krev? —
Také ne. — Po celý svůj život konala ne
povšimnutou, malou úlohu ve světě: v domku
nazaretském vedla domácnost a po Nanebe
vstoupení Páně byla Učitelkou apoštolů a
jejich Těšitelkou při misijním díle. — A přece
jest větší než všichni apoštolové a mučedníci.

Jaký jest tedy pravý původ-vší zásluhy?
Ne, co konám — nýbrž — jak to konám.
Veškerá zásluha plyne z lásky.

Maria Panna byla jediná lidská bytost, kte
rá každý okamžik svého života milovala Spa
sitele celou láskou a každá její práce vyplý
vala z této neutuchající lásky. Odtud celá její
velikost.

00 tedy na tom záleží, konám-li zde na zemi
nepatrnou, neuznanou anebo i pohrdanou prá
ci; jsem-li přehlížen, nebo odstrčen, nedostá
vá-li se mně od lidí ani uznání, ani díků. Vše
chno záleží na lásce, se kterou pracuji.
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Myšlenka o Nejsv. Svátosti.

Nezměrná blaženost Matky Boží záleží
v bezprostředním, ustaviěném sv. přijímání.
— I já mám na zemi milost sv. přijímání,
ovšem jen pokud trvají svaté způsoby. Zá
leží na mně, stane-li se tato milost zdrojem
vnitřní radosti; záleží to od mé přípravy, víry,
touhy, lásky a mého díkuěinění.

Milá Matiěko Boží! Buď mně Učitelkou při
sv. přijímání, které jsi po tolik let přijímala
z rukou sv. Jana. Ať mě Pán Ježíš naplní ra
dostí, neb útěchou, nebo mně obojí odepře pro
mou nevěru, chci vždy přijímati tělo Páně
s větší vírou a vroucnější láskou — až budu
uznán za hodna věčného sv. přijímání v pa
tření tváří v tvář a budu Boha požívati na
věky.

Odpros Pána za veškerou malou důvěru a
malou úctu, se kterou jsi se choval k Nejsv.
Svátosti Oltářní.

Konec.
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Chcete vykonatl dobrý sku
tek a prokázati rnilosrdenstvl

těm neivětšlrn trpítelůrnl

Zašlete sebe nepatrnější dárek nevyléčitelně
chorým a opuštěným nemocným, kteří nalezli
svůj útulekve Vincentlnurn v Břevnově,
(VelkáPraha) iakož I ve Smetně.

II! 320 ubohých splná tarn své ruce
a prost za srnllovánl.

Proto smilujte. se a pomozte nám zmírniti bídu
těchto mrzáčků. I zásilky obnošeného šatstva.
prádla. obuvi, všech druhů potravin jsou nám ví
tány. Šiřte známost mezi dobrými lidmi o tomto
největším charitativním ústavě. a pomozte nám roz
prodati naše tiskopisy, které vydalo Vincentinum
ve prospěch těchto svých ubohých chovanců.

Vydáváme též dvouměsíčníkpod názvem „ča
sopls VIIICGHÍIBB'Sceloročnípředplatnépouze
Kč6'—. Velký povldkový kalendář za
Kč 6-80. Básně sv. Terezičky od Jezu
látka, moderní veliké světice naší doby. s de
vítidenní pobožnosti v nádherné francouzské
obálce pouze za Kč 10'-.



Objednané si též:
„Mariánské diik0“, brožovanouknížečkuo24
illustracích.cena Kč4'—.„Páll Ježiš ve \Iě dě
SV. křlle“, s 24 illustracemiza Kč4'—.„Svaté
touhy duše, IIIIIIIÍICI8011B“, s 13illustracemi
cena Kč2'50. „Královna Sfdtl'i, malý kate
chismus pravé. pobožnosti k Panně Marii s ná
vodem ku přípravě na zasvěcení se Panně Marii.
právě vyšlo ve druhém, nezměněném vydání; cena
Kč 5'—, zápisné se hradí zvlášť.Růženec _ke
sv. ranám Pana našeho Ježíše Krista,
čili milosrdný růženec; cena 50 h. Vánoční,
velikonoční a přiležltostné pohled
IÍICG, provedené v 18 barvách a 50 h. Za tutéž
cenu pohlednice SV. Terezičky. Rovněž
malé obrázky této světice i různé jiné
druhy svatých obrázků jsme právě vydali.
Ceny isou velmi nízké zvláště pro dp. p. kate
chety a katolické spolky.

Za dobrodince modlí se naši nemocní den co
den v ústavní kapli, kde i na duše zemřelých
našich přátel jest denně při mši sv. pamatováno.

Zaplaf Bůh za všecky dary a přízeň!
Všecky dary a objednávky adresujte:

Správa „Vincentlna“,
domu lnllosrdonslvl,

Praha-Blovnov.
Čislo telefonu 40548 a číslo

poštov. spoř. 14.192.


