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Svatý Otec Pius IX. při slavení druhotin svých přijal
od nakladatele této kniby veškerých 134spisův skladu
jeho do Vatikánské knihovny v Římě a udělil jemu
pro zásluhy o katolické písemnictví rytiiský kříž

řádu sv. Sylvestra.



Předmluva
k nábožnému křesťanu,

kterou má často uvažovati,

OV PSTL

Co jest modliti se?

Modliti se v duchu pravém a dle navedení
Ježiše Krista jest duchem a mysli povzněsti se vzhůru
k Bohu, s Bohem se spojiti, a od něho očekávati
světla, rady a potěšeni, a všech darů, jež pouze
s hůry, od Otce světel pocházejí. Modlici
se duše rozmlouváse Stvořitelem a Spasite
lem svým z hlubokosti mdloby, bídy a ničemnosti
své, a vzdycha k němu, klanic se nebo děkujíc mu,
nebo prosic jej; a Stvořitel a Spasitel jeji, mluvě
zase k duši, rozlévá v ní proud milosti svých —
dle potřeby jeji a schopnosti. — Ona po něm touži
a okřivá v něm; On se ji uděluje a vléva Ducha
do ni, který pak sám zase vzdychaje vni
se modli.

Kde však Duch Boži se modlí, kdožby tu o
prospěchu modlitby pochyboval? (Což odepře Otec
a Syn modlicímu se Duchu v duši lidské, zasvěce
ném chrámu jeho? v duši lidské, kterou Otec stvořil
k oslaveníi svému a za kterou Syn dal život, aby
ji vysvobodil od smrti? — O, jestliže to jest mo
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4 Předmluva k nábožnému křesťanu,

dliti se, kdožby se rád nemodlil? kdožby se za šťast
ného nepokládal, že modliti se může, kdožby chvile
zasvěcené modlitbě neměl považovati co nejkrásnější
a nejblaženější života svého doby.

Ale kdo nás učí takto se modliti?
vlvBůhsam skrze Ježiše Krista a svatou

cirkev jeho. Tu se učime ve jmenu Božím řeči
Boži k Bohu mluviti.

Člověk tak rád mluvivá o sobě i předBohem, on se
modliva ve jmeuu svém, aniž vi, co činí; od světa a od
sebe samého tak snadno neumí odtrhnouti mysli své;
on touživá meně po Bohu než po vezdejších dařich
jeho; ano modle se mnohdy ani nevi, čeho vlastně
potřebuje. Z toho pochazi, že modlitba jeho málo
kdy prospívá, a že prosby jeho nebývají vyslyšány.
Modlení jeho jest pošetilé ; chceť Bohu násih činiti.
Prava modlitba obsahuje vyslyšení již v sobě. Sam
Kristus di: Začkoli budete prositi Otce ve jmenu
mém, dať vám. Poněvadž vy, jsouce zli, umite dobré
dary dávati synům svým: čim vice dá Otec váš
Ducha svého dobrého těm, kteří ho oň prosí. Když
v tom duchu — chtěl Spasitel říci — vždy prositi
budete: jest také vyslyšení vždy jiste. Duchovní
darové, jež při takovéto pravé modlitbě především
na mysli máme, totiž: odpuštěm hříchů, posvěcení,
spojení s Bohem, zkrátka, obnovení člověka starého
dle vůle Boži, pravou modlitbou dilem již skutečně
se nám udělují, dílem činíme se jich hodnými a schop
nymi; a tělesní darové následují za duchovními —
dle věčného pořádku Božiho — vždy sami od sebe.
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I o tom ujišťuje nás Kristus výslovně: Hledejte
nejprvé kralovstvi Božího a spravedlnosti jeho, ostatní
bude vám přidáno. Plnění přikázaní Božích naplňu
je také dům požehnáním potřeb vezdejších. (Co se
hojnosti týče, neprospívá člověku vždycky; a kdo
uváži, že, pakli nam Bůh hojnost statků vezdejšíich
nedava, činí to proto, žeby nám byla na škodu buď
v životě tomto časném aneb mnohem vice v životě

budoucim, nebude si jich přiliš žádati. — Před
Bohem jest pro nás jen jediné pravé dobré — věčné
spasení naše; všecko ostatní jest jen potud dobré,
pokudž to přispiva k věčnému spasení našemu (k po
lepšeni a duchovnímu zdokonalení) a stáva se zlým,
jestliže jest na překážku spasení našemu. Protož
ovšem vezdejší štěsti, bohatství, důstojnosti i samo
zdravi může se člověkupřevratiti ve zlé, a zda se, že
skutečně přemnohým lidem jest vice ku padu než
ku povstání. Neboť člověk smyslně smejšlejici poklada
je vic za cil než za prostředek, a když ve své zpozdi
losti Boha o něprosi, chcetakřka Boha učiniti tak krat
kozrakým, jako sám jest, aby v těch ničemných hý
noucich věcech spatřoval štěsti a blaženost.

My se tedy této velké chyby při modlem vy
střihejme, my modleme se vždycky nejprvé o ono
jedno potřebné: Otče! posvěť se jméno tvé; přijď
kralovstvi tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi! pak teprv o chleb náš vezdejší.

A v takovém duchu jest tato modlitební kniha
sepsána. Aby pak i srdce tvé, nabožna křesťanko!
timto duchem se roznitilo a nadchnulo, pozdvihni

častěji mysl svou u vrouci pobožnosti k Otci světel,
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od něhož pocházejí všickni dobři a dokonalí darové
a říkej následujicí

Modlitbu,
jakožto navedení, jak modliti se máme.

Všude jsi při mně, Bože můj! každé hodiny
hotov jsi slyšeti mne. I mimo kostel, mezi praci svou
jakoukoli, doma i v poli, když cestou kračim neb
odpočivám; když za stolem sedim nebo od něho
vstavam ; když v noci neb ráno se probudim! když
o samotě jsem neb s jinymi; ve veselých i smutných
dobách mohu mysl svou k Tobě pozdvihnouti. Všecko,
všecko mě může a ma na tebe pamatovati, k chvá
lení, dikůčinění a k důvěře v Tebe povzbuzovati.
Než něco začnu, budiž prvni pomyšlem mé, zdaliž
to také před Tebou jest pravé a dobre, a pak ne
chať se s chuti do toho dám, v pomoc a požehnán
Tvé důvěřujic. Když to dokonám, ať Tobě za to po
děkuji a Tobě to odporučim. Povede-li se mi dobře,
budu Tebe velebiti a z Tvych darů se radovati. Na
stane-li mi nebezpečenstvi a nouze, proč bych se
lekala? Vždyť Ty, Bože Otče můj! jsi při mně.

Ty nežadáš dlouhého modleni, proto že slaby
duch můj brzy zemdli a se vytrhuje. Ty ani nechceš,
abych mnohých slov uživala. Ale tim častěji a vrou
cněji má se srdce mě k Tobě pozdvihnouti a v dětské
sprostnosti s Tebou mluviti. Nepotřebuji teprv na
slovo přemejšleti, nybrž smim s Tebou mluviti jako
ditě s otcem svým nebo přitel s přitelem. A to
by se mi mělo protiviti? Nemělabych věděti, co Tobě,
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nejlepši Otče můj, dobrodinče a přiteli! říci mám?
Neměla bych býti s to, vysloviti Tobě svou oddanost,
svou lasku? — Což nemám Tobě za nic děkovati?

za nic Tebe odprošovati? ničeho od Tebe doufati?
Zdaž nemám o přemnohě věci Tebe prositi? v pře
mnohých těžkostech u Tebe hledati pomoci a po
těšen?

O Bože! jak se musim hanbiti, že tak málo
Jasky a zalibení v modlení mám; že často se modlím
jen z nuceni, z obyčeje a na oko, myšlénkami snad
jinde bloudim a sama nevim, co mluvim; nebo Tobě
modlitby své odřikáváam, a vice na to hledim,
mnoholi, než jak dobře jsem se modlila.

Ach! přiliš málo ještě tebe poznávám a miluji,
nebesky Otče můj! Každodenním dobrodinim tvým
jsem přivykla, tak že si jich málo všimam ; největších
milosti, pravých statků, jež mi připravuješ, neumim
sobě dosti vážiti, aniž po nich valně bažim; co ini
má byti nejmilejším, nejméně mne vábi; při všem
vice mi plati, více mě řidi ohled na časné a při
tomné přijemnosti. Protož jest to srdci mému tak
nesnadné pozdvihnouti se od země k nebi, od vidi
tedlného k neviditedlnému; proto tak málo v modlitbě
si libuje, proto tak vlažné při ni zůstava.

Kdy pak předce jednou tuto lenost přemohu!
S pomoci Tvou, o Bože! podaří se mi to, když sobě
Tebe vždy přítomného budu představovati; když
dobře rozvážim co činim, ana se modlim: s kym
mluvim, jak velky, dobrotivý a svatý jsi. To mě
naplní uctivosti, důvěrou a láskou, abych se neopo
važovala Tobě něco odřikávati, co mi od srdce
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» v . . .. / / v
nejde, — něco slibovati, co splniti neminim, — 0 něco
prositi, čeho sobě nechci opravdově zasloužiti a čeho
neminim náležitě použiti.

Roztržitosti mimovolné nepočitáš mi za vinu.
Protož jak jen je zpozoruji, shromáždím mysl svou

"„„.! ,

a k tomu pozornost obratim, co se modlim. Byť se
mi to také vždy nepodařilo, Ty přijmeš dobrou vůli
mou za skutek; nebo všecko na tomzáleží, jak tuto
u mne shledáš.

Moc a ovoce modlitby.

O Bože! tymi veliš modliti se. K tomu byvam
tak často napominána, a sama to předobře pozná
vam, jak dobré a potřebné to jest. Ale pravý oučel
a moc modlitby maličko ještě uvažuji a seznávam,
a protož tak málo mám horlivosti v m a tak zřídka
okoušim z modlitby jaké rozkoše, jakého užitku.
Často se modlivám, jen abych se modlila, z obyčeje
a že to býti musi: abych Tobě takto jen povrchně
povinnovanou poklonu učinila nebo službu odbyla,
kteroubys mi zase odplatiti měl: nebo mne potřeba
vede k modlení, abych tim jako vynutila, čeho žá
dam. Ale to jest často nerozumná modlitba, kterou
vyslyšeti nemůžeš, a předce pak sobě ještě stěžuji,
že jsem se nadarmo modlila.

Ty, 0 veliky Bože! nepotřebuješ k oslavení
svemu chatrné modlitby mé. Tebe nemusime jako
pyšné, ctižadostive a zatvrzele lidi teprv žalostnými
prosbami povzbuzovati k smilování. Tys z vlastn
dobrotivosti vždy nachylen a hotov dobře činiti a
pomáhati; Ty laskavě předchaziš často žádosti naše
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a prokazuješ nam nesčislné dobré, aniž to poznáváme
a o to prosime; Ty víš, co chci, než Ti to řeknu,
a prvé než k Tobě volam, jest pomoc přichystana,
jen když na mně samé nechybi. Pročež ne k vůli
Tobě, nybrž pouze k vůli svému užitku a dobrému,
mame se Tobě klaněti, a k Tobě se modliti, aby
chom nabyli k Tobě srdce dětinského, Tebe vždy pe
vněji se přidržovali a na Tebe nikdy nezapominali.
Modlitbou svou každodenně vyznavam, že všecko
dobre Tobě děkuji a od Tebe očekávám. — 'Nemě
la-li bych Boha, Otce tak dobrotivého nade všecko
milovati, jeho ochotně poslouchati a ouplnou důvěrou
jemu se oddati? Neměla-li by dobra předsevzetí má,
jež jsem před Tebou učinila, timto uvažováním na
bývati den po dni více stálosti a pevnosti? — Čím
vice se obirám s Tebou, Nejlepším a Nejsvětějším,
tim lepši a svatější musim se také sama státi.
Čím hloub modlitbou vštěpuji do srdce svého pa
mátku přitomnosti Tvé, tim méně Tebe v čas poku
šení spustim z mysli. Ty vidiš, siliš. a odměňuješ mne.

Ja Tě nazývám v modlitbě Otcem nebeským.
Musiť tedy tam můj pravy domov, pravá vlast má
byti. Tento život jest mi cestou, přípravou k onomu
nebeskemu. Když toto uvážim, zdá se mi všecko
vezdejší inarné, tak že se již nechci v ničemna světě
nemirně kochati, ani malomyslně rmoutiti, ani čeho
tesklivě žadati nebo se báti. Povznesu se naď ma

lichernosti světa, a po vyšším cili a určení svém
úsilovně toužiti budu, jež jest v nebesích u Tebe.
A když modlitba uči mne, všecko dobre, co mám
a Co mohu, považovati za prostředek k dobroči
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něni, tu teprv umím milosti Tvých náležitě si vážiti,
dobře uživati a radostné diky za ně vzdávati. Tak
se v stavu dobrém nikdy nezlehčim, nikdy nezbuj
nim. A jakžbych mohla k bližnimu býti zatvrzelou,
zavistivou nebo nepřátelskou, když povážim, jak
laskavy Ty ke mně jsi!

S radostnou mysli přejdu pak od modlitby
k práci a povinnosti své, povzbuzena pomyšlenim, že
Tys mi ji uložil a vykázal, a když ji dle vůle Tvé
vyplnim, že mě za ni i odměniš. Bude-li mi obtižna,
pozdvihnu oči i mysli své vzhůru k Tobě, odkud i
Ty na mne shližiš, a nové sily nabudu. V soužení
obrátim se k Tobě, 6 Bože! u Tebe budu hledati
outočiště a potěšem. Tys Otec můj, v Tebe důvěřuji,
Tobě se oddávam, Tobě zanechávam, a na Tebe
skladam, seč sila má neni. O jistě! ty všecko dobre
spraviš a k mému dobrému obrátiš. Ba, jest mi již
hned lehčeji, jakmile se náležitě pomodlim. Vždyť
pak ulehči již to, když si přiteli postěžovati můžeme,
ktery nám snad ani nemůže pomoci! Jaké to po
těšení pro mne, že Ty, o Bože! nejtišší nářek a vzdy
chani mé slyšiš; že srdce své před Tebou mohu
vylhti a starost svou se sebe složiti. Tak se mi pak
v srdci ulehči, a mysl má se vyjasní; ja se upo
kojim, posilnim a ke všemu odhodlám, co ty, Bože
můj! se mnou učiniš, a opět srdce nabývám.

Byť i to, oč prosim, hned státi se nemohlo,
předce vim, že všecko musi se diti po vůli Tvé, a
ta jest vždy nejlepší. Sam Ježiš, Vykupitel můj,
nemohl Ikajicim voláním svým odvrátiti od sebe hořký
kalich. Ale jak posilněny vstal od modlení; jak
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statně kráčel k utrpení, a jak blahoslaveně se skon
čilo! To budiž i pro mne poučením a útěchou, když
hned a vždycky nepřijde mi pomoc, jak si ji žádám.

O jak dobročinná, potěšitelná a posilujici jest
prava modlitba! Protožjsi ji za prostředek ustanovil,
bychom mnohých darů a dobrodiní Tvých dosáhli.
Jakž by mi tedy ještě mělo byti modlení povinnosti
obtižnou? Nemusim-li si to klásti za největší štěstí,
že ja ubohé stvoření mohu s Tebou, Stvořitelem
svým, tak blizce se seznamiti, tak důvěrně obcovati
a o důležitostech svých rozmlouvati, jako ditě s ot
cem svým? Ty sám rač mne věesti a osvititi, abych
znala a měla při modlitbě vždycky pravý oučel a
způsob, aby mi modlení bylo v pravdě prospěšné.
Každa modlitba způsobiž ve mně předsevzetí dobre,
nebe posiluj mě v něm. Tak na sobě zkusim, seč
modlitba jest.

Modlitba
k poučení, oč máme prositi.

O Bože! srdce mé jest před Tebou otevřené:
Ty vidiš žádosti me, prvé než je co prosby Tobě
přednášim. O kýžby byly tak spořadany, aby se Tobě
libily a vyplněny býti mohly!

Pane! tys řekl: „Proste, a bude vam dano;
hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vam otevřino.“
Ano, všech v pravdě dobrých statků, pokudž jich
potřebuji a schopna jsem, mohu očekávati od moudré
dobrotivosti Tvé, pakli o ně náležitě prosim, na
pravé cestě jich hledám a stálou horlivosti o ně se
snažim.
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Jen polepšenim, poctivosti a cnosti mohu v pravdě
se státi šťastnou. Tomu i Ty chceš, o Bože! to budiž
tedy mou nejhorlivější žadosti a hlavnim obsahem
všech modliteb mych. Ale žadosti i prosby mé mu
seji zároveň v sobě obsahovati dobra opravdová
předsevzetí.

Když k Tobě volám: Pane osvěť, naprav, řiď
mě; propůjč mi milosti, moudrosti a cnosti; učiň
mě nabožnou, spokojenou a blaženou ; nedej mi hře
šiti; dej mi trpělivou, tichou a čistou býti; uchovej
mě od pošetilosti a nepravosti; vysvoboď mě ze
záhuby: tedy modlitbou tou vyznavám, že bez Tebe
ničehož nemohu; že všecko dobré a všecka sila
k vykonávání jeho pochází od Tebe. A to mě v dů
věře v Tebe sili a srdce mi dodáva. Ale daleko

budiž ode mne, abych se na Tebe zcela spolehala
a očekávala, že Ty všecko sam učiniš, bez vůle a
snažení mého, že zázrakem milostivé moci své ve
svatou mne proměniš a mocně do nebe potahneš.
Nikoli, lenosti a lehkomyslnosti mé nechceš hověti;
jen z vlastní svobodné vůle, vynaloženímvlastní sily
státi se mohu svatou a blahoslavenou; jen pod tou
vyminkou mohu v Tebe doufati.

Ty mi též dovoluješ, Otče můj! o vezdejší
prospěch svůj a o časné statky Tebe prositi. Tu
však musim především dobře uvážiti, zdaliž to, čeho
žadam, take skutečně dobré jest; zdaliž mi to již
nym a budoucně prospěšné bude; zdaliž mne to může
napraviti neb snad horší učiniti a do hřichů strhnouti;
nebo zdání často mámivá, a často jsem se již skla
mala ve svém miněni a očekávaní. — A jakžbych
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mohla něco žádati, co by sice mně ku prospěchu,
bližnimu pak na škodu býti mohlo, ktery jest jako
ja ditě Tvé, o nějžto jako o mne otcovsky pečuješ?
Mámť pak jen proto o zlepšení stavu svého se sna
žiti, abych svým důstatkem i jiným státi se mohla
užitečnou.

Ale i při nejlepším mínění a oumyslu nesmím
od Tebe žádati zázraků, ani očekávati, že k vůli
mně odchyliš se od moudrého pořádku svého, dle
něhož jsi zřídil běh věci, ač neni moc Tvá zkrácena,
a Ty co Pán přirody i živlům přikazuješ. Dal jsi
mi rozum, abych přemejšlela, jak bych sama sobě
pomohla, neb kdebych pomoci hledati měla — jakých
prostředků a jaké opatrnosti bych měla vynaložiti,
jak překážky přemahati, a odkud by mi mohla při
jiti pomoc, abych se marnou žádosti a naději zby
tečně nezdržovala a netrápila.

Otče! nikoli má, nýbrž Tva vůle staniž se!
Tato modlitba Syna Tvého budiž veždy také mo
dlitbou mou. Jestiť to nejlepši, nejjistější, nejpotěši
telnější modlitba. Ja krátkozraka často sama nevim,
cobyýchžádala. Ty Otče! viš všecko a přeješ mi
nejlépe. Seč jsou mé sily a mé uměni, 0 to se přičinim ;
ostatní všecko Tobě zanechavám. Nedosáhnu-li, čeho
hledám; zpřičeji-li se poctivému snažení mému pře
kažky do cesty, jež jsem nemohla ani předzvidati
ani odstraniti: nebudu předce reptati ani se lekati,
nybrž tim se upokojim, že jsi Ty, o Bože! tomu
nechtěl, za dobré to neuznal; že mi to snad, aspoň
nyní ještě, užitečné neb možné nebylo; že mi zato
větší štěsti připravuješ, když se k tomu ustavičným
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zdokonalováním, pilností a cvičením se v cnostech
schopnou učiním a hodnou; — konečně že pod Tvou
moudrou vládou i ze zlého dobré pochází, a že těm,
kteřiž Tebe miluji, všecko k dobrému jejich řidiš.

Tak podrobuji žádosti a prosby své s dětinskou
oddannosti do nejsvětější vůle Tvé, a doufam, že
jsem se tak dle poučení Ježišova způsobem Tobě
milým a mně spasitelným pomodlila. Amen.

ov
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Každodenní pobožnosti.O
Ranni pobožnost.

Při procitnutí.

p ožehnejž mě Bůh a Otec můj, obmejž a oči
stiž mě krví Ježišovou, a posvětiž mě milosti Ducha
svatého. Amen.

Při oblíkání a mytí.

O Bože! tento šat připomina mi roucho nevin
nosti, jimž naši prvni rodičové před zhřešením při
odini byli. Bylotě to skvostné roucho pokoje, lásky
Boží a blahoslavenství.

O milosrdný Bože! Ty jsi nám toto čistě roucho
nevinnosti, o nějž prvni rodičové naši již v ráji se
byli připravili, v Synu svém Ježiši Kristu opět da
roval. Oblec je, duše má; neboť vezdejší tělo neni
ho nyní hodno; když pak hlas vzkřišení s nebe zavzni,
tehdaž je, o Bože! co neporušitelné duchovní tělo
z hrobu vzkřišené oblekneš v roucho nebeské slávy ;
to věřim a doufam dle Tvého zaslíbení.

Jakož se nyni zevnitř vodou myji, tak obmej
ó Bože můj! srdce i duši mou krví beránka Ježiše
Krista, abych před Tebou čistá byla, co ditě Tvé
Tobě se libila, a vždycky v ošklivosti měla všelikou
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faleš, nečistotu, lež, pejchu, lakomství, závist, hněv
a všecko, co se Tobě, 0 Bože, nelibi.

Obejmi mě své mocné lásky rameny co milé
ditě své, a propůjč mi milosti, abych i ja Tebe
srdečně objala rukama viry a důvěrné lásky.

O Bože! Duše svaty! dej mi kráčeti tak, jak
Ty moci milosti své mě věsti chceš. Svatý anjel
Tvůj, jehož jsi mi k ochraně dal, voď mě po ce
stách dobrých, skrze Ježiše Krista Pána našeho.
Amen.

Mily Otče! chválim a velebím Tebe za tuto
noc, že jsi mi dal ji přečkati, a děkuji Tobě za
tento den, jejž mi dobrotivost Tvá opět poskytuje.

Dejž, ať se pravy Božský život, kterýž z Tebe
jest, milosti Ducha Svatého ve mně obnoví, abych
nikoli ja, nybrž Kristus ve mně živ byl. Dej miu
viře Syna Božiho vždy se obnovovati, bych co rost
lina spravedlnosti se zelenala, květla a živé ovoce
vydávala, Tobě příjemné, bližnimu pak užitečné a spa
sitelné.

Tobě, Otče můj! opět a opět se odevzdávám;
nalož se mnou, jak se Tobě libi; očisť a zachovej
mě, abych se stala pravou křesťankou, živým oudem
svaté cirkve Boži, v kterež vládne pokoj a milosr
denstvi. Nežádám a nebudu vyhledávati jiné cti,
než otcovské Tvé slávy; jiného bohatství, než spra
vedlnosti Ježiše Krista; jiné rozkoše, než milostivého
přebývání Ducha svatého ve mně. I o mé vezdejší
potřeby budeš pečovati, neb jsi to slíbil, že nás v
potřebách našich neopustiš, že se nad námi neza
pomeneš, i.
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Chciť však horlivě a statně spolu působiti s ot-.
covskou miolsti Tvou. Z celého srdce chci se zahalky
co počatku vši nepravosti varovati; radostně a z
lásky k Tobě všecko vykonam, co mi dnes činiti
veliš; a kdyby netrpělivost nebo nespokojenost chtěly
trápiti duši mou, vzhlidnu s dětinskou oddanosti
k Tobě, nebeský Otče! vůli svou s vůli Tvou spo
jim, všecku práci Tobě za oběťpoložim, a na veliky
svatvečer těšiti se budu, kdy do radosti Páně vejdu,
budu-li co dobrá a věrná služebnice sil a schopnosti
svých dobře uživati, a propůjčenými mi hřivnami
hojně těžiti.

Milosrdenství Tve rozšiřiž se nade všemi lidmi,
a dobrotivost Tvá nade všemi tvory tvými. Budiž
Ty sam odměnou všem těm, kteříž mi lásku proka
zuji Na protivníky mé vzhlední milostivě a odpusť
jim, jakož i ja jim od srdce odpouštim.

Všecky své přibuzné poroučim do otcovských
rukou Tvých. — Pomoz chudým a bidným, kteřiž
k Tobě volaji. — Propůjč zemřelým věčného pokoje,
ať jim světlo věčné sviti, kteréž jest Ježiš Kristus,
Bůh a Spasitel naš. Amen.

Když z ložnice k práci vycházíš, pokrop se svěcenou
vodou a modli se:

Nebesky Otče! + poznamenávám čelo své kř
žem svatým, na znamení a vyznání, že Tobě za
svěcuji všecky své myšlénky. Obdař mně virou živou.

O milý Spasiteli Kriste! + poznamenávám ústa
sva křížem svatým, na znamení a vyznání, že Tobě
věnuji a posvěcuji jazyk svůj; aby uchován byl ode

M. Haubra modlitby,
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všech hřišných řeči. Obdař mne vždy radostnou
naději.

O Bzže, Duše Svaty! + poznamenávám srdce
své křižem svatým, na znameni a vyznáni, že
Tobě podrobuji všecky svó žadosti a naklonnosti.
Obdař mě Božskou láskou svou.

Svatá Maria, Matko Boží, a vy všickni anjelé
a svati, proste za mne hřišnou nyni i v hodinu smrti
me. Amen.

Když slyšíš hodiny bíti, povzdechni si:

Nyní i v poslední hodinku mou požehnejž a
uchovejž mě všemohoucí Bůh + Otec, + Syn a +
Duch svaty. Amen.

o ah Na

Společná ranní modlitba bohabojné rodiny.

Ve jménn Boha Otce +, který nás Stvořil; i
Syna +, ktery nás vykoupil; i Ducha Svatého +,
ktery nás posvětil, počináme tento den. Padáme na
kolena a klanime se Tobě, velky, všemohoucí Bože,
Stvořiteli a Pane nebes i země! Ty jsi nám daroval
dnešní den, dav nám opět ve zdravi jeho se dočkati.
Ty jsi mdlé oudy naše spanim posilnil, a nám no
vých sil ku práci a ku Tvé službě propůjčil. Mnohé
neštěsti mohlo nás potkati noci této, kdyby je nebyla
dobrotivost Tva milostivě odvratila. Za to z celého

srdce Tobě děkujice, dobrotivost Tvou velebime,
ktera se každým dnem na nás novým a hojnějším
osvědčuje způsobem, Amen. Otče náš atd.
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Předsevzeti. Ty jsi nas k služběsvé stvořil
a nám vůli svou svatou zjevil. Protož budeme Tobě
dnes horlivě sloužiti a svatou vůli Tvou bedlivě plniti.
Pilně se budeme na pozoru miti, abychom ničeho
nemyslili, nemluvili, nečinili neb nedopustili se, co by
se Tobě nelibiti a Tebe uraziti mohlo. Přiležitostem
k hřichu co nejopatrněji chceme se vyhybati a vše
Jikému pokušení s milosti Tvou statně odporovati.

Ty, Pane náš vševědouci a všude přitomny!
Ty jsi neviditelným způsobem všude při nás. Ty znáš
všecko naše konání; i nejtajnější myšleni a žadosti
srdce našeho jsou Tobě zjevné. Nedej nam, ó Bože!
na to zapomenouti, abychom ustavičným pamatovánim
na neviditelnou přitomnost Tvou od zlého byli uchrá
něni a k dobrému mocně povzbuzováni.

I nejsvětější přiklad Tvůj, Vykupiteli Božský!
kterým jsi nás předcházel, a laska, kterou jsi se na
křiži obětoval za nas hřišné lidi, ať nám stale tane

na mysli a zůstava před očima co pravidlo života
našeho. Amen. Otče naš atd.

Prosba. Prosíme Tebe, laskavý Otče! přijmi
nas i dnes zase pod Božskou ochranu svou, požehnej
práci naši, dej nam potřebné obživy, a milostivě od
nas pohromy a neštěstí odvrať. Kdybys však dle
nezpytatelné moudrosti své uznal za dobré, aby nás
neštěsti a soužení navštívilo, staniž se vůle Tva.
Prosime Tebe jen o milost trpělivosti, abychom
statně bez reptání vytrvali, důvěru v Tebe neztratili,
nýbrž souženim napraveni a zkušeni, ještě oužeji
s Tebou spojeni, a blahoslavenství věčného hodněj
šimi učinění byli. Především ale prosime o Ducha

2%
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Tvého Svatého, kteryžby nás ke všemu dobrému
osvitil, v boji proti hříchu posilnil, v neštěstí těšil
a oheň lásky Boží v srdcích našich rozněcoval. Amen.
Otče náš-atd.

Svatá Maria, Matko Boži! Svaty anjeli strážce
a vy všickni vyvolení přatelé Boži! proste za nás
Boha, abychom vás za živobyti věrně následovali,
a jedenkraáte v nebi blahoslavenství vašeho oučastni
byli. Amen.

Ve jmenu Tvem, Pane! přikročujeme nyni k práci,
kamž nás vůle Tva vola. Z poslušnosti a lasky k
Tobě budeme ji konati se vši pilnosti a s veselou
trpělivosti, neviditelnou přitomnost Tvou vždy před
očima majice. Tobě obětujeme všecko naše konání
a chtění, skutky, řeči a kročeje.

Všickni se modleji vespolek: Všecko
co budeme činiti, ať se děje, Bože a Pane můj!
z lásky k Tobě a ke cti Tve. Slava Bohu Otci,
i Synu, i Duchu svatému, jakož byla na počátku,
tak budiž nyni i vždycky, až na věky věků. Amen.

Každodenní odevzdání se Trojjedinému Bohu.
(Dle sv. Augustina.)

Pane Bože můj! srdce mé a všecka duše má
touži po Tobě, hledajic Tebe; neboť jsi nás pro
sebe stvořil, a srdce naše jest nepokojné, pokud ne
nalezlo pokoje v Tobě. V Tobě jediné jest pravý
pokoj a rozkoš, život a blahoslavenství. Propůič mi
dnes milosti, abych Tebe hledala a milovala, z lásky
k Tobě z hříchů svých se kála, a odpuštěných již
nikdy více znovu se nedopouštěla.
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Pane Bože můj! vzbuď v srdci mém cit litosti,
dej duchu mému skroušenosti; učiň, ať oči mé co
pramen slzami přetýkají a ruce mé k dobročiněnise
otviraji. Tvůrce můj! uhas ve mně chtivost tělesnou,
a rozněť oheň lasky k Tobě, Vykupiteli můj! odejmi
ode mne ducha pejchy, a propůjč mně milostivě po
kladu pokory svě. Posvětiteli můj! odejmi ode mne
prudkou náchylnost k hněvu, a dej mi v lásce své
štit snašenlivosti, i sladký pokoj ducha tichého. Pro
půjč mi, Otče nejdobrotivější! neohrožené viry, dů
věrné naděje a nezměnitelné lasky. Odvrať ode mne
všecku marnost, nestalost mysli, roztržitost srdce,
nepovážlivou žvástavost úst a bezbožné tupeni a po
mlouvání bližního. Odvrať, Ó nejmoudřejší Vládce!
oči mych od marnosti světských, zapuď ode mne
marnou všetečnost, svehlavost, bažení po cti a jed
pochlebenstvi; odvrať ode mne žádost bohatství, vše
Jikou lakomost a každou nespravedlnost.

O Stvořiteli můj! odejmi ode mne všecku ne
považlivou lehkomyslnost, tvrdohlavost, bouřlivé cho
vání, zahalku, ospalost, lenost, tupost mysli a slepotu
srdce. © Stvořiteli můj! odejmi ode mne všecku
neposlušnost v dobrém, hrdé mudrlantstvi, nevázanost
jazyka, podvádění chudých, utiskování slabých, očer
ňování nevinných, zanedbávání podřizených, zpurnost
k domacim, nelaskavost k přátelům a zatvrzelost
k bližním.

O Bože a Slitovniče můj! skrze milého Syna
Tvého, prosim Tebe, dej ať skutky milosrdné a na
božné vykonavam, s trpicimi ať mám outrpnost, blou
dicich ať poučuji, pomocí potřebným přispivám,
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chudým ať pomáhám, plačicich těšim, vinnikům svým
odpouštim, urážky promijim, nepřately své miluji,
zlé ať dobrým odplácím, žádným nepohrdam, nýbrž
každého ctim, dobrých nasleduji a před zlými na
pozoru se mám, po každé cnosti se snažím azlého
nenávidím a se vzdaluji; ať jsem v protivenstvich
trpělivá a v štěsti mírná, jazyk na uzdě držim, ať
k vezdejšim věcem srdce nepřikládam, ale jimi
opovrhujic, po nebeských toužim a žiznim! To mi
rač dati skrze Ježiše Krista Pana našeho. Amen.

Utěšené modlitby k Ježíši Kristu na každý
den v měsíci.

(Ze spisů svatých a nábožných duší.)

Předmluva. „Nejtuilejši! to ciťte v sobě, co
(vidite) v Kristu Ježiši, který jsa v způsobě Boži
(Bohu roven), samého sebe zmařil, způsobu služeb
nika přijal, ku podobenství lidi učiněn, a v způsobu
nalezen jako člověk. Ponižil sebe samého, poslušným
jsa učiněn až k smrti křiže. Protož i Bůh povýšil
ho, a dal jemu jméno, kteréž jest nad všeliké jméno,
aby ve jmenu Ježiše každé koleno klekalo nebeských,
zemských i pekelných, a každy jazyk aby vyznával,
že Pán Ježiš Kristus v slávě jest Boha Otce.“
(Z epištoly sv. Pavla k Filipenským, v kap. 2. verši
5—11.)

Den L. Jen tvař svou okaž mi, 0 Ježiši! a vše
ho spasení se mi dostane; jen přitomnosti svou po
těš mne vždycky, a pak budou nejvroucnější žádosti
mé naplněny. Přijď, 0 nejlibější kniže pokoje! sstup
do srdee mého a přebývej v něm! neboť Tebe vždy
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znova miluji, hledám a po Tobě toužim. Po Tobě
žiznim, po Tobě vzdychá a prahne všecka bytnost
ma. 9. Anselm.

D en 2. Neni většího blahoslavenství, jako s Te
bou, 0 Ježiši! byti, Tebe se přidržeti a Tebe hle
dati, kterýž se tak rád nalezati dáváš. — V Tobě
všecko máme. Tiži-li mě břimě hříchů, jsi Ty —
Spravedlivý, zároveň Slitovník a Smirce můj. Potře
buji-li pomoci, jsi Ty outočiště me. Hrozim-li se
temnosti a bludů života tohoto, naléezám v Tobě
rovnou a bezpečnou cestu. Lačnim-li, nasycuješ Ty
mě chlebem života. Svira-li mě strach smrti, jsi Ty
sila a život můj. Vznikneli v duši mé, svizely to
hoto života zemdlené, toužebnost po domovu nebe
ském, v Tobě nalezam cestu pokoje i bezpečného
vůdce. S. Ambrosius.

Den 3. Kdo Tebe do sebe přijme, poživá nej
vyšších rozkoši a nejvznešenějších radosti; nebo kde
Ty bydliš, tam jest život a blaženost. Protož pro
sim, 0 Ježiši! nedej, aby mi bylo bez Tebe co mi
lého, co příjemného, co drahého, co půvabného. Co
Ty zavrhuješ, ať i ja nenávidím, a co se Tobě libi,
po tom dej mi ustavičně toužiti. — Ty, Jediny, jsi
vira, důvěra, láska ma a všecko me. S. Ambrosius
et Augustinus.

Den 4. Chceš li,0 Ježiši! roli svou, totiž srdce
me, dobrým zasiti semenem, musi ruka lásky Tvé
dříve vyhubiti trni hříchů mych. Pronikni a proměň
tedy hříšný život můj zasluhami svými. Dej ať se
život můj s Tvým spoji, aby se tak ve mně všecko
nečistého stalo čistým, a všecko nedokonalé doko



24 Každodenní pobožnosti.

nalým. Budiž Ty myšlení a snažení mé — jedinká
radost a blaženost ma. — V Tobě, o Ježiši! dej
mi živu byti a jednati, trpěti i umřiti. — Láska
Tva očisť a posvěť mě a spoj mě s Tebou. S.
Ambrosius.

Den 5. Když kolikrate myslim, že v cnosti
utvrzena jsem, hned zase do hříchů a nepravosti
upadam. Co mohu a cobych měla činiti? Kam se
mám — ja hříšnice, ja otrokyně hřichů — obratiti?
Kdož mne osvobodí od smrti těto? — Jen milost

Tvá! o Ježiši! — Budiž mi tedy na blzku, 0 věrný
Pastyři duše mé! posilni a obvesel mě přitomnosti
svou. Budiž ve dne předmětem mého bdění, v noci
obsahem mých snů; k Tobě modliž se často duch
můj, a nejkrásnějším zotavenim mým budiž rozmlou
vání s Tebou. S. Anselm. S. Brigitta.

Den 6. Prosim Tebe, Naděje ma! pro lasku
svou odpusť mi přečinění ma, a pro jméno své svaté
dej, ať ráda plnin Tvá přikázaní. Všecka důvěra
ma zaleži v předrahé krvi Tve, Vykupiteli můj!
kterou jsi pro naše spasen vylil. Tys pravy nepo
škvrněny beránek, který snima hřichy světa. Ty jsi
zničil smrti svou smrt naši, a z mrtvých vstánim
svým vrátil jsi nám opět život. Děkuji srdcem a ústy
a ze vši sily své neskončenému milosrdenství Tvému,
kterým jsi nás v hřišich pohřižené vykoupil a spasil.
S. Augustinus.

Den 7. O Ježiši! vykoupeni, lásko a toužení
naše! Sstup do duše mé; očisť ji ode vši poškvrny
a uprav ji tak, aby dosáhla zalibenm Tvého. Posvěť
mě skrz na skrz, a naplň srdce mé nevyslovitelnou
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láskou svou a ustavičným pamatovánim na Tebe,
abych v toužení po Tobě se sebe svrhla břímě tě
lesných žádosti svých, které ubohou duši mou tižeji,
bych svobodnou se stala, a běžic neumdlévala, až se
oučastnou stanu té nasycujici blaženosti, na věky
patřiti na sličnost nebeské tváře Tvé. S. Augustin.

Den 8. O jak podivná jest sladkost milování
Tvého, které oněm poživati dávaš, kteři kromě Tebe
ničehož nemiluji, nehledají a nežádaji. Lépe by mi
bylo docela nebyýti, než bez Ježiše byti. Lépe živu
nebýti; než bez pravého života žiti. Ježiši nejdobro
tivějši! nenakládej se mnou ubohou hřišnici dle spra
vedlnosti svě, nybrž buď dobrotivosti své pamětliv.
Ježiši! co jsi jiného, než Spasitel? Protož přispěj
mi ku pomoci a rciž k duši mé: Já jsem spasení
Tvé. S. Augustinus.

Den 9. Nejmilejší Ježiši! obmej duši mou pře
drahou krví svou ode všeho hřichu. Shlaď všecky
nepravosti mé. O Ty Nejčistši, Nejsvětější! Všecko,
co se Tobě na duši mé ještě nelibi — to všecko ve
mně vyhlaď. Jedina a první žádost maať jest, Tobě
se libiti a Tebe z celého srdce a ze vši sily své
milovati. Ozdob mě zásluhami a cnostmi svatého

člověčenstvíi svého, a vzbuď ve mně vroucí lásku k
Tobě. Blosius.

Den 10. Ježiši, radosti ma! Tys světlo věčné,
neskončeně skvouci se krása. Osviť duši mou; dej
mi veseliti se v světle svém; po Tobě lačníi duše
má. Pane! vnitřnost má touží po milování Tvém;
přispěj mdlobě mé, a dej mi živé moci lásky své
okusiti. Tys duše mě život, čest, potěšení a jediné
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bohatství. Učiň ať se v lásce svaté celá rozplynu,
bych Tobě příjemnou obětí se stala a Tobě se za
Jibila. Blosius.

Den ll. Pane! Tobě všecko tvorstvo nechať

se klani a Tebe oslavuje. Tys ozdoba a radost ne
bes. Tobě se zcela odevzdávam. Tys důvěra ma;
Tobě se celá obětuji. Tys jediné spasení me, do
rukou lasky Tvé cele se utíkám; osvěť, voď a měj
mne celou. Blosius.

Den 12. Pane! otcovská láska Tvá 'nakloniž
ucha k volání ditěte Tvého. Jen o lásku volám k Tobě,
aby všecken život můj stal se chvalozpěvem slito
vání Tvého. Ježiši! kdo Tebe miluje, přemáha smrt.
Tys sam řekl, že jsi přišel oheň seslati, a že jediné
žadaš, aby se mocně roznitil; viz tedy studené srdce
mé, rozniť je ohněm tim, ať Tebe miluji a ze vši
duše chvalim. Blosius.

Den 13. O Pane! dej ať nikde pokoje, nikde
radosti, nikde potěšení nehledam, jen u Tebe. Pro
půjč mi milosti, ať vždy a všude před Tebou krá
čim, a Tebe v srdci, v ústech a na očích mám, aby
nesvatá láska nikdy mistečka ve mně nenalezla.
Ano, Tebe miluji, a žádné jiné rozkoše neznám,
než Tebe vždy vic a vice milovati. O, dejž mi tak
mocnou lásku, kteražby mě učinila obrazem Tvým
a oběti Tobě příjemnou na věky. Blosius.

Den 14. Kde poklad můj jest, tam musi i srdce
mé byti. Poklad můj jsi Ty, Ježiši milování nej
hodnější! mně nade všecky tvory dražší; a Ty sediš
na pravici Boha Otce, a pro mne stal jsi se člově
kem. Na Tebe jsou oči mé obraceny, a k Tobě



Každodenní pobožnosti, 27

směřují všecky kroky mé. Táhni mě k sobě, ať začnu
horlivě za Tebou běžeti. Potřebujiť mocného tažení
milosti Tve; neboť tělesny člověk můj stahuje mne
vždy zase k zemi, a bez této božské milosti nemobu
dále přijiti, ba ani o krok postoupiti. Tomáš Kem
penský.

Den 15. O Ty prave slunce života pro všeckybloudiciahledajici!| Sviťmivždycky,ažsemi
v nebeském Jerusalémě věčnyden rozbřeskne.. Pouhé
pomyšlení na Tebe dodává mi již nyni tak velikého
potěšeni; 0 jaké blaženosti podává mi teprv slavná
Tvá přitomnost!

Ty víš, 0 Ježíši! jak ráda bych byla u Tebe.
Ale chciť trpělivě čekati, a všecko toužení své do
rukou Tvých složiti. Chceš-li putování mé prodloužiti
i ja s Božskou pomoci Tvou ještě déle zde v boji
setrvám a posečkám! abych to však tim ochotněji
činila, vzhližeti budu k nebi, kde vlast má jest, i
odpočinuti a radost a blahoslavený život na věky.
Tomáš Kempenský.

Den 10. Bez světla nemohu ovšem viděti, když
ale zavřenýma očima v pravé poledne nevidim, jest
to věru vina má, nikoli však chyba slunce, jehož
světlo jasné všecko osvěcuje. Cestu spasení okazal
jsi nam Ty, Ježiši Kriste. Jakou cestu? Cestu ne
vinnosti, čistého srdce, pokory, lásky a svatosti.
Tudy se chodi do života věčného. Tomáš Kem
pensky.

Den 1%. Tys cesta, pravda a život; učem Tvému
musime tedy věřiti, Tebe následovati v lásce, a v ra
dostné naději touto cestou k životu věčnému kračeti. Za
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Tebou půjdeme, světlo věčné! jakož i otcové naši
v světle za Tebou šli; byliť to svati mužove, jichžto
jména zapsána jsou v knize života. Thomas de
Villa nova.

Den 18. Ježiši! nejlaskavější Spasiteli všech,
kteří v Tebe věří a u Tebe hledaji uzdravení! Ty
jsi nas bez miry miloval, a my tedy máme Tebe
bez miry milovati. Tys za nás pněl na kříži; neby
lali to nesmirná laska? Ty Nejnevinnější umřel jsi
za vinné nejohavnější smrti zločinců na křiži, neby
lali to nesmirná láska? — Co mého jest, miluji;
Ty, o věčná lásko, jsi má, a ja bych Tebe neměla
milovati? — Tys vice než všecko me, a Tebe bych
měla nejméně milovati? — O Ty neskončenalásko!
uč mne milovati Tebe! Thomas de Villa nova.

Den 19. Pozdvihni mne k sobě, abych toužic
po Tobě, na marnosti světské docela zapomenula.
— Člověku v spravedlnosti Tvé žijícímu jest blaze;
kdo však marny svět a tělesnost miluje, tomu ne
daji ouzkosti a zmatek oddechu. T'rvajicího pokoje
nalezá srdce lidské jen u Tebe. Kdo se s Tebou
spoji, kráči v radosti Pána svého. O tedy okřidli
ducha mého, ať se co orel bez unavení k slávě domu
Tvého vznáší. S. Anselm.

Den 20. Srdce mé jest podobno zmítajícímu
se moři; jen v Tobě, Dárče pokoje! naleza odpo
činuti. Když mne starosti o vezdejší věci soužeji,
utec se duše má do stinu křidel Tvých, a když tu
Božského chládku požívá, zpivejž vesele: „V tomto
pokoji chci vždycky spáti a odpočivati! Pro mne
neni jiné přijemnosti, než u Tebe býti“ Pokud od
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Tebe vzdálena býti musim, touha a nejistota svira
srdce mě.

Den 21. Pramene lásky! miluj ty milých mých.
Hni srdcem jejich, aby Tebe nade všecko milovali
a jen to chtěli, co se Tobě libí a co Ty k prospěchu
jejich učiniti uznáváš za dobre. Přijmi, 0 věrný
Pastyři! všecky láskou a krví mně přibuzné a milé
do ochrany své, a uveď je na cestu pravou, aby
tam se dostali, kdežby se mnou a já s nimiv slávě
věčně trvajici radovati se mohli. Ty smiřujici lásko
na křiži! dej nepřátelům mým všeho toho, čeho jim
dle učení a přikladu Tvého žadati mám. Světlo
věčné, osviť slepotu jejich; odejmi blud od nich,
pravdo věčná; oživ duše jejich, živote věčný! 8.
Anselm.

Den 22. Řiď, světlo Božské! kroky mé tmavým
oudolim vezdejšího života tohoto k svatému cili,
a propůjč, aby se mi na slávu Tvou patřiti dostalo.
Kříž a smrt Tvá budiž mi potěšenim nejvyšším, 0
Kriste! Vykupiteli světa a Krali slávy! Dej mi
ducha poslušnosti, uctivosti a důvěry, abych ve všech
potřebách a nebezpečenstvích se utikala k Tobě jako
ditě k otci svému. Budiž Ty jediný pokoj, radost
a potěšení mé. Zůstaniž ve mně a táhni mne za
sebou, abych se nikdy od milosti Tvé neoddělila,
nybrž jedno s Tebou v lásce svaté Tebe vždy se
přidržela, kterýž jsi nám cestou, pravdou a životem,
v němž spasení a z mrtvých vstáni naše jediné po
zůstává. Amen. Petr. Canisus.

Den 23. Ach, kterak jsem mohla odstoupiti od
Tebe, o Ježiši! Kterak jsem mohla v bidě setrvá
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vati — daleko od Tebe? — Viz, jak bidna a slepa
jsem bez Tebe! smmilujse nade mnou! Sily a schop
nosti duše mé zkaženy a zemdleny jsou; doplň a
uzdrav Ty je, Ježiši můj! moci nejsvětější duše své.
Jen o dvojí milost prosim Tebe, abych zlé žádosti
své nejvejš nenáviděla a Tebe dokonale milovala.

Den 24. O Ježíši přeutěšeny! naděje, outočiště
a lasko ma! Tys rozkoš srdce a život duše mé.
Kyýžpak již nic ve mně vice se nehýbe a nevládne,
než vůle Tva, a Ty! Kyž pak se láskou k Tobě
cela rozplynu! ©, kyýžbych nebyla nikdy působení
milosti Tvé v sobě překazila! Kdež bych byla nyni,
kdybych byla vnitřního volání Tvého vždy uposlechla.
Blosius.

Den 25. Vždy jak Ty chceš — nikoli jak ja
chci! Kdyby se Tobě libilo, chciť s Tebou v chudobě
a soužení živa byti. Rada chci mezi ditkami Tvými
nejmenší slouti! Pro hříchy svě pokořim se pode
všecky tvory, a všem budu pro Tebe sloužiti. Ne
přatelům svým daruji — z lásky k Tobě — srdce
své, a pronásledovníkům svým lásku svou. Cokoli
mne k Tobě nevede, tim docela pohrdám. Ty budiž
můj Jediny, ja pak jsem celá Tva. Hotova jsem pro
čest Tvou snašeti všecky křivdy, pohaněni, potupu,
posměch, nesnáze a protivenství. Blosius.

Den 26. O Pane! ja pookřivám již tim, když
si ono blahoslavenství připomínám, jehož milosti
Tvou v nebi poživati doufam. Ach jak pozdě obživla
laska má k Tobě, kterýž jsi laskou věčnou mne mi
loval a tak časně k sobě. volal! Spojž se tedy srdce
me s Tebou! Nechciť nic věděti, nic milovati, ni
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čehož žadati, jedine Tebe, Ježíši Kriste, a sice Tebe
Ukřižovaného. S. Theresia.

Den 27. Ježiši! tys pravy život srdci našich.
Kdo nechce Tobě, Spasiteli můj! živ byti, vinen

jest smrti, ba jest již skutečně mrtev. Kdo pro
Tebe smyslu nema, jest — nesmyslny. Jakož jest
duše život těla, tak jsi Ty život duše. Svým svatým
přikázaním lásky dal jsi nám dvé křídel; pravé
křídlo jest laska Boží, levé láska bližniho; jen je
diným z těchto dvou křidel nemůže žádný do nebe
vletěti. Bože nejlaskavější! propůjč mi milosti, abych
pokušení statně odolávala a z přitomnosti Tvé se
radovala. Osvěť duši mou, ať dobré naležitě pozna
vám, a posilníi mne moci nebeskou, ať poznané dobre

plnim a v plnění po všecky dny života svého ne
ustanu. S. Bernardus.

Den 28. O Ty! kterýž všem přispiváš, kdož
důvěru svou v Tebe skládaji, neopouštěj mne; mi
lost Tvá panujž ve mně. Ty mne k sobě voláš, po
máhej pak mi jiti. Bože můj! Tebe vzývám, dej se
mi poznati, Tebe milovati a z Tebe se veseliti.
Kdo v Tebe věří, jde k Tobě a má Tebe. A Tebe
miti, jest život věčny miti. Tys řekl: Ja jsem cesta,
a pravda i život. Tim mi dáváš na srozuměnou:
Chceš kráčeti? Ja jsem cesta. Nechceš blouditi?
Ja jsem pravda. Nechceš umřiti? Ja jsem život.
Ty jsi se stal cestou nam, a my bychom měli po
chybovati, že po m k aili přijdeme? S. Anselm.
Augustin.

Den 29. Smiluj se nade mnou! nebo Tys kr
vácel za všecky. Ach, uveď k sobě všecky ubohe
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hřišniky. Tolik jich vězí potud ve tmách, aniž vědí
o Tobě; milé slunéčko, vzejdiž i na ně! Tolik bid
ných kvili, Pane! vyslyš je! Ježiši, krev Tva budiž
i prosebnou obětí mou za všecky. Kyž pak Tebe
všickni znaji, Tebe Vykupitelem nazyvají a Tebe
vždy svatou láskou roznicení hledaji! Blosius.

Den 30. Učiň mne nemluvnětem, abych zůstal
miláčkem Tvým po všecken život můj. Učiň srdce
me neschopným vypinati se. Vodiž mne, abych na
cestě své nezbloudila a jistotně k Tobě se dostala.
Usměje-li se štěstí na mne, Ty mně miru ustanov;
tižeji-li mne nesnáze, dodej mi srdce; veselim-li se,
střež mne; truchlim-li, těš mne. Tebe se bojž duše
má a střežiž se hřichu jako hadiho uštknuti. Blosius.

Den 31. Což by mi byla sláva nebeska, kdyby
mne ten Jediný nemiloval? Bez něho jest i světlo
tmavé, a i radost zármutkem. Ano, bez něho jest
i raj pustý jako tmavá půlnoc. Kdyžněkdy na cestě
cnosti umdlim, občerstvuje mne milost Tvá; pokoj
Tvůj mne sílí. Tys všecek život můj; bez Tebe jen
smrt. Tys pokrm můj; bez Tebe jen žalost. Ty
odpočinuti mé; bez Tebe jen boj.

Pochvalen buď, Ježiši Kriste! Tobě budiž dik a
čest, sláva a moc na věky. Amen.

Křesťanské hodiny,
zvláště pro lidi pracujici, aby nabyli nábožných myšlének,
kterými by se mohli při práci své obirati, a tak práci samu

sobě milou a pro nebe záslužnou učiniti.

Hodina první.
Odbila jedna hodina, oznamujic mi, že jest je

nom jeden Bůh, jeden Pan, jeden Stvořitel. Nebe
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a země, a všickni tvorové hlásají: On nás učinil!
©Všickni hlásají všemohoucnost, moudrost a dobroti

vost jeho. Tomuto Bohu, Pánu svému, mám se kla
něti a jemu samému sloužiti. To jest má nejpřed
nější, největší a nejdůležitější povinnost na zemi;
to jest to jedno potřebné, na kterém všecko záleží.
Bohu sloužiti, v tom zaleži všecka ma spokojenost
a blaženost již tuto, a jedenkrate věčně blahosla
venstvi mé. Zdaliž však jsem nezřidila v srdci svém
tolikerým nepravým bohům oltáře, kolikero hříchů
jsem spáchala? Nebyla-li mi vůle má milejší než
vůle Boži, a nedala-li jsem tvorům přednosti předBohem?© OnohoBoha,kterýžpouhádobrotajest,
opustila jsem, a k nejlepšímu Pánu řekla jsem, ač
ne slovy, předce zlými skutky svými: Nechci slou
žiti. Ale Ty, o Bože a Pane můj! vzhledneš milo
stivě na služebnici svou, když litostně a skroušeně
o milosrdenství k Tobě počnu volati a smiluješ se
nade mnou dle velikého milosrdenství svého. Tak

aspoň ostatní dny života svého v službě Tvé hor
livě stravim! Tobě samému budu sloužiti, všecko

myšlení, řeči a skutky Tobě zasvěcovati, vševky zlé
náklonnosti přemáhati a Tobě obětovati! Tobě jen
budu napotom živa, o Ty můj Pane jediny, jenž jsi
začátek a konec mého života.

Hodina druhá,

Dvoji jest přikázání, které nám Bůh skrze Syna
svého dal; jen dvoji přikázani, které však všecky
ostatni a veškerý zákon v sobě obsahuje. První

a největší velí milovati Boha: Milovati budeš Pána
M. Haubra modlitby. 3
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Boha svého z celého srdce svého, ze vši duše své
a ze vši sily svě. Druhé, podobné onomu, žáda mi
lování bližníiho: Milovati budeš bližního svého, jako
sebe samého. To jest všecko, čeho požaduje Pan od
služebniků. Mohl-liž méně žadati ten, kterýž Pánem
jest, jemuž všecko náleži, cojsme a máme? A předce,
jak zřídka jsem snad i toto málo zachovavala? Jak
často jsem přestoupila nejsvětější zakon jeho, kteryž
jest pouha láska? Jak přemnohokráte jej neposluš
nosti svou urazila? — Ach, uznávám vinu svou,
převelikou vinu svou. Plna nejtrpěi litosti a studu
vyznavám, Bože můj! že jsem svatá přikazan Tva
přestoupila, že jsem svrhla se sebe jho poslušnosti,
ktere mi milosti Tvou lehkým stáva se břemenem.
Ale již toho neučinim. Milovati Tě budu, 0 Bože!
srdcem nerozděleným. O kyžbych Tě tak mohla mi
lovati, jakž toho zasluhuješ, laskou neskončenou!
I bližního budu pro Tebe s srdcem upřimným a ne
zištným milovati jako sebe samu, jemu všecko dobré
přati a dle možnosti činiti; vady jeho snesu trpěli
livě, a s křehkostmi jeho budu outrpnost miti, jakž
si toho sama od jiných žadam. I nepřátely své budu
pro Tebe milovati, a všecky uražky od srdce jim
odpustim, abys i Ty mně hřichy odpustil. Jen tak
zasloužim si jmena pravé křesťanky.

Hodina třetí.

Tři osoby jsou v Bohu, Otec, Syn a Duch Svatý,
a tito tři Jedno jsou. Otec mne stvořil, Syn mne
vykoupil, a Duch Svaty posvětil. Před mnoha tistci
jiných učinil mne Otec z ničeho, vtisknul mně Božský
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obraz svůj, a vytknul mi nejvznešenější cíl a konec.
Zdaliž však jsem byla Otci Božskému za toto ne
vyslovitelné dobrodiní vděčna? pulila-li jsem k cili
a konci svému? zachovala-li jsem krásný obraz jeho
v duši své nepoškvrněny, neboli jsem hřichy jej po
rušila a zkazila? — Syn Božský vzal z lásky ke
mně lidskou přirozenost na sebe; z lásky ke mně
trpěl v těle lidském; pro mne umřel na křiži v nej
hroznějšíich bolestech, od nebe a země opuštěný.
Zdaliž však jsem tohoto Vykupitele svého za to zas
milovala, nebo jsem snad hřichy svými opět obno
vovala rány a utrpení jeho? — Duch svatý mne
posvětil, chrámem svým učinil, Božim ditětem a dě
dičkou nebes ustanovil. © jak často jsem milosti
jeho zle uživala, vnukání jeho se protivila, a z di
těte Božiho otrokyni ďábla se učinila! Od dneška
však nestane se to nikdy již. Trojjedinému Bohu
posvětim nyni všecky tři mohutnosti duše své; roz
um, aby Bohá a přikázaní Boži poznával; paměť,
aby sobě vždy připominala dobrodiní Boží a skutky
lásky jeho; vůli, aby ve všem vůli Boží plnila.
V tohoto trojjediného Boba budu vždycky věřiti,
v něho pevně doufati, jej nade všecko milovati.

Hodina čtvrtá,

Čtyry jsou poslední věci člověka: smrt, kteráž
jistá jest, ale hodina jeji nejistá; soud, před nimž
se i nejsvětější lidé třásli; peklo, které sice vchodu
ale žádného východu nemá; a nebe, jež sice pro
všecky lidi jest stvořeno, jehož se však jen těm za
podil dostane, kteříž si ho dobudou úsilovným při“

3*
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činěntm. Hrozně věci. Kyžbyých si je byla vždy při
pominala, jistě bych byla nikdy nezhřešila. — Mezi
poslednimi čtyrmi věcmi jest první — smrt, k níž
i spravedliví pohližeji s bázní, nevědouce, hodni-li
jsou před Bohem lásky nebo nenávisti: jak hrozna
musi býti smrt teprv hřišnikům, kteří hodinu smrti
sice nevědi, to ale s jistotou vědi, že, ať je překvapí
kdykoli, do věčných muk je strhne k pálení. —
A Bůb, Bůh bude mým soudcem; Bůh vševědouci,
všemohoucí a neskončeně spravedlivý; onen Bůh,
jehožto soud nabožného Joba tak polekal, že si ža
dal v nejhlubší propasti pohřben byti, až by minul
soud Páně, který i spravedlnosti soudi! onen Bůh,
ktery tělo i duši pojednou do pekla uvrhnouti může
— do pekla, do onoho hrozného mista muk, které
pro nekajici hřišníky připraveno jest; kde s nejtrap
livější tmou spojen jest ustavičný oheň, kde věčná
smrt vladne s nepřestávajicím trvánim odsouzenců;
kamž žádný papršlek naděje nezasviti; kdežto jest
kvileni bez úlevy, bolesti bez outrpnosti, slzy bez
prospěchu, muky bez konce. — Konečně nebe, sidlo
svatých, obsah všeho blahoslavenství, kde neskončený
Bůh vši svou všemohoucnosti a dobrotivosti věrným
služebnikům svým věčně odměňuje, kteří pohřiženi
jsou v proudu nejsladších radosti a rozkoši, jež
oko nevidělo, ucho neslyšelo, aniž kdy na mysl lid
skou vstoupily. — Jestli možná na tyto poslední
věci pomniti a jen jedenkrate ještě hřešiti?
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Hodina pátá,
Pěť smyslů obdržela jsem.od Stvořitele svého;

zdaž jsem jich však také ke cti jeho uživala? —
Vy oči me, zdali pak jste hledaly vždy Stvořitele
v stvořenich jeho? Zdali jste často od země pohli
žely vzhůru k nebi, pravé a věčné vlasti vaši? nebo
vás chtivost těla upirala jen na vezdejší, marné,
pomijejici, hříšné věci? Nikdy-li jste se chlipným
pohližením nepoškvrnily a z nástrojů Božích nástro
jem satanovým se nestaly? — Ach, ovšem se často
hřich a smrt skrze oči, jako skrze okenko, do srdce
mého vedraly, ovšem mne často svedly k hřichu.
Ale od této chvile učinim smlouvu s očima svýma.
Zavru je nejen do mezi mravopočestnosti, jim ne
jen nic nedovoleného nedovolim, nýbrž i mnohé do
volené odepřu; majiť předešlé opovážlivosti sve

horkými kajícími slzami smývati. — A ty, jazyku
můj! zdali pak, co z tebe vycházelo, bylo vždycky
ke cti Boži a ku vzdělání sebe a bližniho? Ach,
kolikrate-li se tento nevázanyý jazyk, lité šelmě po
dobný, proti svatosti Boží prohřešil lánim a jména
Božiho zlehčovanim, proti spravedlnosti Boží repta
nim, proti lásce pomlouvanim, proti nevinnosti oše
metnými pohoršlivými dvojsmyslnostmi? Naučím však
jej budoucně nejen všecka slova ouplně uvažovati,
nybrž má se i z svobod svýchlitostným vzdycháním
ustavičně kati; odsoudimť jej k přisnému mlčení,
k častemu modlení, k chválem Boba a diků činění za
dobrodiní jeho, k vyznávání hříchů mych, k bájení
cti a bližního a k jeho vzdělání. — Vy uši mé!
poslouchaly-li jste slovo Boži ochotně? nebo jste
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se raději obracely k poslouchání rozprávek hříšníků,
neb jste mívaly zalíbení v nevázaných řečích proti
viře a nabožnosti? Kral David ohradil uši své trnim,
aby hovor hřišníků neslyšel; první křesťané zacpá
vali si uši, jak jen šepot hřišnika zaslechli, a uti
kali před řeči jeho, co před syčenim hada. Věru
jsou řeči takove nebezpečnější než uštknutí hada;
nebo timto může jen tělo usmrceno byti, oněmi však
byva duše života zbavena, vira a bázeň Boží udu
šena. Budoucně však chci docela hluchou byti k ta
kovým bohaprázným řečem proti svaté víře, utikati
budu před nimi, a kdybych uteci nemohla, aspoň
se do jiných dobrých myšlének zahloubim a tak v
myšlenkách uteku. — I chuť, čich a všecken cit
milosti Tvou, o Bože! umrtvim, tělo ukřižuji, a duchu

je podrobim, abych tělem i duši Pánu sloužila,
proto že tělo i duše od Pána jsou.

Hodina šestá.

Byloť to v hodinu šestou *), když jsi se cestou
unavený u studně Jakubovy posadil, 0 Ježiši!
a S ženou Samařskou rozmlouvati začal. Bylať
hřišnice, kteráž pět mužů měvši, s šestým nedovoleně
obcovala; a předce jsi ji nezavrhl; Tys ji spiše co
ovčičku bloudici hledal, za ni jsi šel a ji odpuštění
hřichů a vodu života věčného nabizel. O lásko ne

vyslovitelna! což bych nemohla od této lásky dou
fati? nebť i ja jsem hřišnice, ovce zbloudilá. Jistě

*) Podle počítání židovského, jež s východem slunce (v 6
hod.) počínalo.
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mě nezavrhneš, Spasiteli nejmilosrdnější! ale přijmeš
mne také jako onu ženu milostivě, neboť hřichů svých
litujic k Tobě Pastýři svému vzdychám a volám:
Zemdlela jsem na cestě hřichů: všecky kosti mé
vyschly, a nyni trpim žizeň nejtrpěi; žizním po Tobě,
o pramene života; po Tobě, o Ježiši! žiznim. Zdaliž
mi toho odepřeš, co jsi oné ženě Samařské sám
tak milostivě nabídl, napiti se z Tvého pramene
života? Nejsi-li i můj Ježiš, můj Vykupitel a Spa
sitel? Netekla-li krev z boku Tvého i za mne? O
arcit! to doůfam od neskončeneho milosrdenství Tvého,
nobo Tys přišel hledat a spasit, což bylo zahynulo.

Hodina sedmá.

Sedm svátosti jest, z nichž se nam co z toli
kerých pramenů života milosti Boži a všecko spasení
prejšti. Sotva jsem spatřila světlo světa, již se mi
jedné z těch svatosti za podil dostalo. V hříchu
počata a zrozena byla jsem Bohu v nenavisti, dcera
hněvu, otrokyně pekla. Sotva však voda křtu sv. na
hlavu mou tekla, změnila se nenávist v lasku, hněv
v milost; Duch svatý přiodil duši mou nevinnosti,
a ja jsem se stala miláčkem, ditětem a dědičkou
Boži, oudem a spoludědičkou Ježiše Krista, chramem
zasvěceným Trojice Božské. — Važila-li však jsem
sobě milosti těchto, a zachovala-li jsem roucho sva
tosti a nevinnosti bez poškvrny? — O Bože! jak
brzy jsem ztratila nevinnost, tento největší poklad
člověka! Nešlechetnost má převyšila brzy věku mého;
v outlé mladosti své byla jsem snad již hřišnice
veliká, a jak jsem jedenkrate pozbyla stydlivosti a
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bázně před hřichem, směle jsem hřešívala, duši svou
smrtedlně ranivala a ji v nejhróznější nebezpečenství
smrti věčné vydávala. Ale i tu jsi mne neopustil,
Bože milosrdný! milost Tvá osvitila a pohnula mnou
znova, i uvedla mne zase svátosti pokání od smrti
do života. Ba ještě vice jsi učinil, neskončeně milu
jia Bože! v svátosti oltářm připravil jsi mi s nebe
dany pokrm, jimžto mě tak často a tak mocně po
siluješ proti všem nepřátelům mym i proti vlastní
křehkosti mé, jakožto nejsilnějšímu ze všech mych
nepřátel. Což nikdy nezačnu člověkem Božským býti,
když přijimánim svátosti s Bohem tak ouzce spojena
byvam? Nebudu konečně co novy člověk v Kristu
obcovati a na zemi vésti život nebeský?

Hodina osmá.

V osmy den byl synáček Boží Ježišem nazvan.
O nejsladší jmeno Ježiše mého! jméno to zapišu do
srdce svého, a nikdy je z mysli své nevypustim;
jméno to budu na čele nositi, a jen jmenem Ježiše
mého se honositi, Toto jmeno budiž kořením pokrmů
mých, potěšením, radosti a životem mým. Toto jmeno,
ktere vysosti nebes naplňuje prozpěvováním, zemi
radosti a hlubokosti pekla hrůzou, budiž jediným
outočištěm mým v živobyti a jediným potěšením při
smrti. Když pak oči mé se trhati a zatemňovati
budou, budiž ty světlem mym, jmeno Ježišel Když
uši mé již ohluchnou, dej Ty se v srdci mém slyšeti,
jmeno Ježiše! Když mi trpka smrt ústa hořkosti na
poji, budiž Ty občerstvením mým, jmeno Ježiše!
Když mdloba smrtedlná všecky oudy opanuje, budiž
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Ty silou mou, jmeno Ježiše! Když onu velikou cestu
na věčnost nastoupim, budiž Ty průvodčim mym, 0
Ježiši! a uveď mne tam, kde jmeno Tvé věčně se
velebi a oslavuje.

Hodina devátá.

Okolo deváté hodiny zvolal Ježiš: Bože! Bože
můj! proč jsi mne opustil? O hřichu! jaký proud
trápení vylil jsi na hlavu nevinnosti! — V skutku
zasloužila jsem, aby mne Bůh pro tolikeré hřichy mé
opustil, a věčně od obličeje svého zavrhl. Co však
činí láska Vykupitele mého? Aby mne vysvobodil
od této nejhroznější pokuty hřichu, od zavržení ode
tváře Boži, sam se ji dobrovolně podrobuje. Mezi
nebem a zemi na křiži visíci, bez pomoci a potěchy,

s volá v prudkých bolestech hlasitě: Bože! Bože můj!
(proč jsi mne opustil? A já hříšnice nechci z lásky
k svému Ježiši ničehož trpěti? Sotva že mne zastihne
nějaké protivenstvi, nejmenší neduživost, nenadalé
neštěsti, již nařikam, jakoby mne byl Bůh docela
opustil. Ale budoucně nebudu již nařikati, že jsi
mne, 0 Bože! opustil; raději plakati budu, že jsem
se ja tak často Tebe spustila. Při všem svém tra
pení budu se svatým Augustinem volati: Pane! zde
na světě pal, zde řež, zde mne nelituj; jen tam na
věčnosti slituj se nade mnou, jen tam mne neopouštěj!

Hodina desátá.

Podobenstvím desíti panen představil Ježiš
Kristus věřici cirkev svou na zemi. Všecky jsou k
svatebnim hodům pozvány, všecky k blahoslavenství
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věčnému povolány; ale jen pět jich dosáhlo blaho
slavenství toho, totiž ony moudré, jež byly lampy
své dostatečně zásobily olejem, a takto připravené,
ženicha očekávaly; jen tyto vešly s nim do večeřa
dla, a pak se dveře zavřely. Ostatm byly tak poše
tile a neopatrné, že z neprozřetelnosti dosti oleje
v lampách svých neměvše, pak teprv pro něj si šly,
když ženich jejich přicházel; zatim pak se opozdily ;
svatebm večeřadlo bylo již zavřeno, na věky pro ně
zavřeno. — Do kterého pak počtu naležim ja?
nejsem-li snad též tak neopatrná a pošetila, jako
byly tyto poslední? snad také odkladam s obrácením
a pokáním na poslední chvili? take snad nechávám
na pozdější čas, pečovati o spasení sve, dobrými
skutky pojistiti si lásku a milosrdenství Boži, které
se olejem vyrozumivá? Běda mně, kdyby Hospodin
nenadale přišel a na věčnost nepřipravenou mne po
volal; marné a pozdní bylo by potom pykáni, a
hrozné zoufalstvi! A jsem-li snad na okamženi před
tím jista? nemohu-li každého okamžení umřiti? —
Ale nikoli, o Bože! tak pošetila již nebudu; dosa
vádní pošetilost svou oželim, a pokud čas jest, se
polepšim; bditi a vždy přihotovená Tebe očekávati
budu; v stavu milosti Tve pečlivě se zachovám, a
olejem Božské lasky Tvé a dobrých skutků na ve
likou cestu do věčnosti se opatřim. Pak ale také
doufam od neskončeného milosrdenství Tvého, že mi
vejiti daš do nebeského večeřadla, do blahoslavenství
věčného.
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Hodina jedenáctá,

Hospodář, o němž sv. Evangelium vypravuje,

vyšel na usvítě i v pozdější hodiny, aby najal děl
niků na vinici svou; i v jedenáctou a poslední
hodinu přišel ještě na trh, nalezl některých zahále
jicích a poslal je na vinici svou. Když však se u
večer práce skončila, kázal každému umluvenou mzdu
vyplatiti; poslední jako první dostali po penizi. —
Jaké to potěšení pro mne, Bože můj! kteráž jsem
tak pozdě do služby Tvé vstoupila! Želím toho ne
vyslovitelně, a kdybych čas ve službě světské stra
veny nazpět povolati mohla, kterak bych chtěla
Tobě z celého srdce a ze vši sily sloužiti! Ale nym
čas ten na vždy uplynul, a ja pozdě přicházím!
snad teprv v poslednich dnech života svého k Tobě.
Ach, zdaliž mne odbudeš, Ty, kterýž jsi vrahovi na
křiži ještě v poslední hodinu ráj slibil? I on přišel
pozdě, přece však nebylo pozdě milosrdenství Tvému.
Právě toto laskavé milosrdenství Tvé voláť ke mně

samo: V tom okamženi, kdy se hříšník obráti, za
pomenu na všecky nepravosti jeho. O, kýžbyýchdvoj
násobnou horlivosti roznicena byla, abych to zase
nahradila, co jsem promeškala! O, kyžbych k cili
svému chvátala tim většimi a čerstvějšimi kroky,
čim později jsem začala, abych tak ztracený čas a
hodiny opět vynahradila. Pane! k tomu Tebe prosim
o zvláštní milost Tvou.

Hodina dvanáctá.

Dvanácte hodin má den. Dobrý čas, pak-li se
dobře vynakládá. — O, kdyby měli zatracenci jen
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jednu z těchto dvanácti hodin, jen jedinkou, jistě by
v ni všecky své viny shladili, nejhroznějšího otroctví,
v němžto lkaji, se sprostili, a ohnivé řetězy svě vy
měnili by za nepomijejici koruny slávy, Nyni se roz
vají v nejtrpěí, ale neprospěšné slzy; na slitování
a odpuštění nemohou ani pomysliti, proto že litosti
a slzám jejich cena času chybi. Čas milosti, usilo
vani, zásluh skončil se jim, a na věky již minul.
A tento čas, jehož nejmenší částka každe okamženi,
jak sv. Jarolim pravi, cenu tak velikou ma, že si
zaň blaženou věčnost vyměniti můžeme; tento pře
drahy čas jest ještě v rukou mých. Běda mně, pakli
ho k tomu nevynaložim, bych z hřichů svých se kala,
nových milostí dosáhla a nebe si zasloužila; nebo
čas vede k věčnosti, ktera šťastna nebo neštastna
bude, tak jakž jsme čas svůj vynaložili. Ztráta jeho
neda se nahraditi; nevrátiť se již z propasti věčné.
A jak dlouho budu ještě uživati času života tohoto,
kterýž mi jedině propůjčen jest k dosažen blaho
slavenstvi? Jsem-li pak jediného dne, jediné hodiny,
ba jen jediného okamžení pro budoucnost jista?
Ach! jak tedy pošetile jednam, když timto předra
hým časem,hodina mi a okamženími plejtvám; když
sobě v tomto čase poklady a bohatství pro nebe
skutky dobrými neshromažďuji! Neboťjen tyto půjdou
se mnou na věčnost, všecko ostatní opusti mne na
kraji hrobu; jen tyto doprovodí mne k soudnéstolici
Boži, a když Soudce čas za svědka vyvolaný misto
mne mluviti uslyši, že jsem jej dobře vynakladala,
pak bude pro mne věčné blahoslavenství následovati.

O Pane! dej, ať tyto veliké pravdy milosti Tvou
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hluboce v duši mou vštipene zůstanou! Nedej mi na
ně žádného dne zapomenouti, abych věrným zacho
vávánim jich jedenkrate k Tobě, jedinému cili a
konci svémušťastně se dostala. Amen.PP

Pobožnost při mši svaté.

Připomenutí.

Nejslavnější úcta, kterou Bohu prokázati můžeme,
zaleži v tom, když mu oběť přinášíme, a takto svou
úplnou poddanost pod jeho moc veřejně na jevo
davame. Neboť kdo Bohu obětuje, vyznává tim, že
Bůh jest bytnost nejvyšší, Stvořitel a Pán všech věci,
Původce všeho dobreho, jejž chváliti, ctiti, jemuž se
klaněti a děkovati povinni jsme.

Jaké dary mohli bychom přiněsti tomu, jenž
jest Dárce všech dokonalých darů, před nimž prach

hříšnýjsme ? Jen jedinou oběť máme, ktera Otci
věčnému neskončeně mila a příjemná býti musi,
proto že se mu v ni podává Onen, v němž sobě
oblbil; a tuto nejčistší, nejsvětější, Bohu nejmilejší
oběť vložila nam láska Ježišova do rukou.

Ježiš Kristus, jednorozený Syn Boha Otce vše
mohouciho, jest sám oběti touto. Jsa Bohu roveň,
ano Bůh sám, přijal na sebe způsobu služebníka,
poslušen jsa Otce svého nebeského až k smrti, a
to k smrti křiže.

Nejvyšší, Nejčistší a Nejsvětější stava se sam
oběti tou pro spasení lidstva, oběti ceny neskončené,
jakož Bůh sam neskončeny jest. Beránek Boži, který
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snímá hříchy světa, činí smrti svou, nevýslovně zá
služnou, spravedlnosti věčné zadost za hřichy naše,
a usmiřuje velebnost Boži neposlušnosti naši ura
ženou.

Laska však jeho neměla na tom dosti. Chtěltě
take, by smyslné přirozenosti naši přispěl, aby tato
věčně platna oběť stale se obnovovala způsobem
smyslům přistupným, a takto na věky se zachovala
a vždy vice se rozšiřovala památka neskončené lásky
jeho. Z toho ohledu, když před smrti svou s učed
niky svými posledně večeřel a s nimi se loučil, vzal
chléb a vino do rukou svých svatých a ctihodných,
dobrořečil a dával jim, aby jedli a pili. Totoť jest,
řekl, tělo mé, které se za vas vydava; totoť jest
krev má, kteráž za mnohé vylita bude na odpuštění
hřichů; co mne tuto činiti vidite, to čiňte i vy bu
doucně na mou památku. Dle tohoto rozkazu Ježi
šova, jejž dal apoštolům svým a náměstkům jejich,
biskupům a kněžím, se totéž, co Ježiš při poslední
večeři činil, an chléb a vino cele a podstatně v tělo
a krev svou proměnil, v katolické cirkvi vykonává
od časů apoštolských bez přetrženi, a sice v tajem
stvi mše svaté a v sv. přijimáni, které ač někdy
byvají odděleny, vždy za jeden spojený čin se po
važovati museji.

Poněvadž v Novém Zákoně neni jiné oběti krom
oběti Ježiše Krista na křiži, nemůže to, co se při mši
svate v způsobě chleba a vina Otci nebeskémů obě
tuje a požívá, nic jiného byti, než Ježiš Kristus
sam — tělo jeho, které za nás bylo vydáno, a krev
jeho, která za nás vylita byla na odpuštění hřichů,
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Totoť jest starodavná a všeobecná, neomylnýmsvě
dectvim ztvrzena vira cirkve katolicke, nejvejš po
těšitelna, oučinná a mocna, ač našemu sevřeneému
rozumu nepochopitelna, až jedenkráte v nebeské
světlosti spatřime, čemu se tuto v pokorné víře
klanime.

Touto jedinou předrahou oběti klanime se nej
vyšší velebnosti Boži, činime za hřichy veškerého
světa zadost a děkujeme Bohu za všecky obdr
žené milosti a dobrodiní; konečně prosime za živé
i za mrtvé i za sebe, abychom všickni pro zásluhy
nejmilejšího Syna jeho, kteryž se tu obětuje, dosahli
od Boha všech milosti a darů, jichž ke spasení duše
a k dosažem života věčného máme zapotřebi.

Tyto myšlenky o nejsvětější oběti maji duši
naši naplniti a nas povzbuditi, bychom při ni s nej
větši pobožnosti byvali přitomni; máť v nás viru
a uctivost vzbuditi, naději oživiti a lasku roznititi,
abychom se ve spojení se zásluhami Ježíše Krista,
Otci nebeskému obětovali.

Pobožnost první při mši svaté.

Příprava.

O Kriste Ježiši, kterýž jsi nejsvětější svatost
těla a krve své při posledni večeři ustanovil a vě
řicím přikázal, aby na památku hořkého umučení
a smrti Tvé při mši svaté slavně ji opakovali: pro
sim Tebe, učiň mne oučastnou zásluh těch, jichž jsi
nám smrti svou na kříži vydobyl a je v této tajemné
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oběti uložil, a propůjč mně milosti, bych ji s vroucí“
pobožnosti, živou virou, pevnou důvěrou a roznicenou
láskou vyslyšela. V nejhlubší pokoře obětuji Tobě
tuto mši svatou na památku umučení a smrti Tvé,
ke cti nejblahoslavenější panenské matky Tvé Marie
a všech milých Svatých, na odpuštění hříchů mých
ku spasení duše mé, ku prospěchu veškeré cirkve
katolické, a ku potěšení zemřelých pravověřicich kře
stanů, jichžto duše ještě jako zlato v ohni se čistěji,
aby brzy hodny byly na Tebe patřiti. Vyslyš, o Pane
Ježiši Kriste! pokorné volání mé, ať to věřicim Tvým
k spasení slouži, co jsi k vykoupení jejich ustanovil.

Na počátku mše svaté.

K svatému oltaři Tvému přistupuji, věčný a vše
mohouci Bože! Ty radosti ma od mladosti. Tebe
jsem si vyvolila za ochránce; k Tobě chvátam, u
Tebe hledám pomoci proti nepřátelům duše mé.
Proč však se rmoutiš, duše ma? O nezoufej, a ne
dej se v naději své zvrtkati; vždyť jest Bůh Tvým
Spasitelem, a nedá ti zahynouti. — Ale co vidiš,
dobrého, co zaslužného na mne, Bože a Otče můj!
že se nade mnou slitovávaš a mne miluješ? Ach,
svaté oko Tvé nevidi na mne nic, než neposlušnost,
nevděčnost, hřich a bidu! O, jakž bych směla k Tobě
vzhlidnouti? Opodál se postavim, a pokorně a li
tostně jako onen publikán z hřichů svých se vyznam.

Všemohouci Otče! Před Tebou, přede všemi
svatymi, před knězem u oltáře a přede všemi tuto
shromážděnými věřícími vyznávám litostně, že veliká
— ach! největší hřišnice jsem. Protož biji se v hříšné
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prsy své a dim s oním veřejným hřišnikem: O Pane!
milostiv buď mně hřišnici! Smiluj se nade mnou,
Otče nejdobrotivější a nejmilosrdnější! Na odpuštění
hříchů mych a hříchů celého světa, na dosažení
posvěcujicí milosti Tvé a života věčného obětuji
Tobě život, umučení a smrt jednorozeného Syna
Tvého se všemi zasluhami nejblahoslavenější Matky
jeho a všech milých svatých,

Božský Spasiteli Ježiši Kriste! smiluj se nade
mnou a učiň mne zásluh svých oučastnou, abych v

lásce s Tebouspojena a milosti Tvou naplněna vy
dávala ovoce Tobě dobrolibezne, abych věrným na
sledováním se stávala Tobě vždy podobnější a bla
žených zaslíbení Tvých hodnější.

Duše svatý! Utěšiteli věřících! smiluj se nade
mnou! Osviť rozum můj, pohni srdcem mým a po
silni vůli mou, ať pravdu poznám, lež nenávidim a
všecko zlé v ošklivosti mám. Propůjč mi viru ne

pochybující, naději pevnou, lásku dokonalou a po
slušnost ochotnou, ať se vždycky a ve všem Tobě
vésti dávám cestou přikázaní Tvých k spasen
svému.

Sláva budiž Tobě, trojjediný Bože, Otče, Synu
a Duše Svatý! nyni i vždycky, i na věky věkův.
Amen.

Ód církevní modlitby až k obětování,

Všemohouci věčný Bože! shlédni, prosime Tebe,
na nas ditky své, a přijmi milostivě náabožné mo
dlitby cirkve sve. Odpusťt nám dle neskončeného mi
losrdenství svého hřichy naše, očisť srdce naše, a

M. Haubra modlitby. 4
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zasvěť sobě duše a těla naše; chléb náš vezdejší
dej nám dnes, a dej nám ho v spokojenosti poživati.
Zachovej věřicích v svornosti; obrať bloudicich ; zruš
ouklady bezbožných, a dej, ať svaté kralovstvi Tvé
— pravé náboženství Ježiše Krista — mezi nami
vždy vice se rozšiřuje. Požehnej zvěstování sv.
Evangelium, které mily Syn Tvůj s nebe přinesl a
apoštolé jeho kázali, aby se v srdcích věřicich vždy
vic a vice co moc Boži jevilo, že všecky spasiti
může, kteřiž v ně věři. Rozněť srdce naše láskou

a nábožnosti, silou a důvěrou, ať Bohu oddáni ži
jeme a v radostné naději umiráme, a živi i mrtvi
Tebe a onoho oslavujeme, jehož jsi poslal, Ježíše
Krista, Syna Tvého a Pána našeho, který s Tebou,
Otče nebesky! živ jest a kraluje v jednotě Ducha
svatého, Bůh na věky věkův. Amen.

K obětování.

Nejsvětější Otče! všemohoucí věčný Bože! s touž
nepoškvrněnou oběti, kterouž Tobě nyni kněz na
oltaři vzdava, obětuji Tobě take všecky dary a do
brodini, jichž mi dobrotivost Tvá až do této doby
propůjčila, a spojuji tuto oběť vděčnosti své s onou
nevyslovnou láskou, která jednorozeného Syna Tvého
pohnula, aby opustil lůno slavy Tvé nebeske, lid
skou přirozenost a způsobu služebnika na se přijal
a Tebe až do smrti křiže byl poslušen. Shledni mi
lostivě na tuto oběť a na neskončené zásluhy Jedno
rozeného svého, jež s nejhlubší pokorou přinášim
neskončené velebnosti Tve

Ty, Otče nebeský! žadaš přede všim srdce mé.
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Pokorně a lítostně kladu je na oltář Tvůj; ale jest,
ach! tak převrácené, od Tebe tak odvrácené, tak
hřichy poškvrněné, že v něm nijakž. zalibeni miti
nemůžeš; Ó pohřiž a obmej je Ty sam v kalichu
spasení našeho, v němž se nyni vino v pravou krev
Pána našeho Ježiše Krista promění, aby obmyto,
očištěno a zasvěceno bylo moci tohoto nevyvažitelného
pramene života a blahoslavenství.

S touž laskou a ochotnosti, kterou Ježiš Kri
stus soužení a muky trpělivě snášel a Tobě obětoval,
kladu i ja zde na oltař všecken křiž a trápení,
které na mne dopouští otcovská ruka Tva k dobrému
mému, a prosim Tebe, aby jsi s oběti mše svate
zaroveň 1 tuto oběť mou, kterouž sebe celou do Tve
svaté vůle odevzdávam, milostivě přijal, a k spasení
mému prospěšnou učinil. V oteovskou lasku Tvou
důvěřujic, ktera pokornou oběť lasky mé nezavrhne,
nybrž ji pro zásluhy Ježiše Krista milostivě přijme,
opovažuji se volati se všemi anděly a svatými v nej
hlubšimnklaněnm: Švaty, svaty, svatý jest Pán Bůh
zástupů! Plna jsou nebesa a země slavy jeho! Ho
sanna na vysostech! Požehnany, jenž se béře ve

„jménu Páně! Hosanna na výsostech!

Před pozdvihováním,

Nejvyšší Knězi a Vykupiteli světa Ježiši Kri
ste! Ty jsi na oltáři křiže dobrovolně obětoval svou
nejdražší krev co pravou oběť za hřichy naše Otci
nebeskemu. Chvála Tobě, Synu Boha živého! Ty
jsi nám zanechal v nejsvětější Svátosti oltařní tělo
a -krev svou co ustavičnou zástavu lasky své, co

A*
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svatou památku krvavé smrti své a co duchovní
pokrm duše k svatému věčnému životu. Chvála Tobě,
Ježíši Kriste, Synu Boha živého! že jsi ustanovil
tuto oběť, kterou kněz na oltaři přináší, a přikázal,
aby až do skonání světa v cirkvi Tvé se konala.
— Ježiši Nazaretský! ktery jsi pro hřichy naše
umřel, budiž mně a všem hřišnikům milostiv, a pro
půjč, aby nám mocnost oběti této na duši i na těle
prospěla k očištění a posvěcení.

Přímluvy.

Smiluj se nad námi, kteřiž bez milosti Tvé
s nic nejsme, a přispěj svaté cirkvi své, po všem
světě rozšiřené, k pomoci, aby věřici Tvoji skrze
Tebe pokoje dosáhli a z ochrany Tvé se radovali.

Ustanov nad stádem svým pravé apoštolské
Fv ve ? . v

pastýře, a přispivej vrchnostem v ouřadech, aby dle
vůle Tvé národy spravujice, pravého prospěchu pod
daných poctivě vyhledávali.

Osviť, Ó Pane! nevěřici, potěš zarmoucene,
uzdrav nemocné, a přispěj bidným a nuzným. Za
chovej naše rodiče, přibuzné, dobrodince a přátely,
aby v pravé svaté vlie věrně setrvali, život svůj
dle ni řidili a tak jedenkrate dosáhli koruny věčné.

Co však se Tobě na nás nelibi, to vzdal mi
lostivě, a posilní nás, bychom zlého se varujice a
dobré činice, věrně plnili vůli Tvou a povolání své.
Přijmi tuto spasitelnou oběť, kterou Ti kněz přináší,

v , vř o . v 4 I
na smiřem hřichů našich a na poděkovanm za všecky
obdržené milosti a dobrodini; naplň nás cele nej

va vv ví , ./ v
světější přitomnosti svou, bychom nepochybujice vě
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řili, co nevidime, a hledali, co by nás zachovati
a doživiti mohlo k životu věčnému. Amen.

Po pozdvihování.

Klanim se Tobě, Pane Ježiši Kriste, králi naš
a Prostředniče naš! velebim Tebe, že jsi hořkým
umučením a smrti svou svět vykoupil, a nás ztra
cené obětováním těla a krve své s Bohem Otcem

opět smířil. Pochválen budiž nyni i na věky! O Je
žiši! budiž mně milostiv! O Ježíši! slituj se nade
mnou! O Ježiši!l odpusť mi hřichy mé!

Pozdravena budiž nejsvětější krvi Ježiše Kri
sta! které se v tomto kalichu nové a věčně úmluvy
klanim. Očisť mne ode všech hřichů mych! Posilni
mne, ať znovu do hřichu nepadnu, a občerstvi duši
mou, proto že bez Tebe jest jako země vyprahla
a pustá. Ježiši, Tobě živa jsem! Ježiši, Tobě umi
ram! Ježiši, Tvá jsem v životě i v smrti! Amen.

Klanění se Ježíši Kristu v nejsv. Svátosti
oltářní.

(Ze spisů osvíceného Ludvíka Granadského.)

Ježiši Kriste! Tebe budu milovati, Ty Bože
můj a mé všecko! Tebe budu milovati, Ty silo a
živote duše mé! Tebe budu stále milovati, Ty nevy
slovitelna radosti srdce mého! Nikoli sobě, nybrž
Tobě chci živa býti po všecken čas života svého,
jejž jsi Ty, když velikou bidou mou ztracen byl,
milosrdenstvim svým zase obnovil. Obnovitel můj
jsi Ty! nebť jsi obnovil přirozenost lidskou, hříchem
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cele zemdlenou a zkaženou. Osvoboditel můj jsi Ty!
nebo těmi pouty, jimiž jsi se sam dal svázati, vy
svobodil jsi mne z otroctví hříchu, smrti, pekla a
ďábla, nejukrutnějšího ze všech tyranů. Vykupitel
můj jsi Ty! neboť za cenu nejvyšší, všecky poklady
převyšujici, za cenu krve svě vykoupil jsi mne ze
zajeti, do něhož jsem skrze hřích padla. Tys král
můj! neboť pro mne jsi bojoval, a mne z rukou
nepřátel mých vysvobodil. Tys kněz můj! nebť jsi
se obětoval sam na oltáři křiže za mne, aby jsi
laskavě smiřil přestoupení má. Tys prostředník můj!
nebť jsi Bůh a člověk; jakožto pravý člověk jsi
přitel lidstva; jakožto jednorozený Syn Boži můžeš
jen Ty všecko mezi Bohem a lidmi zprostředkovati.
Tys hlava má a hlava cirkve veškeré! jakožto pravá
hlava uděluješ ji a všem jejim oudům sily, života
a duchovního vzrůstu. Tys čest a sláva má! nebo
vtěliv se pro mne, učinil jsi mne sestrou svou, po
vyšil jsi mne za oučastnici přirozenosti své.

Sláva budiž Ježiši Kristu v nejsvětější Svatosti
oltařní až na věky věkův. Amen.

K přijímání.

O nejsvětější, nejnevinnější, za más usmrceny
Beránku Boži! Tys umřel z lásky k námsmrti nej
bolestnější, abychom života věčného dosahli! Tys
byl obětován, že jsi sám chtěl! Skrze neskončenou
lasku svou smiluj se nad námi, a uděl nam pokoje
svého. Skryty Bože a Spasiteli náš Ježiši Kriste!
z celého srdce věřim v podstatnou přítomnost Tvou
pod způsobou chleba a vina, a klanim se Tobě
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v nejhlubší pokoře. Ač hříšnice jsem nehodná, abys do
srdce mého vešel; doufam předce skrze neskončenou
dobrotivost Tvou, ktera neskončeně větší jest, než
má nehodnost, že mne neskončenou milosti svou
hodnou učiniš duchovního přijimání nejsladší večeře
této, a mně z ni něco uděliš, neboť jako ona žena,

pokorná prosila, že i štěňátka jedi z drobtů, jež se
stolu pánů jejich spadávají. Otcové naši na poušti
jedli mannu, chléb s nebe a předce umřeli; kdo
však tento chlébAndělskýs věřicípobožnosti poživa,živ
bude na věky. Ach! když pouhé dotknuti se okraje
roucha Tvého nemoci tělesné uzdravovalo, mily Je
žiši! seč nebude dotknuti se svateho těla Tvého,
byť i jen v žádosti vrouci zaleželo?

Pane! viz, jako jelen touži po pramenu vod,
tak touži duše má, aby, když nemohu dnes skutěčně
přijimati, aspoň duchovně byla nasycena tělem
Tvým. Přijdiž tedy, o Pane a Bože můj! s mi
losti svou do srdce mého, ke mně skroušené a
kajici hřišnici. Laskavý Spasiteli! přijď a přijmi
mne jako onen outrpny otec syna ztraceného. Bu
diž mi Samaritánem milosrdnym! vlej siliciho vina
slitovné lasky svě do srdce mého hřichem raněného,
a vyřkni ono slovo života: „Budiž dobré mysli,
odpouštějiť se tobě hřichové tvoji!“

Nyní sobě představ, jakoby se tobě nejsvětější hostie přijímati po
dávala, a rci s vroucí pobožností:

Ježiši Kriste! Synu Boha živého! nejsvětější
Pane a Spasiteh! Ty ve mně — Ty se mnou!
Klanim se Tobě a diky činim. Tebe, Ó nejsladší



hoste duše mé, Tebe miluji nade všecko, a nejvice mě
to boli, že jsem Tě mnohokráte hříchem zarmoutila.
Kyýžpak bych mohla Tebe konečně z celého srdce
svého a ze vši duše své — nade všecko — milo

vati! Viz! ubohé hříšné srdce své kladu pod křiž
Tvůj. Tys zaslibil: „Až budu na křiži povýšen, po
táhnu všecko za sebou'!“ — O táhniž srdce mé za
sebou — tahni mne celou za sebou a drž mne

pevně rukama lásky své, aby se již světu a tělu
nepodařilo, mne od Tebe odtrhnouti. Tvá jsem a
Tvá zůstanu na věky, 0 Bože můj! kteryž jsi mně
všecko! — Požehnejž, utvrdiž a zasvětiž toto před
sevzeti mé všemohouci a milosrdný Bůh Otec +,
Syn + a Duch svatý +! Amen.

Ku konci mše svaté,

Věčný Otče! přijmi tuto nekrvavou oběť mše
ke cti jména svého a k spasení světa tak milostivě,
jakož jsi krvavou oběť Ježiše Krista přijal, kterou
Tobě přinesl na křiži na odpuštění hřichů našich.
Pro mocné zásluhy této oběti shlédni milostivě na
svatou cirkev svou a představené jeji, na vlast
naši a vladaře jejiho; slituj se nade všemi živými,
zvláště pak nad těmi, za něž jsme obzvlaštně obě
tovali tuto mši svatou neskončené velebnosti tvé.

Dej, ať ovoce vykoupení Ježišova věčně poživáme,
abychom tuto i tam slitovan. Tvé velebili a chvá
lili, skrze téhož Pána našeho Ježiše Krista Syna
Tvého, který s Tebou živ jest a kraluje v jed
notě Ducha svatého, Bůh na věkův. Amen.

OP
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Pobožnost druhá při mši svaté.
(Ze spisů blahoslaveného "Tomáše Kempenského.)

1. Otče nejmilosrdnější! shlédni se svatyně své
na oběťtuto, která Tobě nade všecko jest příjemná;
sblédni na tuto nejsvětější oběťJednorozeného svého,
kterou On sám podává za nas před tváří Tvou.
On sám jest obětujici i oběť, on sebe samého polo
žil na oltář křiže, aby za život světa se obětoval.
Budiž mně hřišné dnes pro tuto spasitelnou oběť
milostivl Vyslyš mne mdlou a padouci, kteráž pro
hřichy své hodna nejsem k nebi pohlidnouti, a ne
zasluhuji, aby mne země nosila. Ach! často jsem
Tebe urážela, jednajic, mluvic a myslic opovážlivě
a nesmyslně proti přikázánim Tvým. Protož nedi
vila bych se, kdybys na mne se rozhněval, a veškerá
přiroda proti mně se zboúřila. Neboť slušné jest,
aby Tvé stvoření přestalo sloužiti tomu, kdo Tebe
urazil a Tebou povrhl. Ale Bože všemohouci, Bože
potěšeni! smiluj se nade mnou! aj, htost a bolest
zžira vnitřnosti mé. Slituj se nad tvorem svým, jenž
z ničeho stvořen a v hřišich zplozen jsa, co křehky
člověk opět do hříchů upadá.

Ušetři mne, Pane! a nevcházej se mnou v soud.
Odpusť ditěti marnotratnému, které nyní z bidy
hřichů se vraci, a v prachu před trůnem slávy Tvé
se kořic, od časného rána až do pozdní noci milo
srdenství Tvé vzýváa, a tak dlouho vzyvati bude,
až milostivá rosa a požehnání útěchy nebeské do
srdce mého spadne, které již vyschlé, a tiži hříchů
mých do prachu potřeno jest. Pro sebe samého na



kloň ucha svého ke mně a vyslyš volání mé. Oslav
ve mně milosrdenství své, jež oblažuje všecky doufajicí
v Tebe; jen pro dobrotivost svou, nikoli pro zásluhy
mé (pakliže před Tebou jakých mám) oslaviž se na
mně. Hodnosti svou nemohu se Tobě vykázati, ale
předkládam zásluhy nejmilejšiho Syna Tvého, ktery
za nás na křiži umřel, a utrpenim svým shladil
všecky hřichy naše.

2. Otče nejdobrotivější! připomeň sobě převe
Jikou lasku Syna svého k nám, kterak život svůj
na smrt vydal, aby lidu svému život dal. On ne
šetřil sebe, jen abychom my vinnici ušetřeni byli
od smrti věčné. — Připomeň sobě přehořké umu
čení jeho. Jaké tejráni, jaké křivdy snašel! Jaké
nesnáze od jesli a soužení všeho způsobu až do
skonání na křiži! Prolitá krev jeho volá o smiřeni
ditek s Otcem. Ončinil z nepřatel přátely, a přijímal
za syny ty, kteři ho prvé nenaviděli a se mu protivili!

Otče nejsvětější! aj tuto přednášim Tobě obno
venou ve mši svaté oběť utrpení Jednorozeneho
Tvého, spojujíc s ni voláni a orodování všech bla
hoslavených mučedníků, kteřiž Ježiše v utrpeni ná
sledujice, pro jmeno jeho smrt mučednickou radostně
podstoupili. — Viz smrtelnou ouzkost a krvavý pot
jeho, poličky a bičování, trnovou korunu a purpurové
roucho, hřeby, křiž a kopi, které nejlaskavější srdce
prohnalo. S těmito znaky svého utrpem vystoupil
Jednorozený Tvůj co s drahou ozdobou a královským
praporcem, aby nepřatelské mocnosti pekla přemohl.
Touto zbraní byla smrt potřena, a pokolení lidské
opět obnoveno. Pro tato slavná, vitězna znameni,
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Otče! odpusť mně hřichy mé a smiluj se nade mnou.
Budouť mně pavezou proti všem hřichům a obranou
proti všemu pokušení. Hořké umučení a smrt Tvá,
ó Ježiši! budiž nejsvětějším předmětem lásky anej
sladšim potěšením duše mé.

3. Otče nejsvětější! přijmi za nás tuto oběť
Syna Tvého Tobě tak příjemnou; Tys ji sam sobě
připravil, aby byla oběti smiření věčného, a hojně
postačovala k shlazem všech hříchů našich. Přijmi
však s oběti touto zároveň i mne nehodnou. O, Bož
ska oběť tato jest nejsvětější a nejdražší. Každo
denně vzdává se Tobě skrze ruce kněžské s svatou

uctivosti za živé i za mrtvé. Tato oběť budiž tedy
pramenem požehnání pro mne a pro všecky, jenž
modlitbě mé odporučeni jsou, a jichžto potřeby a
viru znáš. Prosby jejich a vůně pobožnosti jejich
vstupujž až k trůnu Tvému, a s nimi působiž k spa
seni věčnémunevymluvná moc tajemstvi tohoto, které
člověk právě proto, že jsi Ty je ustanovil, nikoli
skoumati, nýbrž pobožně ctiti, v ně pevně věřiti, a
je až do skonáni světa má obnovovati.

O neskončeně draha, neskončeně dobrolibezna
oběti, kterou Tobě, Otče věčný! jednorozeny Syn
Tvůj za uas přinaši, stávaje se sám pravou, jedinou,
dokonalou oběti; On byl onen jediny, nepoškvrněny,
svatý a hříchů prosty nejvyšší kněz, který neměl
potřebí prvé sam za sebe se modliti a obětovati,
ale umřel jakožto Prostředník za nás smrti propadle,
kteří jsme ničeho neměli a ve všem tvorstvu ničeho
nenalezali, co bychom byli dáti mohli co vyplatu za
hřichy své.
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Nyni již nezoufam, a nikdy nepřestanu uzdra
veni očekávati, třebať by se zvykati chtělo někdy
horlivé snažení a předsevzeti mé, ač nyni upřimné.
Nebťjsem nalezla pramen, ku kterému jiti smim,
abych se očistila; nalezla jsem lékaře, ku kterému
se vracím, abych došla opět uzdravení. Vim, kde
jest všecka má naděje a potěšení, utrpeni a rány
Ježiše Krista jsou přehojný pramen spasení mého,
věčně nevyvratitelny zaklad naděje mé.

Velebiž duše má jmeno Tvé za nesmirná do
brodini tato, jichž mně otcovska dobrotivost Tvá
uděluje; dobrodiní tato rozněcujtež vždy srdce mé,
abych Tobě a milému Synu Tvému všemožné diky
vzdávala.

4. Otče svaty! kterakž pak to mám začiti,
když na sobě nic hodného nenalezám, co bych Tobě
za milosti Tvé mohla darem podati? Vim sice, že
darů našich nepotřebuješ, ale přece si je oblibuješ,
jestliže Ti je podáva člověk z věrné lásky a odda
nosti. Jen kdyby měl někdo srdce dosti, aby se Tobě
odevzdal dokonale a bez vrtkáni, věru, Ty bys jemu
dal za to sam sebe, i vyplnilo by se slovo Ježiše
Krista: „Dávejte, a budeť vám dáno.“ Hle Pane!
přijmeš-li dárek můj, ja se Tobě celá obětuji, a
odevzdávám řízení Tvému duši i tělo s úplnou dů
věrnosti. I vůle své — největší dar, jejž člověk
přiněsti může — ochotně na vždycky se odřikám ;
jakož milý Syn Tvůj Ježiš Kristus, Pán náš, vůli
svou v ruce Tvé složil, a věrným následovníkům
svým krátkýmisice, ale důkladnými slovy jádro učení
svého dal: Otče,nikoli jakž ja, nýbrž jakž Ty chceš;
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— staniž se vůle Tva! Ale kdo mi da silu, abych
nevypadla z teto jednoty s Tebou? Sama to nemohu!
Ty o Bože svou milosti drž mě pevně u sebe, aby
mě hřích nevytrhl z oddanosti Tvé.

5. Příkladem Tvým povzbuzena, a duchem Tvým
puzena i posilněna odevzdavám se tedy Tobě, vzdá
vajic se všeho, co svět zlého a marného do sebe
ma. Všecky mrzké rozkoše ošklivim sobě od srdce;
skutky a vnukánim satanášovým pohrdam; se všim,
co jsem a mám, oddávam se službě Tvé svaté. Abych
čas života svého věrným plněním povinnosti svých
zasvětila, jedno s Tebou byla, to jest žádost má a
práce velika, ku které od tohoto okamžení ruku
přiložim.

Abych vůli Tvé uplněji zadost učinila, hotova
jsem vůli svou zapřiti pravou poslušnosti, chci po
slušna býti nejen přikázaní Tvých a předpisů cirkve
svaté, jižto jsi nam zřidil za matku a vůdkyni, chci
nejen rodičům poddanou byti, ale pro Tebe a z
lásky k Tobě i vrchnostem světským náležitou po
slušnost prokazovati, nebo proti Tvé vůli neni žádné
zřizení na zemi. To budu činiti co novorozenec v

Kristu, kterýž, ač Bůhčlověk, pokorně pod ruku lid
ských rodičů svých, křtitele svého, i pod ruce ne
přátel svých se sklonil. I rady a napomínání sobě
rovných (pokudž tomu moudrost a pořádek připustí)
pokorně a laskavě uposlechnu; i proč bych to neči
nila, zvlaště jsouli moudřejší a lepši, než sama jsem.

6. Ty znaš nedokonalost mou, a ja žaluji na
sebe Tobě, Otci svému, že duše má ještě plna ran
jest. Skroušeně prosim Tebe o potřebné prostředky
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k úplnému uzdravení; nejdobrotivější ruka Tvá hojiť
každou ranu i posilňuje mdlobu; kýžby se i pro
mne ubohou s hojným požehnáním otevřela! Amen.

Požehnejž mne všemohoucí Bůh Otec +, Syn
+ a Duch svatý +. Amen.

Modlitba po mši svaté.

Otče nejdobrotivější! děkuji Tobě srdečně, že
jsi mi dal podilu míti na večeři a pamatné slavnosti
smrti Ježiše Krista. Odpusť mně všecky při tom
spáchané chyby vlažnosti a roztržitosti. Pevně sobě
před nejsvětější tváři Tvou umiňuji, že příkladu
Jednorozeného Tvého ve všem následovati budu a
všemožně se vynasnažim stati se jemu podobnou,
abych tak dosahla prospěchu z veliké a svaté oběti
této. Propůjč mně milosti, abych v předsevzetí tomto
setrvala skrze těhož Ježíše Krista, Syna Tvého,
Pána našeho. Amen.

Domácí mše,
čili modlitby v čas služeb Božích, pro ty, kteří v kostele mši svaté

přítomni býti nemohou.

I. Srdečná žádost, abych na mši svaté podilu
míti mohla.

Nejsvětější Trojice! Bože Otče, Synu a Duše
svatý! všemohouci Původe všech věcí! nejlepší Otče
můj, slitovny Vykupiteli, Pramene svatosti a blaže
nosti mé! ja, bidné stvoření Tvé opovažuji se k
Tobě přijiti, a Tobě, pravému Bohu a Stvořiteli
svému všecku čest a důvěrnou oddanost prokazovati;
Tobě za nesčislná od Tebe obdržená dobrodiní dě
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kovati; velebnost Tvou chváliti, proto že k chvále
Tvé stvořena jsem; o slitování chci Tebe vzývati
a spravedlnost Tvou uprositi, proto že jsem tak často
a těžce proti Tobě hřešila. Všecko to nemohu hodněji
a dokonaleji učiniti, jako když se srdcem pobožným
a věřicim účastna jsem zásluh mše svaté. Nebo při
ni obětuje se Tobě nejvyšší oběť chvaly a diků,
nejmocnější oběť prosby a smiřeni, nejhodnější oběť
dostiučiněni, nejúčinnější oběť spasení za živé a
mrtvé. Že však dnes tělesně mši svatou slyšeti
nemohu, aspoň se v duchu před oltař postavím, kde
nyni Ježiš Kristus nekrvavým způsobem Tobě, Otče
nebeský! se obětuje. S touto slavnou oběti spojuji
nynější modlitbu svou, a srdečně sobě přeju, abych
Tebe Otče nebesky! způsobem Tobě nejmilejším
mohla chvaliti, milovati, prositi, Tobě děkovati, všecky
uražky a hany Tobě učiněné napraviti, a všecky
ty milosti v hojné miře mohla dosahnouti, jichžto
pro zasluhy této nejdražší oběti dojiti lze. Propůjč
mi k tomu milosti sve, a dej, ať to všecko s srde
čnou pobožnosti vykonam. Amen.

II. Lítost nad hříchy, víra a důvěrav Ježiše
Krista, a obětování předrahých zásluh jeho.

Otče nejsvětější! vyznavám litostně, že jsem
Tobě žádné hodiny naležitě nesloužila, nybrž Tebe
přečasto urážela, a v lenosti i nedbalosti své na
ramným břemenem hříchů před Tebou se obtižila.
Protož se utikám k zásluhám milého Syna Tvého,
kterýž nyni na oltáři přítomen jest, a nám milost
svou sam štědře nabizi a uděluje. V oběti mše sv.
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vzdává Tobě Ježiš za mne nejvyšší čest a lasku,
nejdokonalejší chválu, nejsrdečnější diky a nejplat
nější smiřeni. Na odpuštění hříchů svých obětuji
Tobě, Otče nebeský! hořké umučení a smrt Ježiše
Krista, kteraž se nyni na oltaři obnovuje. Otče
nejdobrotivější! i za mne bidnou hřišnici trpěl Syn
Tvůj a umřel na odpuštění hříchů mých. S vděčnou
láskou přináším Tobě neskončené zasluhy umučení
a smrt jeho co drahou a oblibenou oběť. Pevně
důvěřuji, že mně vzhledem na tuto vzácnou oběť
Syna svého viny mé promineš a milost svou ve mně
hojně rozmnožiš. Amen.

Otče milosrdenství! Bože všeho potěšen! u Tebe
hledam pomoci a milosti. Shlédniž pak okem milo
stivým ua bidu a ouzkost mou, a dej volání mému
k Tobě přijiti! Abych jistěji vyslyšena byla, před
stupuji před trůn milosti Tvé, kterýž při mši svaté
na oltáři vzdělan jest k našemu spasení, kdežto
nevinny beránek Boži tajemným způsobem své svaté
tělo a krev obětuje na smíření uražené spravedlnosti
Boži. Tohoto beránka nevinného obětuji Tobě skrze
ruce kněžské, prosic Tebe, abysi na jeho nevinnost
popatřiti, a mně pro něho milosrdenství prokázati
ráčil. O Spasiteli můj! jak veliká byla laska Tvá ke
mně, ktera Tebe pohnula tolikeré a tak hořké tra
peni i smrt podstoupiti, abysi za hřichy mé zadost
učinil a opět mi zjednal lásku Otce svého. O jak
velika jest posud laska Tva ke mně, že smrt svou
v každé mši svaté nekrvavým způsobem obnovuješ,
abysi mně mohl přivlastniti zásluhy své. Z celého
srdce děkuji Tobě za tuto převelikou lásku, a prosim
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Tebe, abysi mne všeho ovoce z té přesvate oběti
vzrůstajícího ráčil učiniti učastnou. Obétuji Otci
nebeskému smrtedlny pot Tvůj na hoře Olivetské,
potupné zajetí, bolestné bičování, korunováni trnim
a nespravedlivé odsouzen, krvavé nešen křiže,
ukrutné přibiti na křiž, nesnesitelnou žizeň a všecky
muky oněch tři hodin, co jsi pněl na křiži, ode
všech opuštění, tuhý boj se smrti a nejbolestnější
smrt. To všecko obětuji Tobě, © Bože nejvyšší!
nejen že se to již stalo, nybrž že se to nyni zase
nekrvavým způsobem stáva a v každé oběti mše
svaté obnoveno a Tobě obětováno býva. Amen.

III. Klaněni-se nejsvětějšímu tělu i krvi Ježiše
Krista pod způsobami chleba a vína.

Ježiši nejdobrotivější! před Tebou klečí kůrové
nebešti, klanice se Tobě. Svatý, svatý, svatý Bože
zástupů; plná jsou nebesa i země slávy Tve! Tys
nyni přítomen, 0 Ježíši! pod způsobami chleba a
vlna na oltáři. Vyslyš modlitbu mou! V prsy se
bijic, vyznávám nehodnost svou; ale pevně důvěřujic
prosim Tebe, 0 Ježiši! budiž mi milostiv! O Ježiši
nejdobrotivější, odpusť mi hříchy mé! O krvi svatá!
smej hříchy mé! O předraha krvi Ježišova! 0 mi
stna krvi Ježišova! volej za mne k nebi o milosr
denstvi! Nejsvětější Trojice! přijmi tuto skvostnou
krev se vši tou láskou, kterou prolita byla; přijmi
ji co oběť lásky a díků mých ke cti Tvě, na dosti
učinění za tresty zasloužené, na smyti hříšných
poškvrn mých, za náhradu pronedbání mých a na
shlazení všech z nevědomosti nebo křehkosti spá

M. Haubra modlitby. 5
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chaných hříchů; jakož i ku potěšení zarmoucených,
obrácení hříšníků, k uzdravení nemoenych a trpicich,
ku posilnění umirajicich a k občerstvení, očištění a
vykoupení všech duši zemřelých v očistci. Amen.

IV. Neohrožená důvěra v Ježiše Krista.

K Tobě Ježiši nejdobrotivější pozdvihuji oči a
srdce své, Ach, obrať i ty laskavou tvář a věrnou
lásku svou ke mně; popatř, o Pane! na velikou bidu
a největší nebezpečenství duše mé. Ach, ujmi sse
mne, co můj jediný věrný Prostředmk! budiž Ty
skrze oběť mše svaté spaseníim mým, a račiž vymoci
mi úplného odpuštění hřichů mých. O, představ Otci
svému, jak bolestně jsi byl za nás bičován, koruno
van, ukřižován a usmrcen, a usmiř tak mne bidnou
hřišnici s přísnou spravedlnosti Boži. Amen.

V. Kdožkoli ve jmenu Ježíše Krista prositi bude,
obdrží.

O beránku Boži, kterýž jsi za nas bidné hřišniky
trpěl, ach! smiluj se nade mnou, a obětuj Bohu
Otci utrpení své na odpuštění hříchů mých.

O beránku Boži, kterýž jsi za nás bidné hři
šníky umřel! ach! smiluj se nade mnou, a obětuj
Bohu Otci smrt svou na vyplacení hřichů mých.

O beránku Boži, kterýž jsi za nás bidné hři
šniky sám sebe obětoval, smiluj se nade mnou, á
obětuj Bohu Otci svate tělo i krev svou svatou na
očištění duše mé i těla mého.

Otče nebeský! přináším Tobě tuto nejdražší
pběť. Jest sicě hřichů mých více než vlasů na hlavě
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me; ale vlož, 0 spravedlivý milosrdný Bože! tuto
předrahou oběť na jednu, a hřichy mé na druhou
váhu, a ona zajisté daleko převáží viny me. O mi
losrdny svaty Bože! požehnej mne, prvé než modlitbu
svou skončim; a požehnánímtim propůjč mně milosti,
ať hned začnu se lepšiti a všeho se odřikati, co
hřich jest a Tobě se nelibi. Pravda Tvá budiž
světlem mym; zaslibení Tva radosti a naději mou;
láska Tvá životem mým. Přispivej mi v mdlobě mé;
uchovej mne od hřichu; posilni mne, když na mne
pokušení doráží, a nedej mi nikdy zapomenouti, že
jsi mi vždy a všude na blizku. O předrahý den,
ale snad také poslední života mého! O blaženy den,
jestli mne napraví!

Svata Maria, Matko Boží! svati Anjelé a přá
tele Boži! proste za mne a veďte mne cestou pravdy.
O Bože! uděl lásky své živým a pokoje svého ze
mřelým. Amen.

Večerní pobožnost.

Požehnejž mne Trojjediny věčný Bůh, Otec +,
Syn + a Duch svatý +. Amen.

Chvaliím a velebim svaté jmeno Tvé, že jsi
mne vyslyšel a modlitbou mou nepohrdl, kterou jsem
Tobě v dnešní jitřní hodinu přednášela. Jest mi sice
pro mdlobu ducha mého z větši části ještě skryta
veliká mira předivné dobrotivosti Tvé, neumim ještě
dosti oceniti neskončené milosrdenství, jimžto mě
obdařuješ ; protož neumím Tebe tak dokonale chváliti

5X
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jakož povinna jsem, a jakžbyých si toho milosti Tvou
žádala.

Předce však Tebe chválim, jakž jen milosti Tvou
mohu, za poznaná dobrodiní, až sto buduje všecky je
denkrate poznati a na Tebe samého tváři v tvář patřiti.

Pokudž však tu ještě jsem, budu Tebe zvlaště
za ten křiž chvaliti, jejž na mne každodenně co na
učednici Ježiše Krista vzkládaš, aby duše má od
chtivosti světské odvrácená k Tobě se naklonila.

Nyni jsem břimě dne přemohla, a v tomto klo
potném putování k blahoslavenství věčnému opět o
krok se přibližila.

Zatim však máš Ty, Otče milý, trpělivost
s námi, a odpouštiš nám každodenně a hojně všecky
hřichy naše; protož mám také svobodného přistupu
k Tobě v krvi Ježiše Krista, ktera mne ode všech
hřichů mých obmyla a očistila, Jak veliká jest laska
Tvá, že jsi mne již nyni v naději milostivě spasil!
Otče! této naděje se nespustim, ač vady a nepra
vosti své poznávam. Ty viš, že si srdce me toho
žada, aby jich zcela zproštěno bylo, a že mě tato
žádostiva hmota těla mého proto nejvice tiži, že mi
překáží k Tobě hodně se vzněsti a s Tebou ouplně
se spojiti.

Dej mi nyit pokojně odpočivati, Otče mily!
když se do rukou Tvyých kladu. Zavři Ty oči mé
otcovskou láskou svou, a zůstaň ve spani při mně,
Žachovej milostivě tělo i duši, i všecko, co jsi mi
propůjčil. Slituj se tež nad bratry všemi, přately i
nepřátely, živými i mrtvými; dej jim užitku z mdlé
modlitby mé spolu poživati.
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Konečně otevři oči mé ráno k životu novému,
a naplň ústa má znova chválou svou, aťTebe tak dlouho
velebim a ke cti Tvé živa jsem, až se večer ve
zdejšího života mého přibliži, po němž tak srdečně
dychtim, a budu do hrobu uložena k dlouhému od
počinuti, až mne v onen pravý radostný den zase
vzkřisiš, kde mi slunce na věky již nezajde, nýbrž
kde u věčné pravdě a světlosti před Tebou, nej
světější Oblažiteli můj! živa budu. Amen.

Společná večerní modlitba bohabojné rodiny.

Bože Otče, Synu a Duše svaty, trojjediny Bože!
ve jmenu Tvém započali jsme dnešní den; ve jmenu
Tvém chceme jej také zas skončiti. Viz! na konci
dne toho na kolena padajice děkujeme Tobě za
všecko dobré, které jsi nám po cely den prokazal,
a za všecko zle, které jsi milostivě od nás odvratil.
S vděčným srdcem to uznáváme, že každé dechnuti
dar otcovské dobrotivosti Tvé jest.

Kterak jsme však 'dobrodiní Tvých použivali?
Žádněho-li hřichu jsme se nedopustili? — O odpusť,
Otče nejmilosrdnější! jest-li jsme zlé činili, dobré
opominuli, nebo je špatně a nedbale vykonávali.

Těchto i všech hřichů života našeho jest nám
srdečně lito, proto že jsme Tebe, nejvyšší a milo
váni nejhodnější Dobré! nejlepšího, nejmilejšího Otce,
urazili a za dobrodin Tva tak špatně se odměnili.
Měj trpělivost s křehkostmi a chybami našimi, a od
pusť nám pro Ježiše, Syna svého, který svou pře
drahou krev za hřichy naše vylil.
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Této noci zdržime se ode všeho zlého myšlení
a ode všech skutků temnosti; zejtra pak budeme
Tobě s obnovenou horlivosti sloužiti a o napravení
své neustále usilovati. — Otče naš atd.

Nyni se odebeřeme na odpočinuti; ale Ty, 6
Bože! opatruj nás, i když spíme. Prosime Tebe, od
vrať od nás noci této všecka nebezpečenství těla i
duše. Odvrať od nás nemoce, oheň a všecky ouklady
zlých lidi. Dej nám noci těto v pokoji odpočivati,
a zejtra zase ve zdravi vesele k službě Tvé vstáti,
jestli to jinak nejmoudřejšimu řizeníiTvému a spasení
duši našich neodporuje. 7

V rukou Tvých, 0 Bože! jest život i smrt. Ty
jediny víš, budeme-li zejtra ještě živi; do rukou
Tvých poroučíme ducha svého i tělo své i život svůj!
Otče náš atd.

Svata Maria Matko Boží! a vy mili Anjelé a
Svatí! doplňte přimluvou svou, co nehodné modlitbě
naši chybi, a vyproste nám ochrany a pomoci Boha
všemohouciho!

Ty Bože milosrdenství! odpusť dušem zemřelých,
v čem se z křehkosti lidské prohřešily, a dej jim
brzo blahoslavenství věčného dosáhnouti. O to Tebe

prosime skrze zásluhy Pána a Spasitele našeho Je
žiše Krista, který za ně jako i za nás předrahou
krev svou vylil. Amen.



Oddělení druhé.

Pobožnost nedělní.
ati

O svěcení neděl a svátků.

Každý katolický křesťan má dle přikazamBo
žich a dle předpisu sv. náboženství neděli a svátky
od cirkve katolické přikázané, co dni pobožnosti a
veřejných služeb Božich, tráviti na modlitbách a
v bohumilém uvažování a u vykonávání dobrých
skutků; to slove den Boží světiti. K tomu ma již
časně ráno pevné předsevzetí naše směřovati. Maš
sice celý život křesťana službou Boží byti; nebo
Bohu sloužiti slove Boha poslouchati, činiti, co Bůh
chce. Zvlaště pak veřejná a v chrámu Páně společně
konaná pobožnost obdržela jména služeb Božich,
kteréžto každou neděli a svátek máš, křesťane! pilně
navštěvovati; nebť povinen jsi:

1) i zevnitřně a veřejně okázati, že Boha ctiš
a jemu se klaniš,

2. maš také davati na sobě jiným dobry příklad;

3) i sam býváš vic k pobožnosti povzbuzen,
když horlivost a pobožnost ostatnich křesťanů vidiš.
Ano misto samo, kde Bůh zvláštním způsobem při
tomen, a celá obec modlici-se shromážděna jest,
přispívá mnoho k pravé vnitřní pobožnosti.
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Ale dopoledními službami Božimi nedokonává
se ještě neděle neb svátek. Jesti odpoledne i večer
svátek, a čas ten máš dobře stráviti. I doma máš
ty dny buď rozmlouvati o duchovních věcech, nebo
něco užitečného čisti a jiným předěitávati; protož
obsahuje kniha tato také zvlaštní modlitby a po
božnost večerní pro všecky časy a slavnosti. Dále
máš děti vyučovati, nemocné navštěvovati, zarmou=
cene těšiti, aby jsi dle možnosti dobré činila a to
nahradila, co jsi všední den skrze práci činiti ne
mohla.

Zvláště pak máš v tyto dni veřejným službám
Božim, totiž zpivané mši svaté a kázani, nebo kře
sťanskému cvičení v farnim kostele svém přitomna
byti; nebo tenť jest vlastně kostel tvůj; tam se vy
pryšťuji tobě všecky duchovní milosti, dobrodin a
požehnání, jichžto k věčnému spasení svému zapotřebí
máš a přijimáš od dětinství až ku hrobu. Ve farnim
kostele tvém přináší duchovní pastýř tvůj v neděli
a ve svátek i za tebe, za spasení duše tvé, Bož
ského Vykupitele našeho Ježiše Krista Otci nebe
skému za příjemnou oběť, zvěstuje tobě sv. Evange
Jium, a hotov jest, když pokání činiti a s Ježišem
spojiti se toužiš, svatostmi tobě ku pomoci přispěti.
— Kterak budeš moci jedenkrate před soudcem
věčným počet klásti s nesmrtelné duše své, jestliže
i v neděli a ve svátek budeš zanedbávati farni

kostel svůj, toto misto svaté, které tobě Pán vy
kázal ku poučení, polepšení a posvěcení tvému, jest
liže na cizi pastvě pokrmu pro duši svou hledáš,
nebo snad docela všecko křesťanské cvičení opomijiš?
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Až Hospodin duše tvé od tvého duchovního pastýře
požádá, řekne on pak: Pane, neznám ji.

Nežádá sice Bůh od tebe, aby jsi v ty dni
ustavičně se modlila nebo v pobožnosti se cvičila;
smiš se i povyraziti, od práce odpočinouti, nevinné
žádosti a dovoleného obveselení poživati; má se však
toto vše diti jen kratce, střídmě, mravopočestně a
rozumně.

Neni tedy pochybeno, když, jsili stavu chudštho
nebo v cizi práci, i v neděli a nařizené svatky pro
sebe a rodinu svou odpoledne něco pracuješ nebo
šiješ, pakliže jsi jen na službách Božích byla a
ostatní den dobře a k spasení duše své vynaložiš.

I když toho veliká potřeba žada, t. j. když
práci nějakou bez veliké škody své neb bližního od
ložiti nemůžeš, pracuj bez váhání a s upokojeným
svědomim, jak dlouho potřebí jest.

Konečně máš v neděli a ve svátek vice času,
svědomi a stav duše své déle a ouplněji zpytovati,
sama o sobě přemyšleti a skoumati, pokročilali jsi,
a nové předsevzeti pro budoucnost činiti.

Zatim přiháziva se, bohužel! přečasto, že právě
v tyto svaté dni páchají lidé nejvice a nejtěžších
hřichů. Mnozí domnivajíi se, jen když mši svatou
slyšeli, že již přikazaní cirkevm vyplnili; ostatní den
že smějí straviti dle své libosti. Takoví lidé zahá
livaji pak více než půl dne, a v zahálce té upadají
i do hřišných myšlének a skutků. Mnozí se opijeji,
sedice půl dne a často až do hluboké noci v hospodě ;
dlouho a vysoko se hrá, lehkovážně a bujně tancuje ;
často se při piti, rozličném navštěvování a nočnich
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schůzkách nečisté řeči mluvi a největší rozpustilost,
a bujnost páše. Tak se největší slavnosti a svatá
neděle zneuctiva. A činí-li kdo sobě svědomi z toho“

vyznává-li se z toho v zpovědlnici? —- Slovem:
Dle toho, jak každy svátky světí, můžemenej

lepe poznati, je-li dobry anebo špatný křesťan.

O poslouchání kázaní.

Kazani jakožto veřejné křesťanské vyučování,
činí důležitou částku služeb Božích! a bez veliké a

spravedlivé přičiny smime je též tak málo zanedbati,
jako mši svatou.

Nepravě tedy jednají, kteřiž raději několik
mši sv. než kázaní poslouchají, nebo při kázaní se
modli, k zpovědi připravuji nebo něco jiného činí.
Tu nemůžeš nic lepšího činiti, než bedlivě poslou
chati. Na modlitbě mluviš s Bohem, a v kázaní
mluvi takřka Bůh sám k tobě; nebo křesťanska
pravda tam hlásaná jest slovo Boži; a právě ze
zanedbávání kázaní a slova Božího pochazi hrozná
nevědomost ve věcech svaté víry u nynějších křesťanů,
jakož i zapominánií na nejpřednější pravdy nabožen
stvi u tak mnohých dospělých lidi.

Kdo z Boha jest, di Kristus, slovo Boží slyšt;
protož vy slyšeti nechcete, že z Boha nejste.

Ale mnoho záleží také na tom, jak slovo Boži
slyšiš, zdali je pamatuješ a sama na sebe obraciš.
Poslouchej každé kázaní v tom zbožném úmyslu,
abys se něčemu dobrému z něho naučila a se polep
šila. Žádné kázaní neni tak špatné, že bys se z něho
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něčemu naučiti nemohla; a. nejlepši kázaní nepro
spěje tobě, nechcešli ho sama k užitku svému po
užiti. Protož si máš vybrati z každého kázaní to,
co se tebe zvláště týče. Čeho nyni nepotřebuješ,
můžeš si pamatovati pro budoucnost. Pomni často
na podobenství o semeni, které hojného užitku vy
davá jen tehdy, když padne v zem dobrou.

I. Svaté myšlénky v neděli.

Dnes jest den Paně; protož povzbuď se duchu
můj! Jestiť to den, jejž maš světiti, to jest, lepe a
nabožněji než všední den straviti. Ozdob se přede
vším pobožnosti svatou, a pomni na dobrodiní Boži.
Dej tělu i duši v Bohu odpočivati; nebť jest to od
Boha nařizený den odpočinuti, jest to svatá neděle.
Bůh chce dnes srdce tvé samotny miti za všecko
dobré, kterého tobě po cely tyden prokázal; neodepři
mu toho. Chceť v duši tvé odpočivati; o nepřekažej
mu, ano rciž raději: :

Ježiši! krali nebes a země! dnes jest ten den,
v ktery poddaní Tvoji k Tobě do chrámu přichází
vaji, aby Tě chválili a Tobě se klaněli. Ja jsem v
počtu jejich. Chci dnes kalich spasení přijiti a slávu
Páně hlásati.

Dnes slavime my křesťané den odpočinuti, jejž
jsi na počátku světa nařidil. Dnes zpominám na
dobrotivost Tvou, kdežto jsi v šesti dnech všecko,
co vidime a máme, z ničeho učinil, a podnes ke cti
své a užitku a spasení našemu tak milostivě zacho
váváš.

Dnes jest ten den, v který jsi Ty Pane Ježiši
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Kriste, když jsi smrt a peklo přemohl, z hrobu vy
šel. Diky, věčné diky za nevyslovitelně velikou mi
lost Tvou! To jest den, jejž nám Hospodin v novém
zákoně učinil. Alleluja!

Na tento den vyšli Apoštolé do celého světa
kazati, když byl Duch Páně na ně vylit. Protož
chci dnes též vesele a ochotně slovo Boži poslouchati.
Dej, Duše svatý! aby do srdce mého co do půdy
dobré ourodné padlo, v něm se zakořenilo a v trpě
livosti ovoce přinášelo.

Ale což mohu ja mdlá a bidná hřišnice bez
Tebe? Pane! jenž chtěm i plnění v člověku působiš,
začni Ty ve mně a dokonej; budiž Ty začatkem a
koncem, ano všim ve mně.

Vira, naděje, láska a pobožnost jsou Tobě,
Bože můj! věci nejpříjemnější, jichž ode mne žadáš.
Nech ať tedy s pomoci milosti Tvé srdce mé naplní
se a pronikne vírou, naději a láskou, nech ať duše
i tělo i všecky oudy mě Tobě slouží v pobožnosti!
Otče náš atd.

JI. Modlitba při vstoupení do chrámu Páně.

Nyni jsem v svatém chrámě Tvém, o Bože
můj! abych Tobě, Věčnému a Všemohoucimu Pánu,
nejuctivěji se klaněla; za dobrodiní děkovala, jež
jsi mi od prvniho okamžení života mého až do této
doby prokazoval; Tebe prosila, bysi mně viny a
mnohonasobná přestoupení ma dle velikého milosr
denství svého odpustil a oněch milosti udělil, jichž
na těle i na duši potřebuji.

Otče milosrdenství! přispěj mi milosti svou, ať
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pobožně a důvěrně k Tobě se modlim. Dej mi po
vážiti, jak veliká ta milost jest, že ja bidný člověk
přistoupiti smim k Tobě, Neskončenému Pánu, a že
mě s otcovskou laskavosti vyslychaš. Dej mi považiti,
že Ty jsi jediný, jenž všecku lásku mou zasluhuješ,
jediny, od něhož v radostné důvěře očekavati mohu
pomoci a potěšení ve všech potřebnostech svých.
Vyslyš mne dle dobrotivosti své ve jmenu a skrze
zásluhy Pana a Spasitele našehoJežiše Krista. Amen.

III. Když kněz vodu světí a lid ní pokropuje.

Prosime Tebe, všemohouci věčný Bože! požehnej
skrze ruku kněžskou tuto sůl a vodu, aby se všem
věřicim staly spasitelným prostředkem pro tělo i
duši. O to Tebe prosim skrze Ježiše Krista Pána
našeho, kterýž přijde souditi živých i mrtvých soudem
ohně. Amen.

Pokropiž mne izopem, Pane! Smiluj se, Milo
srdny! a očisť mne od hřichů, a shlaď vinu mou.
— Sláva Bohu Otci atd.

Všemohouci věčny Bože a Otče! prosime Tebe
pokorně, abysi nam, jenž v chrámu tomto co ditky
Tvěek Tobě voláme, Ducha Svatého s nebe seslati
ráčil, by nás bidné Božským navštivením svým ob
čerstvil, potěšil, a ode všeho nebezpečenství těla i
duše ochránil, zvláště pak od hřichu a smrti věčné,
skrze Pána našeho Ježiše Krista. Amen.

IV. Modlitba před kázaním.

Ježiši nejmilejší! nyní vystupuje kněz na kaza=
telnici, aby nám ve jmenu Tvém slovo Boži zvěstoval.
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Očisti rty jeho, jako prorokovi Izaiaši; vlož mu
slovo svě do úst a osvit mu srdce Duchem svatým,
aby nic nemluvil, co svatému slovu Tvému odporuje.
Otevři tež srdce a uši naše, abychom kázaní Evan
gelia bedlivě poslouchali.

Dej, milý Otče nebeský! abychom my poslou
chajict i s timto hlasatelem slova Tvého věčného
spasení došli, skrze Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

V. Po kázaní.

Synu Boži Ježiši Kriste! Ty máš slova života
věčného, a služebník Tvůj vysvětloval nám je nyni
s pomoci Tvou. Za to z celého srdce Tobě děkuji a
svaté jmeno Tvé velebim.

Dej, Bože všemohoucí! ať jsem nejen poslou
chačka, ale i činitelka slova Tvého a sama sebe
neklamu.

Dej, ať mi slouží toto dnešní poučení k výstraze,
k pokáráni, k polepšení a k oblibeni si spravedlnosti,
bych dokonalou a schopnou se stala ke všem skut
kům dobrým. Dej, ať dle Evangelia Tvého věrně
pokračuji; a jmeno Tvé životem nekřesťanským ne
hanobim.

Nerozumim-li potud všemu, tedy zjev Ty mi,
čeho ještě potřebuji, abych vůli Tvou svatou uplně
poznala, v dobrých skutcích se rozhojnila, a mocí.
Tvou v trpělivosti a dlouhočekání se posilnila, a tak
jednou v hodinu smrti na sobě samé zakusila, že
jsem od Tebe skutečně slova života věčného obdr
žela. To mi rač uděliti pro zásluhy Ježiše Krista
Pána našeho. Amen.
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VI. Pri slavné mši svaté.

Jak libezný jest přibytek Tvůj, Pane zástupů!
Dychtim — všecka duše ma touži po sinich Tvych.

Časně tedy přicházím k Tobě, 6 Bože! abych
v svatyni Tvé Tobě se klanějic přítomná byla ne
krvavé oběti mše svate, kterou Tobě krvavým způ
sobem mna Golgotě přinesl Syn Tvůj mily, Pán
a Spasitel náš Ježiš Kristus, když tělo své na smrt
vydal a krev svou na odpuštění hřichů našich prolil.

Osviť rozum můj a oživ viru mou! — Pohni
a rozlitostni srdce mé, ať při této svateěoběti lasky
pobožně, litostně, vděčně a důvěrně přitomna jsem,
abych oučastnou se učinila účinků umučení a smrti
Ježišovy, a dosáhla odpuštěn, milosti k dobrému a
života věčného.

Přijmi, Otče nejsvětější! oběť tuto, kterou Tobě
s knězem podavam, milostivě k zvelebení jmena
Tvého, ku spasení duše me, za svatou katolickou
cirkev, za všecky věřici, aby k pravé živé viře
obrácení byli, za živé i za mrtvé, zvláště pak za
ty, za něž modliti se povinna jsem, aby od neskon
čené otcovské dobrotivosti Tvé všeho dosáhli, coby
jim k spasen sloužiti mohlo.

Ale — smim-li pak se, Nejsvětější! k oltáři
Tvemu přibližiti? — Ach! se zármutkem a litosti
citim velikou nehodnost svou; pokorně se opodál
stavím jako onen kajici Publikán, a v prsy se bijic
důvěrně volám: O milosrdny, svatý Bože! smiluj se
nade mnou! Vzezři na mne očima milosrdenství

svého, jakož jsi na Publikána vzezřel, kterýžto se
modlil: Pane a Bože můj! milostiv mně buď hřišné
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mu! Vzezři na mne, jakož jsi vzezřel na syna ztra
ceného, řkouciho: Nejsem hoden slouti synem Tvým,
ale považuj mne jen za jednoho ze služebniků svých.
Ja jsem ten hřišný Publikán, ten zbloudilý, zchudly,
od Tebe odpadly, ztracený syn; ale opět jsem se
navrátila a smim nyni důvěrně říci: Tys Bůh, a
Pán a Otec můj! Vzezři tedy na mne co otec do
brotivý a laskavy, a odpusť mi všecky hřichy mé,
Pane, smiluj se nade mnou! — Kriste, smiluj se na
de mnou! Pane, smiluj se nade mnou!

Gloria.

Povznes se k nebi vykoupena, na milost přijata
duše má! a počni s kůry Andělskými s laskou roz
nicenou zpívati chvalozpěv: Sláva Bohu na výsostech,
a pokoj lidem dobre vůle na zemi! Tebe chválime
a oslavujeme, Tobě se klanime, dobrořečime pró
velikou slávu Tvou! Pane, Bože, králi nebesky!
Bože, Otče, Všemohouci! Pane, jednorozeny Synu,
Ježiši Kriste! Pane, Bože, Beránku Boži, kterýž
snímáš hřichy světa, slyš volání naše! kteryž sediš
na pravici Boha Otce, smiluj se nad námi ! nebo Ty
jediný jsi svaty. Ty jediny jsi Pan. Ty jediný jsi
nejvyšší, Ježiši Kristel s Duchem svatým v slávě
Boha Otce. Amen.

Epištola.

Všemohouci, věčný Bože, Pane a Otče náš!
jak moudře a dobrotivě po všecky časy řidiš a vedeš
lidi — ditky své! S praotci mluvival jsi jako přitel
s přitelem. Lidu izraelskému dal jsi Mojžiše a pro
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roky. Lidu svemu křesťanskému seslal jsi Apoštoly
a jejich učedníky. My čteme a posloucháme písma
svata nového i starého zákona. Všecko poukazuje
na jediného, kterýž jest začátek i konec; skrze
něhož jediné k Tobě dostati se může, kdo k Tobě
dostati se chce. O dej, ať tohoto dávno zaslibeného,
toužebně očekávaného, od Tebe poslaného Ježíše
Krista vždy hledám, nalezeného pevně se přidržim,
a v spojeni s nim život a blahoslavenství naleznu,
skrze téhož Ježiše Krista. Amen.

Evangelium,

Ježiši Kriste! naši úcty a oddanosti nejhodnější
dobrodinče lidstva, jediny učiteli dobry, jehož po
slouchati, nejvznešenější přiklade, jehož následovati
máme! jakžbých mohla Tobě dosti vroucně a srdečně
děkovati, že jsi nám svaté evangelium s nebe při
nesl, radostné toto poselství o našem vykoupení a
posvěcení. O dej, ať nejen v uších mých zni, nýbrž
i hluboko se vtiskne do srdce mého a hodné ovoce

obrácení a spravedlnosti působí, aby i na mně Bož
skou moc svou zjevilo, ježto všecky spasiti může,
kteřiž v ně věři.

O Ty odlesku pravdy a svatosti Otcovy! dej
světlu svatého Evangelia svého všem těm svititi,
kteříž ještě ve tmách nevědomosti a v stinu smrti
sedi, aby do království spravedlnosti byli přenešeni,
a skrze Tebe k Otci, a u Otce k požívání života
věčného se dostali. Amen.

M. Haubra modlitby. 6



82 Pobožnost'nedělní,

Credo,

Věřim v Boha Otce atd.

Offertorium.

Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože! přijmi tu
oběť nepoškvrněnou, jež se promění v pravé a živé
tělo a krev Pána Ježíše, kterou Tobě já nehodná
skrze ruce kněžské podávám za nesčislné hříchy,
přestoupení a nedbalosti mé, za všecky přitomné a
za všecky věřici křesťany, živé i mrtvé, aby mně i
jim k věčnému spasení sloužila. Amen.

S touto obětí chleba a vina, jež v tělo a
krev Pána našeho Ježiše Krista proměněny budou,
obětuji Tobě, Otče nebeský! sebe samu a všecko,
co jsem a mám. Jakož jest Ježiš jedno s Tebou;
dej i mně láskou svatou jedno býti s nim. Krev
Ježiše Syna Tvého očisť mne od hřichů mých. Oheň
Božské lásky Tvé shlaď všecko, co na mne zlého
a Tobě nemilého jest. Svatý Duch Tvůj uveď mne
ke vši pravdě a spravedlnosti, aby celý život můj
oběti Tobě milou se stal, skrze Ježiše Krista, Pána
našeho. Amen.

Přijmi, Trojice svata ! oběťtuto milostivě, kterou
Tobě činime na památku umučení, z mrtvých vstáni
a na nebe vstoupení Ježiše Krista Pána našeho;
ke cti svaté Panny Marie a sv. Jana Křtitele, sv.
Apoštolů Petra a Pavla a všech Svatých, aby jim
k uctění a nám k spasení sloužila, by oni za nás
v nebi orodevali, jichžto památku na zemi světime
skrze Ježiše Krista Pána našeho. Amen.



Pobožnost nedělní, 83

Prefací.

A tak se v poslušnosti a lásce Tobě oddávajic,
pozdvihuji srdce i ruce k nebi, a vděčně se klanim
neskončené otcovské dobrotivosti Tvé. Neboť nejvýš
slušné a dobré, spravedlivé a spasitelné jestiť to,
abychom Tebe všude a bez přestání vděčně velebili,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze
Pána našeho Ježíše Krista. Skrze něho chvaleji
Andělé Tvou velebnost; skrze něho oslavuji Tebe
s největší uetivosti všecky mocnosti nebeské! skrze
něhož prozpěvují Cherubinové a Serafinové radostné
chvalozpěvy, slavné jméno Tvé velebice. Dovol i
nám tvorům hřišným, bychom hlasy své s chvalo
zpěvy duchů těchto nebeských spojili, pokorně a vážně
volajice: Svatý, svaty, svatý jest Pán Bůh zástupů:
plná jsou nebesa a země slávy jeho. Hosanna na
vysostech! Požehnany, jenž se běře ve jménu Páně!
Hosanna na vysostech!

Před pozdvihováním.

Žádáme Tebe uctivě, Otče nejlaskavější! skrze
Ježiše Krista Syna Tvého, Pána našeho, abys tuto
svatou nepoškvrněnou oběťpřijal a požehnal, kteřouž
Tobě přinášime nejprvé za cirkev svatou katolickou,
abys ji v pokoji a svornosti zachoval, chranil, v ne
porušenosti udržel a po všem světě rozšiřil; jakož
také za služebníka Tvého papeže a za všecky pra
vověřici vyznavače katolického apoštolského učení.

Pomni také, o Pane! na ty, jež Tobě odporou
četi povinnost zvlaště mi káže, a na všecky zde
přitomné, kteři tuto oběť Tobě, věčnému, pravému

6*
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a zivemu Bohu, za sebe a za všecky své milé a
přátely přinášejí.

Potěš všech zarmoucených a pomoci potřebných,
obrať hříšniky, posilni spravedlivých, a přijmi umi
rajicich na milost. Odvrať od nás všecko nebezpe
čenství duše i těla. Vy Svatí a Vyvolem Boži na
nebesich! jichžto památku na zemi slavíme, spojte
přimluvy své s voláním našim, skrze Ježiše Krista

Pána našeho. Amen. X
X

X
Při pozdvihování,.

O Ježiši! Synu Boha živého! věřim, že jsi tu
pod způsobou chleba skutečně přitomen. Klanim se
Tobě plna pokory, uctivosti a dětinské lásky. Budiž
mně milostiv, odpusť mně hřichy mé, a uděl mi
oběti touto podilu na zásluhách umučení svého a
smrti své.

Pane Ježiši Kriste, kteryž jsi mne krvi svou
vykoupil, nedopusť, aby pro mne nadarmo vylita byla.
Očisť duši mou ode všech hřichů, abych budoucně
svatě živa byla a až do skonáni v dobrémsetrvala.
Ježiši, Tobě živa jsem! Ježiši, Tobě umirám! Ježiši,
Tva jsem živa i mrtva! Amen.

Po pozdvihování.

Ježiši Kriste! věčná lasko! Vykupiteli a Spa
siteli můj! aby až do skonani světa, kdy opět při
jdeš, cirkev svatá slavila památku nevyslovitelné
smrti Tve, k tomujsi ustanovil svátost oltářní, ktera
při mši svaté co novozákonní velika oběť smlření,
Všemohoucimu Bohu se obětuje a věřícím co duchovní
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pokrm a co rukojemství budoucího z mrtvých vstání
a života věčného se k poživání podává.

S Tebou máme v lásce svaté jedno býti, a duch
naš má se s Duchem Tvým nejoužeji spojiti.Stanižsetedypokrmemducha| srdcemeho!
Dej mi s Tebou byti jedné mysli a vůle, ať mohu
s Apoštolem říci: „Živať jsem již ne já, ale živjestvemněKristus.Žepaknyníživajsemv těle,
živa jsem u viře Syna Božího, kterýž zamiloval mne,
a vydal sebe samého za mne.“ (Gal. 2, 20.)

Víra Tva, o Ježiši! budiž virou mou — důvěra,
poslušnost, trpělivost a pokora Tvá jměnim mým —
laska Tvá původem všech činů mých!

Tuto pravou učednickou mysl vlož, 0 Spasiteli
můj! do srdce mého, ať se ve všem živobytí mém
jeví, a čistou, Bohu milou oběti stane, jakož ona
oběť byla čista, svata a nepoškvrněna, kterou jsi Ty
Otci na kříži vzdal.

V duchu lásky připomínáme sobě před Tebou,
nejmocnější Přiteli lidstva! i naše zemřelé bratry a
sestry, zvlaště pak rodiče a dobrodince. I je jsi
vykoupil, o Pane! smiluj se nad nimi! Očisť je od
poškvrn, jež byli za živobyti svého na sobě nesma
zali; dokonej cnost a blahoslavenství jejich dle mou
dré dobrotivosti své a uveď nas konečně všechny
po přestálém zkoušení do přibytků vyvolených, do
nebe, k Otci Tvému a našemu, k němuž se nyni
důvěrně obracime a onu modlitbu se modlime, kte
rež jsi nás naučil. Otče náš atd.
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Agnus Dei.

Beránku Boži, jenž snimáš hříchy světa, smiluj
se nad námi —uděl nám pokoje svého. (Třikrát.)

Kriste Ježiše! Pane a Spasiteli náš! kterýž
jsi k Apoštolům svým řekl: Pokoj zůstavuji vam;
pokoj svůj davam vám; nepatř na hříchy mé, nybrž
na víru cirkve své, a zachovej ji dle vůle své v po
koji a svornosti, kterýž co Bůh živ jsi a kraluješ
na věky věkův. Amen.

Ježiši Kriste! Synu Boha živého! kterýž jsi dle
vůle Otce svého, spolupůsobením Ducha Svatého,
smrti svou světu dal život, osvoboď mne skrze toto
nejsvětější tělo a nejsvětější krev svou ode všech
hřichů mych a ode všeho zlého. Dej, ať vždy dle
přikazani Tvých živa jsem a od Tebe nikdy neod
loučim. Nedopusť, Spasiteli můj! aby poživání těla
Tvého, které ja nehodná duchovnim způsobem nyni
přijimati toužim, bylo mi k odsouzeni, nýbrž propůjč
dle dobrotivosti sve, aby mne na duši i na těle
chránilo a mdlobu mou zhojilo. A tak otviram Tobě
— ja hřišnice — srdce své, skroušeně a pokorně
volajic:

Pane! nejsem hodna, abys všel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše
ma. (Třikrat.)

Tělo a krev Pána našeho Ježiše Krista uchovej
duši mou k životu věčnému. Amen.

Po přijímání.

Kterak se Tobě Bože a Spasiteli můj! mám
odsloužiti za slitovnow dobrotivost Tvou, dle které
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jsi nám tělo a krev svou udělil co rukojemství bla
ženosti věčné? Srdce své se vši silou duše budu

Tobě obětovati; z lásky k Tobě všecky žádosti a
náchylnosti své svatému zákonu Tvému podmanim.
Přijmi tuto oběť diků milostivě, a nedopusť, abych
se Tobě zas zpronevěřila. Vyprav mne moci vyšší,
ať náruživosti své krotim a vábení hříchu odolávam.

Dej, ať si dobré oblibim, hřích pak v stálé oškli
vosti mám. Propůjč mi pomoci, ať Boha nade
všecko, bližníiho pak jako sebe samu miluji; ať
vším užitkem pohrdám, kterýžby vyplyval mi z pře
stoupení zákona Tvého, abych stálým kráčenim ce
stou cnosti hodnou se učinila onoho blahoslavenství,
jehož rukojemství a závdavek dal jsi nam v nej
světější svatosti oltářní.

Závírka.

Dejž, 0 Bože! ať skrze oučastenství nejsvětější
svátosti těla Tvého a krve Tvé od hříchů očištěna,

s Tebou spojená dojdu trvajícího života na věky
věkův. Amen.

Pežehnání.

O nejsvětější Trojice! přijmi milostivě oběť
tuto, kterou jsme velebnosti Tvé skrze ruce kněžské
vzdávali, aby nam a všem, kteříž jsme ji neskon
čenému milosrdenství "Tvému na modlitbách odpo
roučeli, k smiření a spasení sloužila, skrze Ježíše
Krista Pana našeho. Amen.

Požehnejž nás všemohoucí Bůh Otec +, Syn +
a Duch svatý +. Amen.
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Poslední Evangelium.

Věčné Slovo Otce, skrze něž všecky věci uči
něny jsou! nejdokonalejší odlesku Božství, živote
a světlo lidstva! s nejhlubší uctivosti klanim se
Tobě a děkuji, že jsi mne vykoupil. Tys vzal na
se podobu lidskou, vtělil jsi se, bydlel jsi mezi
námi a učinil jsi nás ditkami Božimi. Kdož může
lásku Tvou pochopiti, kdo slitování Tvé uvážiti! O
osvit mne, Bože můj! ať Tebe co Pána svého láskou
oučinnou ctim, a tak dcerou Boží slouti zasloužim.
Synu Boži! budiž oslaven, chválen a veleben, s Ot
cem a Duchem svatým nyni i vždycky i na věky
věků. Amen.

P LP |

VII. Večerní pobožnost
na neděle a svátky Páně a Svatých jeho.
(
? Příprava.

O Božský Duše svatý! osvit rozum můj, vyčisť
srdce mé; otevři ústa má a rozněť horlivost mou,
ať pobožně a bedlivě modlitbu svou vykonám. Vy
slyš volani mé, Otče nebeský! o to Tebe prosim ve
jménu Ježiše Krista Syna Tvého. Amen.

Bože, ku pomoci mé vzezři, Pane, ku spomá
haní mému pospěš. — Sláva Otci, i Synu, i Duchu
svatému, jakož byla na počátku, i nyni, i vždycky,
až na věky věkův. Amen.

I. Žalm.

Dobrořeč duše ma Hospodinu, a všecky vnitř
nosti mé svatému jménu jeho. — Dobrořeč duše
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má Hospodinu, a nezapominej na všecka dobrodiní
jeho. — Kterýž odpouští Tobě všecky nepravosti,
a uzdravuje všecky nemoci 'Tve. — Kterýž vysvo
bozuje od zahynuti život Tvůj, a korunuje Tebe
milosrdenstvim a slitovánim mnohým. — Kterýž na
sycuje dobrými věcmi ústa Tva, tak že se objevuje
jako orlice mladost Tvá. — Činí což spravedlivého
jest Hospodin, a soudy pravé všechněm utištěným.
— Litostivy a milostivý jest Hospodin, dlouho sho
vivajici a mnohého milosrdenství. — Ne podlé hří
chů našich naklada s námi, ani vedlé nepravosti
našich odplacuje nám. — Jakož se slitováva otec
nad ditkami, tak se slitováva Hospodin nad těmi,
kteřiž se ho boji. -— Onť zajisté zna slepeni naše;
v paměti má, že prach jsme. — Dnove člověka jsou
jako tráva; jakž vitr na nipovane, již ji není. —
Milosrdenství pak Hospodinovo od věků až na věky
nad těmi, kteřiž ostřihaji smlouvy jeho. Sláva Otci
i Synu atd.

II. Žalm.

Vyvyšovati Tebe budu, Bože můj králi, a do
brořečiti jménu Tvému na věky věků. — Na každy
den dobrořečiti budu Tobě. — Hospodin veliky jest,
a velikost jehož nemůž vystižena byti. — Pokolení
za pokolenim vychvalovati bude skutky Tve, 0 Pane!
a zvěstovati předivnou moc Tvou. — Památku ve
liké dobroty Tvé hlásati budou, a o spravedlnosti
zpívati, řkouce: Milostivy a litostivý jest Hospodin,
dlouho shovívajíci, a velikého milosrdenství. — Do
brotivy Hospodin všechněm, a slitování jeho na
všecky tvory jeho. — Oslavujtež Tebe, Hospodine,
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všecka dila Tvá, a svati Tvoji Tobě dobrořečte.
— Království Tvé jest království všech věků, a pa
nování Tvé nade všemi národy země. — Zdržujeť
Hospodin všecky padajici, a pozdvihuje všechněch
skličených. -— Oči všechněch v Tebe doufají, a Ty
dáváš jim pokrm v čas přihodny. — Otviráš ruku
svou, a nasycuješ každého živočicha podlé dobroli
bezné vůle své. — Spravedlivý jest Hospodin ve
všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích
svých. — Činí vůli těch, kteříž se ho bojí, a křik
jejich slyši, a zpomáhá jim. — Sláva Otci atd.

III, Žalm.

Miluji Hospodina, proto že vyslýchá hlas můj
a pokorně modlitby mé. — Nebo naklonil ucha
svého ke mně, když jsem ho vzyvala ve dnech svých.
— Obkličilyt mne bolesti smrti, a úzkosti hrobu
potkaly mne; i vzyvala jsem jméno Hospodinovo,
a on vysvobodil duši mou. — Milostivý jest Ho
spodin, a spravedlivý, Bůh náš litostivy. Ostřiha
sprostých Hospodin; v nouzi jsem hynula a spomohl
mi. — Navratiž se duše má k odpočinuti svému,
poněvadž Hospodin jest dobrodinec Tvůj. — Usta
vičně choditi budu před Hospodinem, v zemi živých.
— Uvěřila jsem, protož i mluvila jsem, ačkoliv
jsem byla velmi ztrápena. — Čím se odplatim Ho
spodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněna? —
Kalich spasení vezmu, a jméno Hospodinovo vzývati
budu. — Sláva Otci atd.
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IV. Žalm.

Jak jsou mili přibytkové tvoji, Hospodine zá
stupů! — Žádostiva jest a velice touží duše má
po sincich Hospodinových; srdce mé i tělo mé plesá
k Bohu živému. — Blahoslaveni, kteřiž přebývají
v domě Tvém, Tebe na věky chvaliti budou. —
Hospodine Bože zástupů! vyslyš modlitbu mou. —
Nebo Hospodin Bůh jest mi světlem a štitem; mi
losti i slávy udili Hospodin, aniž odepře čeho do
brého chodicim v upřumnosti. — Hospodine zástupů!
blahoslaveny člověk, kterýž naději skláda v Tobě.
— Sláva Otci atd.

V. Žalm.

Chvalte služebnici Hospodina, chvalte jméno
Hospodinovo. — Budiž jméno Hospodinovo požehnano,
od tohoto času až na věky; od vychodu slunce až
do zapadu chvaleno buď jméno Hospodinovo. —
Vyvyšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad
nebesa sláva jeho. — Kdo jest rovny Hospodinu
Bohu našemu, kterýž na výsostech přebývá; kterýž
milostivě shliži na všecko, což jest poniženého na
nebi i na zemi; vyzdvihuje z prachu nuzného, a z
bláta vyvyšuje chudého, aby jej posadil s knižaty
lidu svého. Sláva Otci atd.

Magnificat čili Chvalozpěv Panny Marie.

Velebi duše ma Hospodina, a veseli se duch
můj v Bohu Spasiteli mém. — Že vzezřel na po
niženi divky svě: neb aj, od této chvile blahosla
venou mne nazývati budou všickni národové. —
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Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocný jest a
svaté jméno jeho. — A milosrdenství jeho od po
koleni až do pokolení bojicím se jeho. -— Učinil
moc ramenem svým, a rozptylil pyšné v mysli srdce
jejich. — Ssadil mocné se stolice, a povyšil poni
žených. — Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohate
pustil prázdné. — Ujal se Izraele služebníka svého,
rozpomenuv se na milosrdenství své. — Jakož mlu
vil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni jeho na
věky. Sláva Otci atd.

Modlitba. O nejsvětější Trojice! v prachu ne
hodnosti své před trůnem velebnosti Tvé, padajice
klanime se Tobě a voláme: Shlédni milostivě na

nás vykoupené a vodiž nás timto nebezpečným ou
dolim vezdejšího života, abychom předrahou krvi
Syna Tvého očištění a duchem jeho posvěceni do
království věčné slávy přijiti mohli. Toho nám pro
půjč, Otče! skrze Ježiše Krista Syna Tvého, Pána
našeho. Amen.

Dušem všech zemřelých dejž, o Bože! odpoči
vati v pokoji. Otče naš atd. — Dej nám, 0 Pane!
pokoj svůj a život věčný! Amen.

vov »
K nejblahoslavenější Panně Marii.

Skrze Tebe nechť přístupu mame k Synu, 0 po
žehnana Matko milosti a spaseni, života Rodičko!
aby nás skrze Tebe přijal, jenž skrze Tebe nám
dán jest. Nechť vymluví u něho nepoškvrněna sva
tost Tva vinu porušení našeho, a Tvá pokora Bohu
mila a vzácná ať vyprosí odpuštění nedbanlivosti
naši; mnohá láska Tvá nechť přikryje množství
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hřichů našich, přešťastná plodnost Tvá nechť nam
vymůže hojnost zasluh. Pani naše, prostřednice naše,
s Synem svým nás usmiřuj, Synu svému nás po
roučej. Učiň, 0 Požehnana! skrze milost, již jsi
byla naplněna, skrze hodnost, již jsi zasloužila, a
skrze milosrdenství, které jsi porodila, aby ten, který
skrze tebe oučastnikem člověčenství a bid našich

račil se učiniti, skrze přimluvy tvé i nas oučastny
učinil slávy a blahoslavenství svého, Ježiš Kristus
Syn tvůj, který jest požehnaný Bůh po všecky věky
věkův. Amen.

Modlitba. Všemohouci věčný Bože! ktery jsi
ducha i srdce, tělo i duši nejblahoslavenější Panny
Marie moci Ducha svatého hodným přibytkem milého
Syna svého učinil: propůjč nám, kteřiž památku
jeji se svatou radosti světime, abychom skrze ma
teřskou přimluvu jeji ode všeho nám nastávajiciího
zleho a od smrti věčné vysvobozeni byli, skrze té
hož Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

Ochrana Boži budiž a zůstaniž s námi vždycky!
Amen.

SSP



Oddělení třetí.

Pobožnost při zpovědi a při svatém
přijímání.

Pobožnost kajici.

Ranní modlitba v den svaté zpovědi.

Otče nebeský! Ty jsi mi dal dočkati se dnes
předůležitého dne. Máť to byti den přisného zpyto
vání sebe, skroušeného vyznání hřichů a nejopravdo
vějšího pokání, ale i také den zvláštní milosti Tve.
Osviť mne světlem sv. Ducha svého, ať svou vnitř

nost tak prohlidnu, jakož vševidoucimu oku Tvému
zřejma jest.

Což by to prospělo, kdybych z lásky k sobě
nebo z tajné náchylnosti k hříchu sebe jinak spa
třiti chtěla, než jsem? Považuji-li Tebe jen co Boha
a Pána vševědouciho, svatého a spravedlivého, hro
zim se velikosti Tvé a soudu Tvého. — Ale blaze

mně! ja Tebe znám zároveň skrze Ježiše jednoro
zeného Syna -Tvého, Pána a Spasitele našeho, co
Otce promijejiciho. Ty přicháziš litostné zpovědi mé
milostivým slovem vstříc: „Doufej! odpoušcějiť se
tobě hřichové tvoji!“ Ty nechceš, aby kdo zahynul,
ale aby se každy hříšnik obrátil a živ byl. —

Dej, ať se i já dnes v svátosti pokání znova
o tom přesvědčim. Vyslyš volání pokory a víry pro
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Ježiše Krista Syna Tvého, Pána a Spasitele našeho,
který s Tebou, Otče nebeský! živ jest a kraluje v
jednotě Ducha Svatého po všecky věky věkův.
Amen.

Spasitelné rozjímání ku povzbuzení ducha
kajícího v sobě.

(Od ctihodného otce Jana Kraseta.)

Marnotratny syn jest obraz hřišnika, ktery dům
Boha Otce svého opouští, aby se oddal všelikým
prostopášnostem. On se vzdaluje od Boha, a zbavuje
se práva na synovství Boži. Vzdálen od Otce v ne
vázanosti své mrhá a marnotrati všecky dary při
rozené i milosti nadpřirozené, jichž mu byl Bůh
propůjčil.

To jsem i ja učinila, když jsem Boha se spu
stila. Vzdálivši se od něho, odřekla jsem se vedení
jeho. Všecky poklady milosti a zásluh, jichž jsem
dosáhla, promarnila jsem! O kdož mi da slz, abych
tuto ztrátu oplakala! Jak veliký počet požádá Bůh
ode mne, jestli mněmilosrdenství jeho nepřispěje!

IT. Považ, ó křesťane! ten nešťastný stav, do
něhož onen marnotratny syn se uvrhl, když jměni
své prohejřil a v krajině té veliky hlad povstal,
ktery ho přinutil do služby k jednomu pánovi jiti
jehož vepře pasti musel! Tak bidný byl a tak vy
hladověly, že by byl rád i to mláto jedl, kteréž
vepřům házeli; ale žádný nedával jemu.

Jak mocně jest tuto stav duše vyobrazen, ktera
se spustila Boha svého! nebo když žádného potěšeni
nebeského již nemá, a svátostmi Božskými sytit se



96 Pobožnost při zpovědi a sv. přijímání.

již nemůže, jde do služby k nepřiteli zlému, který
ji vepře pásti dává, totiž náruživosti zvířecího těla,
jimžto ve službě hřichu a ďabla hoví a slouží.

Jaká to trpká změna, jak veliká bida! Člověk
dle obrazu Božiho stvořený stal se němé tváři po
dobný; pase se jako zvířata a váli se jako ona v
bahně hříchů a nepravosti!

Co činiš ty, duše má? čeho hledáš, čeho žádáš
ty? — Mysliš-li, že by tak hanebné žadosti tebe
nasytiti mohly? — Potravou jsou pro zvířata; duše,
kterážto schopná jest Boha samého pochopiti, může
také jen v Bohu samém dojiti nasycení.

III. Vida nešťastný zbloudily syn bidu svou,
přišel sam k sobě a zvolal vzdychaje: Jak mnozi
nájemnici v domě otce mého hojnost chleba maji,
a ja tuto hladem hynu! Vstanu a půjdu k otci
svému a dim jemu: „Otče! hřešil jsem proti nebi a
před tebou, a již nejsem hoden slouti synem tvým;
ale učiň mne jako jednoho z nájemníků svých.“ A
vstav, vydal se bez meškáni na cestu.

Tak působí protivenství, že sami k sobě při
cházíváme. Bůh navštěvuje vždy milostí svou duše
ony, na něž protivenství dopoušti. On osvěcuje rozum
jejich, pohybuje vůli jejich, ukazuje jim tu náramnou
bídu, do níž hřich uvádi, a v skormoucení jejich
pravi jim: Rozvaž, co to znamená, urážeti mne!
Co jsi tim ziskala, že jsi se mne spustila? Jakých
radosti nabyla jsi z tvorů, jimžto ses oddala? měla
lis kdy pokoje, co jsi se otcovského vedení mého
odřekla? Bylo-li slušné, že jsi pro tak hanebné, tak
kratké a mrzké rozkoše Boha svého opustila, nebe
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se odřekla, milost mou a pokojné svědomí ztratila?
Navrať se, dcero mila! navrať se k otci svemu! —
— A to mašity, hřišnice! dle přikladu syna mar
notratného učiniti. Bez meškání máš se obrátiti;
sice milost pomine a předsevzetí uchladne. Bůh, který
tebe dnes vola, nebude snad již zejtra tebe volati!
jistotně však bude zejtra obrácení tvé těžší než dnes.

IV. A když ještě nehodny syn opodál byl, uzřel
jej otec jeho, a milosrdenstvim hnut jsa, šel mu sám
vstřic, padl na šiji jeho a polibil ho, i nenechav mu
času k omluvě, dal jej v roucho nejlepši obleci,
vstrčil mu prsten na ruku jeho, a přikázal tele
tučné k hodům slavným zabiti.

Tak přijimá Bůh hřišnika, ktery se ku pokání
vraci. On jej předchází, dáva mu polibení pokoje!
zapomíná na nepravosti jeho, přijímá jej znova na
milost, těši srdce jeho, a všickni Anděle radují se
s nim nad hřišnikem pokání činicim.

Modlitba.

O Bože, pramene dobroty a slitovaní, ktery tak
laskavě s hřišniky zacháziš, shlédní na mne, nej
větši hřišnici u nohou svých, a smiluj se nade mnou.
Ja jsem onen nešťastny syn, ktery otcovsky dům
Tvůj opustil, od Tebe se vzdalil, laskavým vnuknu
tim Tvým pohrdl a dobrodiní Tva nevděčně pro
marnil! Chuda jsem nyni, a v největší bidě vzdycham
k Tobě, 0 Bože! Jižť neni nábožné myšlénky v mysli
me, ani dobre naklonnosti v srdci mem! V ohavné
propasti vězim, aniž jsem s to, Z ni vybřednouti,
jest-li mi ruky nepodaš!



98 Pobožnost při zpovědi a sv. přijímání,

Ach, kam se poděl čas onen, když jsem v pa
koji a v svobodě syna Božiho živa byla! když jsem
sladky vzduch rajský dýchala, chleba Andělského
poživala, a u vnitřním modlení a svatém přijímání
nejsladšiho nalezala potěšeni! — Ach, neniť již —
času toho! silna tělesnost stahlať mne k zvířatům,
a tak vyhledávam — ach přečasto! — jen rozkoše
zviřeci! — Což mám věčně v tak veliké bídě upěti“?
nikdy z te zahuby se vytrhnouti? bez přestání otro
kyni náruživosti svých byti? ustavičně s svědomim
raněným se nositi? vždy nepřítelem Bohasvého býti
a v stavu zatracení žiti? — Ach jak velice trapi
mě život takovy! jižť nemohu žádné radosti u křeh
kých stvoření nalézti, jež mi pravého potěšení sli
buji, ale srdce mé jen hořkosti naplňují!

Vzhůru tedy, duše ma! vyjdiž ze země zlořečení
a nepravosti, opusť tovaryšstvo nečistých zvířat, a
navrat se k Bohu svemu. Viz, již tebe vola, již
tebe očekává, a otcovské ruce své tobě vstřic roz
prostira. Modli se tedy v duchu pokory a s srdcem
skroušeným:

Svaty, spravedlivý Bože! když srdce a život
svůj se zakonem Tvým porovnavam, pozoruji ne
sčislná přestoupem. Ja jsem hřišnice — veliká hřiš
nice; pošetilosti, křehkosti, viny a poklesky všeho
způsobutižeji duši mou. Ja se potud tak velice na
svět a marnosti jeho věšim, a tak málo po kralov
ství Tvém toužim a po tom, čeho jedině jest zapo
třebi. Ba ja miluji Tebe, jediné a nejvyšší dobre
své, tak málo nade všecko, že mi spiše často lecjaky
vezdejší zisk, kratičké smyslné vyražení milejší jest,



Pobožnost při zpovědi a sv. přijímání, 99

tak že k vůli těmto marnostem přestupuji i nej
vevoví ve / ' ? — v v v. r v 2..

světější přikazaní Tva! Každodenně činim, co činiti
nemám, a opomijim, co jest mou povinnosti. Ja
mluvivám tolik zbytečného, nelaskavého a hřišného,
co by pravému křesťanu na jazyk ani přijiti nemělo.
Často se obiram v myšlenkách s věcmi, při nichž
se nesluši ani na okamžení pozastaviti, — a Za
pominám při tom na to, nač bych nikdy zapome
nouti neměla -— na Tebe, Bože můj! na vševědou
cnost, dobrotivost a svatý zakon Tvůj! a na určeni
života a povinnost svou. Srdce mé naplněno jest
pošetilými, marnými, často ohavnými žádostmi a
ohledy, jež bych ani tomu nejlepšímu přiteli svěřiti
nechtěla, jež bych se styděla mravopočestnému člo
věku vyznati. FHřišuicejsem ach mnohonásobnáhřišnice
a předce tak zřídka opravdově na viny své zpo
minám. Samolaska, hrdost a vrtkavost má zdržují
mne od opravdového uvažování veliké zkázy mé,:
zakryvajice propast, u které stojim, aby svědomi mé
neprocitlo a ku pokání mne nepohanělo. Tak tedy
žiji ustavičně v tajném srozumění s hříchem, aniž
chce slabé srdce mé uznati ohavnost a převrácenost
takoveho srozuměn. O ja zaslepená — ja zprone
věřila! Vždyť pak se nemohu polepšiti, nenahlidnu-li
zřejmě, jak zahubný a ohavny jest hřích v očích
Tvych, o Bože! Protož se nyni důvěrně k Tobě
obracím; osvit, Ty Světlo věčné! zatemněly rozum
můj, a zahřej studené srdce me, abych před Tebou,
Vševědouci! přisně a nestranně svědomi své zpy
tovala, hřichy své uznala a jich litovala, a konečně
předce jednou dokonale se polepšila.

V
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Ba jistě! jedenkráte musim již, 0 Bože můj!
cele a na vždycky k Tobě se obratiti. Jak často
přijala jsem již svátost pokání, a opět jsem upadala
buď do svých starých, nebo do nových a ještě vět
šich hříchů. Chybiť mi tedy vždy na pravem duchu
kajicím; ja jsem zlé navyklosti své z kořene ne
vyplenila, přiležitosti se nevarovala — zkratka —
nechtěla jsem světu a zlým žádostem jeho vyhost
dati, abych jediné Tebe milovala a jen Tobě slou
žila. A předce jsi, O věčné, neobmezené Milosrden
ství! nepřestal dobrodinimi mne zasypávati, prodlu
žuješ ustavičně nehodny život můj, a shovivaje se
divaš, zdaž přece jednou k sobě přijdu a nahlidnu,
co by mi prospivalo k spasení.

Ó ohavnosti! Ó černá nevděčnosti! Zasluhuji-li
co jiného, než aby jsi mne opustil a zavrhl! Poži
vajic ustavičně darů lasky Tvé dle libosti své, často
velmi lehkovažně je promarním, jako bych Tobě z
nich nikdy nemusila počet vydávati, ba jako by
pocházelýode mne samé, nikoli pak od Tebe. Tak
mi byla marnost světa tohoto nade všecko: svět
nad nebe, čas nad věčnost!

Jak dlouho, 0 Bože! budeš mi ještě shovivati?
Snad jsi již v tomto okamžení ruku svou na mne
pozdvihl; snad jest to ta poslední zpověď, v ktere
mně tak otcovskou výstrahu dáváš, a srdci mému
přimlouvaje laskavě k sobě mne zveš.

Otče nejlaskavější! od tohoto okamžení nebudu
Tebe již pokoušeti, a v patrné nebezpečenství se
vydavati, abych nezahynula na věky v hřišné za
tvrzelosti a nekajicnosti. Nechci mocně soud Tvůj
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na sebe svolati, a v nemilosti Tvé do věčné noci
vejiti, kde se již nic vice působiti nedá, a kde
každy khditi bude, co zasil. Dnes ještě vstanu, a
se synem marnotratným do domu otcovského se na
vrátim. A když se tak litostně a skroušeně, tak
polepšena okážu před Tebou, 0 Bože! jistě že mne
také milostivě přijmeš. Propůjč mi tedy milosti, ať
nepravosti a výstupků svých od srdce lituji; dej mi
všecku bidu mou cele poznati; dej mi pramenu je
jiho nalezti a jej pak na vždycky ucpati.

Zrcadlo zpovědní, čili způsob zpytování
svědomí.

Hřichové proti přikázaní prvnímu.

U věcech viry pochybovati a vysvětlení nehle
dati. — K nepravému učení opravdově neb z bázně
se přiznavati. — Svatýymi věcmi a obřady cirkev
nimi pohrdati nebo potupně o nich mluviti, aneb řeči
takové poslouchati. — Pověry, čáry a podobné pro
vozovati, jiným k tomu raditi. — Hadám věřiti. —
Nad milosrdenstvim Božim zoufati. — Zumyslně na
milosrdenství Boži hřešiti. — Dobrovolně v hřišném

myšlení setrvávati. — Pověra. — Nevěra.

Proti přikázaní druhému.

Bez potřeby nebo křivě přisahati. — Přisahu
v slušných věcech nebo slib nevyplniti. — Proti Bohu
reptati, Bohu se rouhati. — Jméno Boži, sv. pisma,
nebo posvátné věci svévolně zneuctivati. — Kliti,
zlořečiti, jiné zaklinati.



102 Pobožnost při zpovědi a sv, přijímání,

Proti přikázaní třetímu.

V neděli a ve svatek služby Boži, kázaní za
nedbávati, jiných od nich zdržovati, nebo je nepo
božně slyšeti. — V ty dni hřmotnou čili služebnou
praci bez veliké potřeby konati. -——Hejřením a
hřišnými veselostmi je zneuctivati.

Proti přikázání čtvrtému.

Rodiče hněvati, zarmucovati, jich neposlouchati,
za ně se nemodliti, v.potřebach je opouštěti, jim ubli
žovati. — Vrchnostem duchovmm a světským se
protiviti.

Proti přikázaní patem,

K bližnímu delší nebo kratšt čas prudkou ne
návist miti, nebo u jiných způsobiti. — Ve velkých
nebo malych věcech mstivým byti. — Sebe neb
.. ! v. ? vo .,. +. /
jineho o život neb o zdravi připraviti Bližního
biti nebo jemu na zdraví škoditi. — Pohoršení dá
vati, nebo jakžkoli bližního k hříchu lakati. Zvířata
tyrati a mučiti.

Proti přikázaní Sestému a devátém.

Nečisté myšlenky z mysli nevypuzovati, v nich
se kochati, v ně svolovati. — Neslušnym vzhliženm,
dotykánim se prohřešovati. — Jinym přiležitost k
tomu dávati. — Nemravnými neb dvojsmyslnými
řečmi v sobě nebo v jiných chlipnou žádost rozně
covati.— Jakymkoli způsobem smilstva se dopouštěti.

Proti přikázaní sedmému a desatému.

Někomu něco odciziti. — Bližního podvesti. —

Cizi jmění zadržovati, přijimati, nevrátiti, ukradené
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věci vědomě kupovati. — Bližnimu lichvou nebo
jiným podvodem na jmění škoditi. — Čeledi a děl
nkům na mzdě utrhovati. — Žádost po cizim statku
v sobě chovati, a k odcizení ho napomáhati.

Proti přikázaní osměmu.

Soukromě nebo před pravem a před vrchnosti
křivě svědčiti. — Lhati ze zvyku neb z žertu neb
z nouze. — Jinému utrhanim na cti nebo pomluvami
dobré jmeno škvrniti. — Donašením pomluv lidi
proti sobě popuzovati. — Nesváry a hádky vzbu
zovati. — Pomlouvače rád poslouchati. — Nespra
vedlivé podezření miti; nelaskavě nebo křivě po
suzovati.

Proti přikázaním církevním.

V zapovězené dny maso jisti. — Posty neza
chovávati. — V nařizenýy čas se nezpovidati a
svátost oltářní nepřijmouti. — Svátosti hřišně při
jimati.

Skrze sedmero hlavních hříchů.

Pejše, marnivosti se oddati; nádherně a ne
slušně a nad svůj stav se strojiti a Šatiti; jinými
pohrdati. — Zlyýmivěcmi se vychloubati. — Pejchu
skutky jeviti. Z neštěstí bližního závistivě se rado
vati; štěstí jemu nepřati. — Nemirně jisti a až do
opilství piti; jiných k tomu zaváděti. — Hněv miti
a jevit. — V duchovních věcech váhavým, lenivým,
nedbalým byti.

Nektere hlavní otázky.

Zdali pak častěji v roce přistupuješ k svaté
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zpovědi? jak jsi se posledně zpovidala, a kdy? —
Milovala-li jsi Boha z celého srdce svého, ze vši
duše své — nade všecko?

Konala-li jsi z lásky k Bohu povinnosti stavu
svého ochotně, věrně a dokonale, i když obtižné
byly a zapření sebe žadaly“

Nemyslila-lis, nemluvila-lis nebo neučinila-lis
kdy čeho, co by bylo bližnimu škodilo na těle nebo
snad docela na duši?

Snášela-lis soužení a protivenstvi, jež tebe po
tkalo, s dětinskou oddanosti do vůle Boži, a vyna
ložila-lis je k polepšení a posvěcení svému?

Ktereho hříchu litovala bys nejvice, kdybys
nym umřiti měla?

Kterého hřichu dopouštiváš se nejčastěji?
Jaké příčiny, přiležitosti, mista a osoby vábivaji

tebe nejvice k hřichu tomu?
Z čeho se musiš zvláště a nejprve zástupci

Božimu ve zpovědnici vyznati?

Modlitba po vykonaném zpytování svědomí.

O Bože a Otče můj! Zhřešila jsem před Tebou
a nejsem hodna slouti dcerou Tvou; nebť jsem ne
ctila Tebe co otce svého; nesloužila jsem Tobě co
Pánu svému; a předce k Tobě volám, Bože můj!
přijmi mne jako jednu ze služebnic svých, a učiň
mne jako jednu z nájemnic v domě Tvém. Viz nej
větši rozlitostněni duše mé, že jsem Tebe, nejvyšší
a milování nejhodnější dobré urazila a od Tebe se
vzdálila. Smiluj se nade mnou, 0 Bože dobrotivosti
a milosrdenství! a přijmi mne ještě jednou do ot
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covského domu svého. Dej mi polibeni pokoje! Pevné
jest předsevzetí mé, že se Tebe již nespustim. Věrně
a stále budu Tobě sloužiti, pokudž ještě v tomto
živobyti mě ponechaš, a pravým pokánim nepravosti
sve napraviti chci.

Jen Tebe hleda nyni srdce mé; všecko cokoli
Ty nejsi, Otče můj! budu jen dle vůle Tve a pro
Tebe milovati. Tato laska neda mně s pomoci mi
losti Tvé do nových hříchů padnouti. Rozmnož, Otče
lasky! tuto svatou lásku ve mně, ať mne již ani má
vlastní křehkost, ani rozkoše, ani soužení vezdejšího
života, ani život ani smrt od lásky Tvé neodloučí.
Jedinou žádosti, radosti a potěšením mým budiž od
této chvile svatá vůle Tvá — Božský zákon Tvůj!

Kající vzdychání srdce právě skroušeného.
(Dle sv. Augustina.)

Pane Ježiši Kriste, Synu Boha živého! kterýž
jsi na křiži z lásky k nám vypil přehořky kalich
utrpem, aby si všecky lidi vykoupil, obrať se dnes
s pomoci svou ke mně! Aj ja nuzna přicházím k Tobě
bohatému; já bidná k Tobě milosrdnému; nedej mi
bez potěšení od Tebe odejiti. Ach! žizmm po mi
losti, po občerstvení od Tebe; 0 pomoz mi, nasyť
mne z hojnosti nevyvažitelné milosrdenství svého.

Především vyznávám, Ježiši nejdobrotivější! ne
vděčnost svou k Tobě. V hřišich jsem byla počata
a zrozena, Ty, o Pane! obmyl jsi mne a posvětil,
a ja — ja jsem se pak většími ještě hřichy po
škvrnila. Neboť v hříchu dědičném jsemse narodila,
ale napotom pokálela jsem se v hřišich dobrovolných.
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Ty však, o Pane! smiloval jsi se nade mnou,
vytrhl jsi mne ze záhuby hříchu, a vnukl jsi mi do
mysli, abych následovala těch lidi, kteří tvaři Tvé
hledají (Žalm 23, 6.); abych cestou spasení kráčela,
pod liliemi čistoty bydlela, a s Tebou ve večeřadle
nejvýš přijemném| za stolem seděla. A ja? — ach,
za tolikera dobrodiní byla jsem nevděčna; ja jsem
milost křtu svatého promarnila tolikerymi hřichy
a nepravostmi, roucho nevinnosti poškvrnila, a misto
obrácení a polepšení hřích jsem navršovala.

Viz, o Pane! nepravosti mé vzešly nad hlavu
mou, a jako břímě těžke obtiženy jsou nade mnou
(Žalm 36, 5.). A jestliže Ty, věčně Milosrdný! mne
neušetřiš, a milosti svou mi nepřispěješ, musim bidně
zahynouti v propasti věčné.

Popatř na mne, Pane a Bože můj! kterak sobě
nepřítel můj posměch ze mne činí, řka: Bůh ji opu
stil. Dostihnu a polapim ji; nebo neni, kdoby ji
vytrhl (Žalm 70, 11.) Obrátiž se Hospodine, a vy
hni duši mou: spasenu mne učiň pro milosrdenství
své (Žalm 6, 5.). Smiluj se nad ditětem svým, jehož
jsi bolestmi velkými na křiži znovu zrodil; odvrať
tvář svou od hříchů mych, a dej mi zakusiti milo
srdenstvi Tvého. — Kdež jest otec, jenžby ditě sve
nevysvobodil? nebo kde ditě, jež by otec napravujici
metlou trestati nemusil? — Ač hřišnice, jsem předce
ditě Tvé a Ty Otec můj! nebo Tys mne stvořil
a znovu zrodil. Naprav mne hřišnici, a když se ka
ranim Tvým polepšim, dej mista milosti misto spra
vedlnosti.

Může-liž matka na dítě sve zapomenouti? A byť
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i mohla, tedy Ty, 0 Otče! na mne nezapomeneš.
Tys mne opět ze sna hřišnosti probudil, a mně
všecky nepravosti mé před oči představil.

O, jaké to procitnutí! -——Běda mně! kteraž
jsem padla z tak velkého štěstí do tak hrozného
zlého! Kam jsem chtěla a kam jsem přišla? Kde
jsem a kde jsem chtěla byti? Po čem jsem toužila
a v jakém stavu vzdycham nyni? — Hledala jsem
světla a pokoje, a aj tuto jest samy zmatek a bida.
Běda mně! když den soudny nastane, knihy svědomí
otevřeny budou, a o mně řečeno bude: Aj člověk
se všemi skutky jeho! (Co mam pak činiti, Pane
a Bože můj! když odkryji nebesa nepravost mou,
a země povstane proti mně? (Job 20, 27.) Nebudu
věděti co odpověditi; s hlavou skloněnou budu tře
souci se, baázliva a zahanbená před Tebou stati!Bědamněbidné,odBohaodloučené!© Zahubase
bliži, a Ježíš mne neuznává za svou! Lepe by mi
bylo, nebýti, než bez Spasitele mého byti! Lépe
nežiti, než pravý život nemiti!

O Beránku Boži, kterýž snimaš hřichy světa,
Tys byl i za mne usmrcen! K věčnému slitování
Tvému utíkám se; Ty se nebudeš na mne až do
skonání hněvati. Smiluj se nade mnou, a neodvracuj
tvaři své ode mne, kterou jsi, abys všecky vykoupil
ani od těch neodvrátil, kteřiž lali Tobě a plili na
Tebe (Isa. 50, 6.). Prosim Tebe, Vykupiteli nejdo
brotivější! nepřičitej mi již zvláště hřichy mladosti
mé, a nevcházej hněvivy v soud se mnou: nybrž
buď mi dle velikosti slitování svých milostiv, a shlaď
nepravosti me. — A ač jsem se tak velice prohře
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šila, že zavržena byti zasluhuji: Ty mne předce,
Slitovniče věčný! nezavrhneš. Nikoli! Panel Ty
nechceš smrti hřišnika, aniž maš zaliben v zahubě
bezbožnych. Ba ještě vice! Tys umřel, aby
mrtví zase obživli. Smrt Tvá usmrtila smrt hříšníků.

Prosím tedy, o Pane! pro Tvůj věčný život dej mi,
abych smrti věčnou neumřela. Podej mi ruky své
s výsosti, a vysvoboď mne z moci nepřatel spasení
mého, ať se neraduji nade mnou a ať neřikaji: Po
hltili jsme ji (Žalm 34, 26.).

Milosrdný Bože! opět volám k Tobě, nenakládej
se mnou hřišnici dle spravedlnosti své, nybrž buď
k stvoření svému dobrotivosti své pamětliv! Zapo
meň na hřišnici, jenž Tebe k hněvu popouzela,
a vzezři -na bidnici, jenž o pomoc k Tobě vola.
Ježiši! co jsi jiného než Spasitel? protož přispěj mi
ku pomoci, a rciž duši mé: Spasem tvé jať jsem
(Žalm 34, 3.). Mnoho doufám, ó Pane! od dobroti
vosti Tvé, proto že nás sam vyučuješ, abychom
prosili a hledali a tloukli. Slovem Tvým povzbuzena
prosim a hledam a tluku. Pane! kterýž nám pro
siti veliš, učiň též, ať vyslyšení dojdu; ktery hledati
radiš, dej i naleznouti; který tlouci učiš, otevři tlu
koucimu. — Posilni mne slabou, vysvoboď mne ztra
cenou, obživ mne mrtvou, a vládní smysly, myšlením
a skutky mymi dle libosti sve, ať budoucně jen Tobě
samému sloužim a živa jsem, a Tobě zcela se od
dam. Pane a Bože můj! dobře sice vim, že Tobě,
jenž jsi mě bez všelikých zásluh mých stvořil, a z ne
skončené lásky své vykoupil, mnohem více povinna
jsem, než vyplniti mohu; cožbych také mohla Tobě
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dati; co by již bez toho Tvé nebylo? i kdybych se
sama Tobě obětovati chtěla, musel bys k tomu
chtění i vykonání dáti: nebo bez Tebe nic nemohu
a S nic nejsem. Potahniž tedy mne sám k sobě, ať
následovánim Tebe a poslušnosti i láskou k Tobě
Tvou se učinim, jakož bez toho přirozenosti svou
Tobě náaležim, neboťs mě stvořil a ztracenou nalezl
a draze vykoupil. Buď Tobě za to čest a chvála na
věky věkův. Amen.

Modlitba po zpovědi.

Veselim se, Bože nejmilostivější! z dobrotivosti
Tvé, žes na bidu mou popatřil. O, jak nesmirna
jest dobrotivost Tva, kterou oněm prokazuješ, jenž
se Tebe boji a v Tebe důvěřují! Požehnaný Hospo
spodin, kteryž mi podivnou milost svou prokázal;
nebť jsem řekla v ouzkosti své: Zavržena jsem před
očima Tvýma; a předce jsi vyslyšel hlas volání
mého.

Jak předraha jest dobrotivost Tva, o Bože!
že hříchy odpouštiš, Ducha svatého udiliš, a spra
vedlivých pod stiném křidel svých uchovávaš. I ve
lici jsou divové Tvoji, jež rozhlašovati budu, ač neni
lze sčisti je. Jen neodvracuj nikdy milosrdenství své
ode mne, a dobrotivost i věrnost Tva střežiž mne
povždycky.

Radovati a veseliti musejí se všickni, kteří
hledaji Tebe a milují spasení Tvé; musejiť vždycky
řikati: Požehnany Hospodin! nebť my chudi a bidni
jsme, Hospodin ale pečuje o nás. Jistě, Tys spo
mocnik a Vysvoboditel můj, jenž s dobrotivosti;
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věrnosti a pomoci svou neprodlévá. Srdce me hotovo
jest, o Bože! prozpěvovati a Tebe chvaliti; nebo
dobrotivost Tva jest tak neobsahla jako obloha a
pravda Tva všude rozšířena, kam oblaky dosahuji.

Když se na lože kladu, myslim na Tebe; když
procitnu, mluvim o Tobě; neboť pravice Tva drži
mne, a duše ma lne k Tobě.

Milosrdny a milostivý jest Bůh, shovivajia a
velike dobrotivosti. Nejednať s nami dle hřichů
našich, aniž dle nepravosti našich odplaci nám.
Jakož jsou vysoko nebesa nad zemi, tak upevnil
milosrdenství své nad těmi, kteřiž se ho boji; a jak
daleko vzdálen jest vychod od západu, tak vzdálil
od nás nepravosti naše. Jakož se slitováva otec nad
syny, tak slitovava se Hospodin nad těmi, kteřiž se
ho boji. — Otče! milost Tva oblažujž mne od věků
až na věky, skrze Syna Tvého Ježiše Krista, Pána
našeho. Amen.

Jiná modlitba po zpovědi.

V duchu pokory prosim Tebe, Bože věčně li
tostivy ! přijmi milostivě tuto mou vykonanou zpověď,
učiň ji dobrolibeznou před tvaří svou, a propůjč mi
ještě dele Božské milosti své, aby stary člověk můj
s Ježišem milým Synem Tvým ukřižován byl, tak
abych nikdy již hřichu nesloužila, nybrž z rukoú
nepřátel mých vysvobozena, jediné Tobě, nejmilejší
Bože a Otče můj! V svatosti a spravedlnosti mohla,
věnovati všecký dny života svého.

Svatosvatě slibila jsem Tobě, 0 Bože! Zpytateli
srdci, víš, jak upřímně slib svůj splniti chci; slibila
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jsem Tobě, že od této doby svědomitě vyýnasnažim
se zachovati kázam spravedlnosti Tvé, abych Tebe,
milování nejhodnější Otče! žádnýmjiž hříchem ne
urazila.

Ach, jakby bylo take možna Tebe kdy zas
uraziti, když jsi mi tak velkých milosti udělil?

Nikdy, nikdy již neodloučim se od Tebe. Nikdy
se již hřichem zůmyslným milosti Tvé nehodnou
neučinm; žádosti a naklonnosti své na uzdu pojmu,
každé příležitosti k hříchu se vystřiham, a před
Tebou pokorně kráčeti budu v zapnaní sebe co
věrná naásledovnice Kristova.

Ale, o Pane! jemuž celé srdce mé otevřeno
jest, Ty znaš také křehkost a mdlobu mou; Ty víš,
jak vrtkavá a nestala vůle jest. Ach, jak často
jsem totež předsevzetí učinila a předce nesplnila!
Kterak jsem tak nestatečna, že sama od sebe ne
mohu ani to nejmenší mysliti a vykonati! Všecka
moc naše pochází od Tebe; Ty dáavaš obe — chtěm
i dokonání dobrého.

Protoz Tebe prosim ve jménu a skrze zásluhy
Božského Vykupitele mého Ježiše Krista, posilň a
utvrď vůli mou všemohouci milosti svou. Dej mi
tak velkou ošklivost před hříchema tak setrvanlivou
horlivost v plněn vůle Tvé svaté, aby mne nic již
od svato lasky Tvé neodloučilo, abych v milosti Tvé
setrvala až do skonani.

Ach, nepovolavej mne přvé odtud, dokud mi
losti Tvou, kteréž mi vydobil milý Syn Tvůj po
slušnosti svou až k smrti kříže, schopnou učiněna
nebudu, bych po tomto bidném živobytí blahosla
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venstvi věčného dosáhla, skrze hojné zásluhy jedno
rozeného Syna Tvého Ježiše Krista. Amen.

Modlitba k Ježíši Kristu.

Přiteli kajicích hříšníků Ježiši Kriste! kteryž
jsi přišel na svět hledat a spasit, což bylo zahynulo;
Ty víš, v jakém nebezpečenstvi a pokušení usta
vičně se nalezám při tomto nevyhnutelném obcování
se světem, jenž Boha svého tak málo zná a miluje.
O Ty věčný Pastýři! přispivej mi v tolikerých po
kušenich; mějž mne na pozoru; napominej mne,
voď a posiluj mne Duchem svým Svatým: ať nikdy
již do bidy hřichu nepadnu, z niž mne dnes slitovám
Tvé vytrhlo.

Svata Maria a vy všickni Svatí Boži, prostě
za mne před trůnem Nejvyššího o milost setrvalosti
v dobrém, ať jedenkrate, když z tohoto světa vy
kročim, dobrotivost a milosrdenství jeho mohu s vami
v nebi věčně chvaliti a velebiti. Amen. Otče naš atd.

Modlitba církevní.

Bože! jenž žadného hřišnika, i největšího, když
s srdcem skroušeným k Tobě se bliži, od sebe ne
zamitaš, nýbrž nad nim se slitováváš a jemu od
pouštiš! shlédní okem milostivým na volání mé a
osviť srdce me, ať mocna jsem přikazam Tve za
chovávati. Dej mi, 0 Pane! stalost u víře v Tebe a stá
lost v upřimném obcování před Tebou, aby mysl
ma v lasce Boži pevně se založila; a dokonalost
lásky této žádným pokušením zemdlena nebyla,
Skrze Ježiše Krista Syna Tvého Pána našeho. Amen,
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Druhá kajíci pobožnost.
Modlitba před zpytováním svědomí,

Otče světel! Bože můj! kterýž tajnosti srdce
lidského znaš a nejskrytější myšlení naše víš, osviť
temnosti ducha mého, ať sama sebe náležitě poznam ;
ať hřichy, křehkosti a vady své na sobě spatřim,
opravdově jich lituji, upřímně z nich knězi Tvému
se vyznám, pravou kajicnosti sama sebe za ně po
trestam a pevné předsevzetí učiním, že hřišny život
svůj změnim, zlých navyklosti zanecham, a Tobě,
věčnému Bohu a Pánu svému, až do skonání věrna
zůstanu a sloužiti budu, skrze Ježiše Krista, Pana
našeho. Amen.

(Zrcadlo zpovědní viz na str. 191.)

Modlitba po zpytování svědomí.

I soudila jsem sama sebe, Bože můj ! zpytovala
jsem svědomí své i nejskrytější skrejše jeho pilně
a upřímně. Smim-li však proto doufati, že jsem
všecko vynalezla, co hřišného ve mně jest? Srdce
člověka jest propast! Kdož je pronikne, než Ty,
o Pane! kterýž srdce a ledvi zpýtuješ? Velice se
obávám, že v něm jest ještě mně skrytého, co se
Tobě nelibi, a co mi snad nešťastná tajna laska
k sobě same poznati bráni nebo vymlouva. O Bože!
Tys pouha láska a milost. Přikrej prosim Tebe,
nevystižitelným milosrdenstvím svým všecko, co trestu
hodného ve mně jest. Očisť mne i od těch hřichů,
které snad ani za vinu si nekladu, a odpusť mi
oněch, kteréž mně snadz paměti vypadly.

iaubra moditdy 8
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Nedostatek ouplného poznání hříchů mých kor
moutt mne však méně, Bože můj! než vlažnost,
lhostejnost srdce mého při tolikerých přečiněnich,
jež jsem skutečně v sobě shledala a poznala. Čím
bych mohla tuto vlažnost, tuto lhostejnost vymluviti?
Jsem tak citliva všeho, co smysly dráždí a tělu
lahodi, ač to cnosti mé skoro vždy jest na škodu
neb aspoň nebezpečno. Žádost, světu, tvorům se zali
biti, zaměstnává mne; náchylnost a laska, kterou
mně prokazuji, zajima mě; ničeho se tak nebojím,
jako abych neztratila jejich přizeň, lásku a přatel
stvi. A nelibost Tva, Stvořiteli, Pane, Bože a Otče!
ztráta lásky a přátelství Tveho ani mnou nepohne!
O Bože! kterýž z tvrdé skaly, když se Tobě libi,
prameny vod živých vyvozuješ, Ty jen sám můžeš
i toto, k Tobě tak vlažné, necitelné srdce obměkčiti
a k slzám upřimne litosti pohnouti. Všecka mocnost
naše pochazi od Tebe, a ke cti nejsvětějšího jména
Tvého vyznávám, že žádný člověk s to neni, buď
kdo buď, aby sam od sebe a bez zvláštní pomoci
milosti Tvé k spasení svému se zarmoutil a hříchů
svých z lasky k Tobě litoval. Propůjč mi tedy to
hoto svatého zarmutku, této nadpřirozené htosti.
Obměkči srdce mé a pohni jim. Pronikni je spasi
telnou bazní před soudem Tvým, nebo spíše roznit
je celé ohněm lásky sve, aby hřichy své upřímně
oplakavalo a tak předrahé milosti smíření s Tebou
dosáhlo a v ni setrvalo.



Drubá kajíci pobožnost. 115

Lítost nad hříchy a předsevzetí k polepšení.

Bože nejdobrotivější! věřim od srdce neskon
čené moudrosti a pravdě Tvé; věřím všecko, co Ty
a svata katolicka cirkev Tvá k věření předkláda.
Věřim, že od Tebe smimočekávati odpuštění hříchů
a že jsi proto svátost pokam ustanovil. Doufam,
Bože věrny! v neskončené milosrdenství Tvě, i že
mně skrze zásluby Vykupitele mého, Jednorozeného
Syna Tvého, všecky hříchy me odpustiš. I miluji
Tebe ze vši duše sve, z celého srdce svého, a ze
vši sily sve, bytosti milování nejhodnější! A z této
viry, této naděje, teto lasky mé k Tobě vyplyva
všeobecná, srdečna a nadpřirozena litost má nad
hřichy a nepravostmi mými; ošklivim si je, nejen že
jsem jimi trestu Tveho zasloužila a o Tvou odměnu
se připravila, nybrž že Tebe miluji, Bože Otče a
Slitovniče můj! Dej mi naleznouti milost před Tebou!
přijmi zase s laskavosti otcovskou ditě ztracené,
jež se srdcem pokořeným a skroušeným vraci se
k Tobě, skrze zasluhy Ježiše Krista, Vykupitele
mého, skrze rany, krev a smrt jeho smiluj se nade
mnou. Že lítost má upřimná, láska má srdečnájest,
tim dokážu, když všecky hřichy sobě zošklivim, sebe
polepšim, přiležitosti zlé se vystřiham a nad srdcem
i smysly svými ostražitě bditi budu; když statně
na cestě dobré setrvam a žádným vabenim svo
bodného hříchu od Tebe odvrátiti se nedam. Propůjč
mně k tomu milosti své, ať věrně vyplnim, co Tobě
nyni upřimně a z celého srdce slibuji. Amen.

B*
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Krátké pozdvižení mysli před svatou zpovědí.

1. Bože! Otče na nebesích ! smiluj se nade mnou,
a dej mně hříchy mé náležitě poznati. Bože Synu!
Vykupiteii světa! smiluj se nade mnou, a dej mně
hřichů mých náležitě litovati. Bože Duše svaty!
smiluj se nade mnou, a přijmi mne zase na milost.

2. Ježiši, Synu Davidův! smiluj se nade mnou:
Ježiši, buď mně hřišnici milostiv! Ježiši, nedej, aby
hořké umučení a smrt Tva na mně byla zmařena!
— Ježiši, dej mi srdce skroušené a pokorné, a ne
zamitej mě od tváře sve. Beránku Boži, jenž snimáaš
hřichy světa, odpustiž mi, uslyš mne, smiluj se na
de mnou! Sejmi se mne všecky hřichy, jimiž jsem
Tebe po všecken život svůj uražela.

3. V Tebe věřim, pravdo věčna; v Tebe dou
fam, milosrdenství neskončené; Tebe nade všecko
miluji, dobro nejvyšší! Ach, kyžbych byla Tebe
vždy ze srdce celého a nade všecko milovala!

4. Tobě samému hřešila jsem, 0 Bože! a před
Tebou jsemzlé činila. Hřešila jsem proti nebi a proti
Tobě, Otče nebeský! jižť nejsem hodna ditětem
Tvým slouti. A předce prosím skrze předrahou krev
Krista Ježiše, budiž milostiv mně hřišnici!

5. Bože a Pane můj! lituji ze srdce celého, že
jsem Tebe kdy urazila. Raději umru, nežbych ještě
jedenkráte v hřích svolila. Dej mně, 6 Bože! milosti
své k tomu.

6. Ježiši nejlaskavější! kterýž jsi nezavrhl ve
likou hřišniciMagdalenu ; kterýž jsi na Petra, Tebe
zapirajicího, okem milostivým pohlídl; kterýž jsi
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lótra s Tebou ukřižovaného na milost přijal; neza
mitej mne; vzhlédní i na mne zas okemmilostivým;
přijmi i mne opět na rrilost; budiž mně Ježišem,
Vykupitelem, Spasitelem, a očisť mne od hřichů
mých; nezatracujž mne, spasiž mne, ať se Tobě
mohu věčně klaněti, Tebe chvaliti a velebiti.

Když do zpovědnice vstoupiš, poznamenej se
sv. křižem a rcčiž: Ja bidná hřišnice zpovidám a
vyznavam se Bohu všemohoucimu, Marii jeho dů
stojne matce, všem milým Svatým a vám Otče du
chovní, na mistě Božim, že jsem od poslední zpovědi,
kteraž se stala (tuto jmenuj čas, kdy jsi ji vyko
nala), často a mnoho zhřešila myšlením, řeči a skutky;
zvlaště pak se vinna dávam, že jsem —

(Nyní vyznávej hříchy své.)

(Když jsi všecko vyznala, nač jsi se upamato
vati mohla, ukonči zpověď svou následujícími slovy :)

Těchto a všech jiných vědomých i nevědomých
hříchů, kterých jsem se buďto sama dopustila nebo
příčinou byla, že od jinych zpáchány byly, srdečně

lituji, proto že jsem Boha, nejvyšší a milování nej
hodnější dobré jimi urazila. Činím opravdové před
sevzeti nikdy již nehřešiti, a všeliké příležitosti
k hříchu se varovati. Žádám vás ctihodný Otče
o kněžské rozhřešení a spasitelné pokání.

4. Modlitba po zpovědi.

Diky, čest a slava budiž Tobě, Bože dobroti
vosti a milosrdenství! Tys nezavrhl litost mou, nybrž
přijal jsi mne zase s láskou otcovskou! a odpustil
jsi mně v svátosti pokaní všecky hříchy mé. Nym;
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jsou vazby přetrhany, jež mne na záhuhu věčnou
vazaly; nyni jsem zase na svobodu ditek Tvých pro
puštěna a nebeským pokojem Tvým oblažena; hři
chové moji jsou mně odpuštěni! Dobrořeč duše má
na milost přijata Hospodinu, a všecky vnitřnosti me
svatému jménu jeho.

Jak málo zasluhuji této milosti, již jsem od
Tebe, Předobrotivy! dosahla! Jak laskavě promijel
jsi mně poblouzení mé, jak otcovsky zval jsi mne
k navracem a polepšení se! A když jsem se nyni
jako onen syn marnotratny litostně a skroušeně před
Tebou a před zástupcem Tvým knězem vyznala
z hřichů svých, jak rychle, jak laskavě smiloval jsi
se, a sňal jsi bidu mou se mne! O Bože! Tys
láska, a smilovati se a oblažovati jest rozkoš Tva.
Ty nechceš smrti hřišnka, nýbrž aby se obrátil a
živ byl. — O věčná, nevyslovitelná lásko! pronikni
duši mou a rozniť srdce me, abych Tebe opět mi
lovala, a z lásky k Tobě hřích a všecko zlé ne
navíděla.

Ano, od tohoto okamžení budu Tebe, Slitovniče
můj! věčně a. nade všecko milovati, a vynahradim
horlivosti, pravou poctivosti, dětinskou poslušnosti,
ustavičným pamatovánim na Tebe, nábožnou odda
nosti do svaté vůle Tvé, bedlivým pozorováním sebe
a věrným plněním povinnosti svých, všecko, co jsem
promeškala v dosavadní nešťastné zaslepenosti sve.
Ty vidiš do srdce mého; Ty víš všecky věci, Pane!
Ty víš také, že Tebe miluji, že upřimně toužim po
Jepšiti se a život svůj posvětiti: o přijdiž mdlobě
mé ku pomoci, přispěj mi v boji proti hřichu, opatři
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a ozbroj mne, ať násilně nebe sobě dobudu, po
zdvihni duši mou, ač toho vyhledávam apo tom bažim,
co v nebesich jest; dej mně vytrvalosti v dobrém,
abych Tobě u věrné lásce věčně sloužiti mohla.
Amen.

2, K Bobu 0íci.

Otče milosrdný! děkuji Tobě ze srdce celého,
že mne vytrhuješ ze zmatků hříchů mych, z propasti
záhuby věčné, a do blaženého stavu milých ditek
a vyvolených svých stavíš. Čímž bych se odměnila
Tobě, Slitovniče můj! za všecka dobrodinm, která
mně prokazuješ! Duše ma i všecky vnitřnosti mé
dobrořečtež svatému jménu a neskončené dobroti
vosti jeho. Jakož se otec smilováva nad ditkami
svými, tak smilovavaš Ty se nade mnou a jsi mně
milostiv. Za to budu Tobě po všecken život svůj
děkovati, a Tobě Bohu svému dobrořečiti, pokudž
mě bude. Ale prosim Tebe pokorně, utvrď to, co
jsi nyni ve mně započal a svátosti pokání k spasení
mému vypůsobil; posilni mne, ať pokušenim odolam;
nedej mi ani štěstím ani neštěstím odloučenu byti
od lásky a otcovské milosti Tvé. Skrze Ježiše
Krista, Syna Tvého, Pána našeho. Amen.

3, K Bohu Synu.

Ježiši nejdobrotivější! Ty nezamitáš od sebe
žadněho, kdož Tebe hledá, a nevystižitelna laska
Tva, pro niž jsi na křiži chtěl povýšen byti, táhne
všecko k Tobě, a přitáhla i mne nyní k Tobě,
protož věřim pevně a důvěrně, že jsi mně hříchy
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odpustil. Rozmnož, Slitovniče můj! důvěru tuto ve
mně a rozniť ve mně zároveň vroucí žádost, abych
se přičinila pravou nevinnosti pevně Tebe se držeti.
Propůjč mi, ať Tebe hříchem již nezarmucuji, nýbrž
mocí zásluh utrpení Tvého náležitě oplakávam pře
dešlé bludy své, a všemu pokušení odolávajic, v do
brém stále setrvám. Tobě chci žiti i umřiti; do rukou
Tvých poroučim všecko své konán a jednání, sebe
a všecky mně přinaležejici dobrodince, přately, živé
1 mrtvé. Smiluj se nade mnou Ježiši, Synu Davidův!
smiluj se nade mnou a nad námi všemi; pomoz nam
hříchů se varovati, spravedlivě živu byti, a vůli
Tvou ve všem zachovávati Tobě k věčné chvále,
nam pak k spasení. Amen.

4, K Bohu Duchu svatému.

O Duše svatý! nejlaskavější Slitovniče hřišniků,
Utěšiteli zarmoucených! diky Tobě, že jsi mně při
vlastnil zásluhy Ježiše Krista, ve svátosti pokání
svědomí mé upokojil, a srdce mé opět za přibytek
svůj připravil. Skrze milost a lásku Tvou, kterou
jst do duše me vlil, prosim Tebe, učiň mne celou,
tělo i duši mou, svatým chrámem svým, a. posilní
mne, ať všeho se vystřiham, pokušení, které nepo
chybně zase na mne nalehati bude, statně odolaváam,
a do hříchů již nepadám, jichž nyní lituji a z nichž
jsem se knězi vyznala. Pevně sobě umiňuji, že se
bedlivě vystřiham zvláště přiležitosti, to jest, osoby,
mista, času, jež mně obyčejně přičinou bývají k hře
šeni, vědouc, že kdo se přiležitosti nevaruje, i hříchu
se nevystřihá; a že kdo nebezpečenstvy miluje, y něm
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zahyne. Ty však pomáhej mi, veď mne Božskou
radou svou, dej mi sily, abych skrze dobročinné
dary, jichž pramen Ty jsi, totiž bohabojnost a láska
Boží, moudrost a opatrné chování tak živa byla,
bych den ode dne v dokonalosti prospivala, a lasky
i ochrany Tve vždy hodnější se stavala. Amen.

5, Potěšení křesťanům, kteříž pro hříchy nebo častá
a mnohá pokušení jsou v ouzkosti a strachu.

1. Bůh se smiluje nad námi, složi nepravosti
naše, a uvrže v hlubokost mořskou všecky hřichy
naše. (Mich. 7.)

2. Budou-li hřichové vaši jako šarlat, jako snih
zbileni budou: a budou-li červení jako červec, jako
vlna bil budou. (Isa. 1.)

3. Zdaliž vůle má jest smrt bezbožného, pravi
Pán Bůh, a ne aby se obratil od cest svých a živ
byl? (Ezech. 18.)

4. Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jedno
rozeného dal, aby každy, kdož věří v něho, neza
hynul, ale měl život věčný. (Jan 3.)

5. Opusť bezbožný cestu svou, a muž nepravýmyšlenisvá,anechťsenavrátikHospodinu:i sli
jeť se nad nim. (Isa. 55.)

6. Když se rozhojnil hřích, tu se ještě vice
rozhojnila milost Boži. (Rim. 5.)

7. Věrnýť jest Bůh, kterýž nedopusti vás po
koušeti nad to, což můžete snésti; ale učiní s po
kušenim také prospěch, abyste mohli snésti. (1.
Kor. 10.)
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8. Umiť Pán pobožné z pokušení vytrhnouti.
(2. Petr 2.)

9. Krev Ježiše Krista očišťuje nás od všelikého
hřichu. (1. Jan 1.)

10. V Kristu máme vykoupení skrze krevjeho,
totiž odpuštění hříchů. (Efez. 1.)

11. Kristus zamiloval nás, a umyl nas od hřichů
našich krvi svou. (Zjev. 1.)

12. Kristus vykoupil nás ze zlořečenství zakona
učiněn byv pro nás zlořečenstvím. (Galat. 3.)

13. Jest-li Bůh s nami, kdo proti nam? — Kte
rýž ani vlastního Syna svého neušetřil, ale za nás
za všecky vydal jej, i kterakžby také s nim nedal
všech věci? (Řím. 8.)

14. Nebuďtež tedy bazlivi! Kristus jest oběť za
hřichy naše; a netoliko za naše, ale i za hřichy
všeho světa. (1. Jan 2.)

15. Protož na mistě Kristově prosim: Smiřte
se s Bohem! (2. Kor. 5.)

Modlitba večerní ná den zpovědní.

O Bože! s dětinskou vděčnosti pozdvihuje se
srdce mé ještě jednou k Tobě v tichy večerní sou

mrak, k Tobě, kteryž bohatý jsi na milosti amisrdenstvi. Ty jsi mně, skroušenému ditěti svému,
skrze zásluhy Ježiše Krista, znova lasku svou ubez
pečil; ja však jsem Tobě znova nejuplnější povin
nost zaslibila. Utvrď toto předsevzetí svate, abych
od tohoto šťastného dne již dle vůle Tvé živa byla,
dej mi setrvati v dobrem, a požehnej mi toho chleba
nebeského, jehož poživati tak velice toužim.



Nejsvětější svátost oltářní. 123

Radosti opojena jsouc, že jsem se s nejlepším
Otcem svým smiřila, doufám, že zejtra při večeři
Páně, kdy Ježiš do srdce mého vejde, a ve mně
přebyvati bude, oné posily k dobrému nabudu, po
které srdce mé prahne a žizní.

Propůjč mi, Otče! sladkého odpočinuti, a shlaď
v mysli mé všecko, co hřišného v ni ještě pozůstalo,
abych s novou radosti v svatém zákonu Tvém
a s obnovenou láskou k Tobě procitla, a milosti
Tvou v sobě nalezla, čeho sobě sama dáti nemohu
— žízeň po spravedlnosti, kterou jsi uhasiti přisli
bil, skrze Ježiše Krista Pana našeho. Amen.

NN

Nejsvětější svátost oltářni.

Modlitba ranní v den sv. přijímání,

Ke dni zvláště slavnému probudil jsi mne jitra
tohoto, mily Otče nebesky! nebo dnes mam pojištěna
byti o veliké lásce Tvé, kteraž Tebe pohnula Jedno
rozeného svého za nás všecky na smrt vydati. Pro
půjč mně milosti, abych všecky myšlenky a city
duše své sjednotila a obrátila k tomu nejvzácnějšímu
chlebu, jehož poživati budu, abych s Oným nejůžeji
se spojila, v němž největší zalibení máš. Uchovej
mne ode vši roztržitosti, ať to dobře uvážim, jake
to štěstí jest, byti mezi spolustolovniky Ježišovymi.

Božsky Pane a Spasiteli Ježiši Kriste! vyplň
na mně slovo zaslíbení svého: Uslyšili kdo slova má
a otevřeli mi srdce své, k tomu vejdu a s nim ve
čeřeti budu. — Poživaní těla a krve Tvé svaté
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budiž mi požehnané k utvrzení ve víře, k rozmno
žení nábožnosti, k trpělivosti v soužen, k blahosla
vené naději života věčného. Amen.

Pobožnost k svatému přijímání.
Rozjímej následující myšlénky k rozmnožení pobožnosti tvé:

Abysi na Boha patřiti mohla, jest srdce čistého
potřebí; čim více tedy, abysi k svatým hodůmjeho
byla připuštěna. Budiž čistá, tichá a pokorna, aby
Ježiš v Tobě přebývati mohl.

Kdo Ježiše poživati chce, nemůže zároveň světa
poživati, nýbrž musi světu ukřižován a usmrcen býti.

Ty si stěžuješ tak často na zhoršemčasu a světa
nynějšího. Nuže! chcešli se proti němu ohraditi, máš
k tomu nejmocnější prostředek v svatém přijímání.
Poskytujeť tobě v roztržitostech světa tohoto
shromáždění ducha; v smyslnosti jeho — pozdvižení
nad věci pozemské; v nevěře jeho — utvrzení u viře;
v samolásce jeho — rozšiřem lasky k bližnímu;
v násilí jeho — upokojení; v jeho pohřižení se na
kratky život vezdejší — nesmrtelnost a věčnost.
Cožby tě mělo potěšiti v soužení času tohoto? —
Co prvm křesťany v protivenstvich potěšovalo: Večeře
Páně. Byťby pochybování, nevěra a necitedlnost
všecky lidi vůkol nas poutala k tomuto světu, nám
se otvira lepši svět; neboť stáváme v bráně nebeské,
kdykoli u oltáře Páně přijimame jeho nejsvětější
Tělo, tento jediny a žadouci pokrm duše k životu
věčnému, nebeskému.

Dvoji doba jest v živobytí lidském nejvýš dů
Ježitá: doba nastávající smrti, nebo tu se má člověk
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před soudce svého postaviti; — a doba svateho
přijimání; nebo tu chce člověk Pána a Tvůrce svého
do příbytku přijmouti. Při soudu dává Ježiš spra
vedlnost svou na jevo; při sv. přijímání nesmirnost
lásky svě. Když jej náležitě přijimáš, připravuješ se
nejlépe k te veliké hodině, kdy státi budeš před
trůnem Božského soudce svého. Poživej tedy tohoto
tajemného chleba Andělského s takovou přípravou,
jakoby byl tvůj poslední pokrm. Každé svate při
jimaní budiž tobě počátkem nove doby, v nižto vždy
dokonaleji sama sobě umiraš, abysi jen pro Ježiše
a v něm živa byla.

Pan Bůh v těžkém soužení volá k tobě vážně,
v nenadálých radostech libě, v pokušení hlasitě, a při
sv. přijimaání tiše: Přitelkyně a učednice má milu
ješ-li pak mne? — Kyžby mu srdce tvé, kýžby mu
celé živobyti tvé tu radostnou dávalo odpověď:
Pane! Ty viš, že Tebe miluji!

Když k stolu Paně přistupuješ, považ, že pod
způsobou chleba Pán všech pánů přitomen jest, a že
vidí a poznává, co se děje v srdci každého člověka.
(Jan Zlatoústy.)

Citové před sv. přijímáním.

Ježiši Kriste! Ty Spaso světa, dobry, věrný
Pastyři duše me! kterýž jsi řekl: „Já jsem chléb
živý, jenž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jisti
z chleba tohoto, živ bude na věky. (Chleb, kterýž
ja dám, tělo mé jest, kterýž dám za život světa...
Amen, Amen pravim vám: Nebudete-li jisti těla
Syna člověka, a piti jeho krve, nebudete míti života
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v sobě. Kdož pak ji tělo mé a pije mou krev, mať
život věčný, a jať jej vzkřisím v den nejposlednější.
Budeť ve mně přebyvati, a ja v něm.“ — Viz nej
laskavější Spasiteli! přicházejic nyni k Tobě, prosim
Tebe pokorně, učiň mne vírou živou hodným hostem
hodů těchto nebeských: uveď mne k čerstvemu pra
menu života, a pastvu živou podej mně, ubohé ovečce
své; občerstvi duši mou, a veď mne cestou pravou
pro jméno své.

Ach, Ty pravý, sladky chlebe nebesky ! způsob
ve mně duchovní hlad a žizeň, ať po Tobě toužim,
jako dychti jelen po pramenu vod čerstvých.

Především ale dej mi skrze Ducha svého Sva
teho pravou srdečnou litost nad hříchy mými, a oblec
mne v svatební roucho spravedlnosti své, ať nejsem
hodovnikem nehodným. Dej mi srdce pokorné a smiř
live, vypuď z duše mé všecku kyselost a nepřatelství
a vštip za to do srdce mého lásku a milosrdenství,
abych všecky lidi v Tobě milovala.

Ježiši! Ty pravy Beránku velikonoční! dej, ať
vylévam slzy litostné nad málomocenstvim a ohavou
duše sve, když Tělo Tvé poživam a krev Tvou piji.
Ach, očisť mne, Čistoto nejvyšší! ať Tebe chovám
v srdci ouplně čistem.

Pane Bože můj! Tys řekl: „Nepotřebuji zdravi
lekaře, ale kteří se zle maji“ Ach, zle se mám,
churava a nemocna jsem, Tebe potřebuji, budiž tedy
Ty lékařem duše me; občerstvi mne, Spasiteli můj!
a sejmi se mne hříchy, jimiž tak velice obtižena
jsem; sprosť mne tohoto břemena těžkého.

Slitovniče! hledej mne ztracenou, očisť mne

V
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nečistou, osviť mne slepou, obohať mne nuznou, —
Ježiši. Ty ženichu duše mé! odveď mne ode mne
a přitáhni mne k sobě; dej, ať sobě umru a Tobě
živa jsem; neboť v Tobě jsem spravedlivá, v sobě
jen pouhý hřích; v Tobě jsem blahoslavena, v sobě
jen zavržena.

Ach, přijdiž ke mně, ženichu nebesky! přijdiž,
a ja Tebe uvedu do nejvnitřejšího příbytku srdce
sveho, kde Tebe milovati, chvaliti a veleslaviti budu.
Ozdob mne cnostmi svými, naplň srdce mé milosti
svou, Duchem svým svatým, láskou, tichosti, pokorou,
trpělivostt svou. — O sladký chlebe života! nasyť
mne k životu věčnému, ať nikdy již nelačním a ne
žiznim po tomto světě; ať v Tobě jsem cele syta.
Tys mé všecko; zůstavej věčně ve mně a dej mi
věčně v Tobě zůstávati, jakož jsi řekl: Kdo ji tělo
mé a pije krev mou, přebyva ve mně a ja v něm,
a jať jej vzkřistm v den nejposlednější. Amen.

Toužebnost po spojení s Kristem.
(Z Kempenského následování Krista Pána.)

Kdo mi to da, Pane! abych nalezla Tebe sa
mého, a otevřela Tobě srdce své a poživala Tebe,
jakož žada duše má, a žádný mnou již nepohrdal,
a žádne stvoření aby nezmitalo srdcem mým, ale
Ty sam abys ke mně mluvil a ja k Tobě, jako
mluviva mily k milému a jako přitel s přítelem ho
dovava? Za to prosím, toho žadam, abych se s Tebou
všecka spojila, a srdce své ode všech stvořených
věci odloučila, a skrze svaté přijímání a časté sly
šení mše svate naučila se vždy vic a vice oblibovati
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si věci nebeské a věčné. Ach Pane Bože! kdy budu
s Tebou docela spojena a v Tobě pohřižena, a na
sebe dokonce zapomenu? Ty buď ve mně a já
v Tobě, a tak dej, ať v nerozlučné jednotě s Tebou
na věky zůstávám.

V pravdě Ty jsi můj milý z tisiců vyvoleny,
v němž se zalíbilo duši mé přebyvati po všecky dny
života mého. V pravdě Ty jsi Upokojitel můj,
v němž jest pokoj největší a odpočinuti pravé, bez
kterehož všecko jest práce a bolest a neskončena
bida. V pravdě Ty jsi Bůh skryty a rada Tvá neni
s bezbožnými, ale s pokornými a s prostými řeč Tva.
O jak sladky jest duch Tvůj Pane, kterýž, abys
okusiti dal sladkosti své ditkám svym chlebem pře
sladkým, s nebe sstupujicim, ráčiš je krmiti. V pravdě

-neni jiného národu tak velikého, jenžby měl bohy
k sobě tak se přibližujici, jako Ty Bože náš při
tomen jsi všem svým věrným; kterýž abys nám
zjednal každodenní útěchu a srdce naše pozdvižené
k nebi udržel, sebe samého nám dáváš k jedení a
poživaní,

Neb ktery jest jiny národ před Tebou tak
vzacný, jako lid křesťanský? aneb které stvoření
pod nebem jest tak milé, jako duše pobožna, ku
kterež vchází Bůh, aby ji krmil Tělem svým osla
veným? O nevypravitelná milosti! O předivna do
broto ! O lásko nesmírná člověkuobzvláštně prokázaná|
čimž pak se odplatim Pánu za tuto velikou lásku?
Nic jiného neni, co by mu bylo více vděk a milejší,
než když jemu, Bohu svému, upřimně daruji cele
srdce své, když se s nim vnitřně docela spojim
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Tehdaž veseliti se budou všecky vnitřnosti mé, když
dokonale s Bohem bude sjednocena duše má. Tehdažť
di mi: Chcešli ty býti se mnou, já chci byti s tebou.
A ja odpovim jemu: Rač Pane zůstati se mnou,
ja rada chci býti s Tebou. Tatoť jest všecka žádost
ma, aby srdce mé s Tebou spojeno bylo.

Před přijímáním nejsvětější Svátosti.

Všemohouci Bůh smilujž se nade mnou! Od
pustiž mi břichy a uvediž mne do života věčného.
Amen.

Všemohouci a milosrdný Bůh propůjčiž mně
milosti své a ouplného odpuštění hříchů mých.
Amen.

Ejhle beranek Boží, ktery snima hřichy světa!
(Třikrat.) Pane! nejsem hodna, abys všel pod stře
chu mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude
duše má.

Díkůčinění po sv. přijímání.

O přivětivy, laskavý Ježiši! děkuji Tobě z ce
leho srdce, že jsi mne předrahým pokrmemsvatého
Těla svého nasytil, a předrahým nápojem krve své
napojil.

Ach! kdo jsem ja, že jsi mně nehodnou k stolu
svému připustil? — Děkuji Tobě za všecku lasku
a věrnost Tvou, za vtělení Tvé, za Evangelium Tve,
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za smrtelný boj a krvavý pot Tvůj, za pohaněni a
potupu, za bolestné bičování a korunovam Tve;
děkuji Tobě za rany Tve, za všecky bolesti a slzy
Tvé. za ouzkost a vzdechy Tvé, za ukřižování a
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přehořkou tmrt Tvou; děkuji Tobě za všecka do
brodini, jichž jsi mi tím získal: za odpuštění hřichů,
za ouplné dostiučinění a vyplacení všech mých vin a
nepravosti, za usmiření Otce nebeského, za vydo
bytou a udělenou spravedlnost, za posvěcení skrze
Ducha svatého, za život věčný; za viru, skrze kterou
jsi mě všech dobrodim svých učinil oučastnou, a
mně zásluhy své v svátosti oltařní pojistil.

Propůjč mně milosti, ať na velikou lasku Tvou
nikdy nezapomenu. Tělo a krev Tvá, tento Božsky
pokrm, požehnejž a posvětiž tělo a duši mou, a ucho
vejž mne ode všech hřichů. — Ach Vykupiteli a Spa
siteli můj! buď Ty živ ve mně a dej mi žiti-v Tobě;
vypuď ze srdce mého všecky neřesti, podrž a mějž
ho samojediny jakožto příbytek jen pro sebe.

Okrašli duši mou duchovní ozdobou, sličnosti
nebeskou, vírou živou, láskou roznicenou, důvěrou
pevnou, naději, pokorou a trpělivosti, tichosti a po
božnosti, vřelou tužbou po Tobě samém, ať vždy
v společnosti Tvé jsem, ať s Tebou všecko činim,
nechať jim nebo piji, spim nebo bdim, živa jsem
neb umiram, abys při mně a ve mně, a ja při Tobě
a v Tobě věčně zůstavala, vždy s Tebou pracovala
i odpočivala, o Tobě mluvila a zpívala, a bez pře
stani na Tebe myslila, abych u víře a naději v Tebe
zesnula a v den soudný radostně vstala, a takto
směla vejiti do radosti věčné, kterou jsi mi vydobyl
a připravil u Tvého a mého Boha a Otce nebeského.
Amen.
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Obětování sebe,

Z Tomáše Kempeaského.)

Pane! všecky věci jsou Tve, kteréž na nebi,
i kteréž na zemi jsou. I ja chci se Tobě obětovati
v oběť dobrovolnou, a Tva na věky zůstati. Pane
v sprostnosti srdce svého obětují tedy sebe samu
Tobě dnes za služebnici ustavičnou, k službě a k oběti
chvalýy věčné. Přijmiž mne s touto svatou oběti
Tvého předrahého těla, kterouž Tobě dnes u při
tomnosti Andělů neviditelně přistojicich obětuji, aby
k spasení prospěla mně i všemu lidu T'vému.

Pane! ještě jednou přednášim nyni před Tebe
na milostivy oltař Tvůj, všecky hřichy a nepravosti,
kterych jsem se dopustila před Tebou, a před sv.
Anděly Tvými, ode dne, kteréhož jsem nejprvé po
čala hřešiti, až do této hodiny, abys Ty je všecky
spolu zapálil a zničil ohněm lásky své, a shladil
všecky poškvrny neřesti mych, a svědomí mé od
všelikého nedostatku očistil, a vratil mně milost svou,
kterouž jsem hřešemm ztratila; ouplně mi všecko
odpouštěje a k polibent pokoje mne milostivě při
jimaje.

Což mohu učiniti za hřichy sve“ jediné je po
korně vyznati a jich želeti, a Tvého smilování bez
přestání žadati. Prosim Tě, vyslyš mne milostivě tu,
kdež před Tebou stojim, Bože můj! všickni hřichove
moji velice mě naplňují ošklivosti. Nechci se jich
nikdy již dopouštěti, ale želim jich a želeti budu,
dokud budu živa, jsouc hotova pokání činiti, a
vedlé možnosti za ně dosti činiti Vzdal ode mne

o*
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všeliké podezření, zášti, hněv a sváry, a všecko,
cokoli může lásku uraziti a bratrskému milování

překažeti. Smiluj se, smiluj se, Pane! nad těmi,
kteřiž milosrdenství Tvého žádají. Dej milost těm,
kteří ji potřebuji, a učiň, ať jsme vždy hodně při
praveni k přijetí a pravému užívání každé milosti
Tve, abychom došli věčného života. Amen.

Modlitba církevní.

Pokorně vzývám, o Pane! velebnost Tvou. Jakož
jsi mne pokrmem svatého těla a krve své nasytil,
tak se spoj na věky se mnou, jenž živ jsi a kralujes
na věky věkův. Amen.

Sešli, o Pane! ducha lasky své do srdce našeho,
ať všickni, jež jsi jedním chlebem nebeským nasytil,
z milosti Tvé se staneime a zůstaneme jedno a jedna
duše v Ježiši Kristu, Synu Tvém, Pánu našem.
Amen.

Druhá pobožnost k sv. přijímáni.
Pobožná příprava k přijímání nejsv. svátosti oltářní,

Ježiši můj, Pane, všemohoucí Bože! Slovo
Otcovo, pravdo věčná — nejmilosrdnější Vykupiteli,
Soudce nejspravedlivější!

Nevystižitelní jsou soudove Tvoji. Jak strašně
prokazuješ se bezbožným, jak dobrotivě a laskavě
bohabojným! Ach já bidna, obtižená hříšnice přicha
zim tesklivě k Tobě, Bože hrůzy i útěchy! před nimž
všecko odkryto jest, jehož oko nejen zevnitřní skutky,
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nybrž i nejskrytější hlubokost člověka pronika, kterýž
vidi, kterak srdce člověka jest spořadáno, co mysli
a co koná.

O nejvěrnější Bože můj! přisná spravedlnost,
pronikavá pravda, a hrozní soudové Tvoji kormou
těji mne až k smrti, působice, že třesouci se k Tobě
přicházím, proto že mnohými hřichy jsem poškvrněna
a tim hněv spravedlnosti Tvé na sebe jsem uvalila.

Ale neskončená milostivost, velika dobrota a mí
losrdenstvi Tve, o němžto svěděi všecky skutky Tve,
dava mi opět oddechu a naděje, že milosti a od
puštění hříchů dojdu.

Onen podvodny, závistivý had pokušitel před
stavil mi pokrm smrti co sladkou rozkoš, a ja,
vzdálená od světla milosti Tve, nerozeznala jsem,
žel! dobré od zlého, a svolila jsem v skutek zlý.
Jedla jsem, a jsem nyni jedem tim nakažena.

Kdež mám nyni outočiště hledati, než u Tebe,
Bože nejdobrotivější! Nebo Ty jsi spása lidu, bera
nek nepoškvrněny, jenž snimáš hříchy světa, a smýváš
i uzdravuješ čistou a svatou krvi svou všecko, co
od hada jedovatého nakaženo a zkaženo bylo.

Protož utikam se s dětinskou důvěrou pod křidla
milostivosti a dobrovivosti Tvé; v nejhlubší pokoře
padám k nohoum Tobě, obtížená skoro nesnesitelnou
tiži hříchů, abych Tebe, Boha svého, vzdycháním
a prosbami co nejdokonaleji zase smiřila; jakož jsem
Tebe dřive neslušnými žádostmi, hříšnou chtivosti,
pejchou, marnivosti a svehlavostí přetěžce uražela.

Přicházim cela nečista k Tobě; neboť Ty, jsa
pramen vší milosti a slitování, můžeš mne očistiti,
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chcešli; ja na smrt raněná přicházim k Tobě, proto
že Ty, Bože! jsi jediny lik života mého. Viz rány
mé, vyznávám se Tobě z hříchů svých. Pane! chcešli,
můžeš mne uzdraviti, a sice jen Ty jediny jsi sto;
Ty bez namáhání, pouhým slovem můžeš to způsobiti,
co mně, když toho dosahnu, sloužiti bude k velikému,
ano věčnému užitku.

Ježiši nejvěrnější! pevně se držim slova potě
šitelného, kteréž jsi ty, pravdo věčna! vyřkl, totiž
že nechceš smrti hřišnika, nybrž aby se obrátil a
živ byl, O nejlaskavější Přiteli lidstva! aj obratim
se k Tobě ze srdce celého a ze vši možnosti své.

Zpomoz mi, ať duše má neumře; nebo bez Tebe
umřelabych jistě, proto že sám diš: Nebudete-li
jisti těla Syna člověka, a piti jeho krve, nebudete
miti života v sobě. Blízká jsem byla smrti, když
jsem se odvrátila od Tebe, liku duše a chlebe ži
vota mého. Srdce mé hynulo, chtěla jsem se živiti
a občerstvovati chlebem vezdejšim, t. j. světským
potěšením a pomijejicíimi radostmi a opustila jsem
pokrm nebesky, občerstvení nebeské.

Nyni však přicházím k sobě lačná a nemocná,
pramene dobrotivosti a Otče slitování! a tluku po
kornou modlitbou na dvěře Božské milostivosti a

shovivajicnosti Tvě, i na laskavé otcovské srdce
Tve. Vyslyš modlitbu mou, vyplň žádost srdce mého,
nasyť mne lačnou, napoj mne žiznivou, občerstvi
mne zemdlenou, uzdrav mne nemocnou. Tys lékař
můj, Ty jediný můžeš mne uzdraviti.

O milosrdný Samaritáne! nepomiň mdlou slu
žebnici svou, nybrž měj outrpnost se mnou, a nalij
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vina a oleje do ran mých. Láska, ktera Tebe ó Je
žiši! s nebe sestoupiti nutila, abysi ztraceného otce
našeho Adama vykoupil, pohniž Tebe, abysi mne,
slabý oud duchovního Těla Tvého, uzdravil.

ToužimTebe, nejdobrotivější Ježiši! nejen proto
přijmouti, že Tebe v mdlobě své nejvýš potřebuji,
nýbrž pudi mne k tomui láska veliká, kterou k Tobě
mám, „Pane a Vykupiteli můj, jediná láska srdce
mého! Milost a láska, kterou jsi mě až doposud
tak přehojně obdařil, utvrdila srdce mé tak u víře,
naději a lasce k Tobě, že se již nebudu Tebe stra
chovati, ani před Tebou, co před hrozným a tre
stajicim soudcem utikati, nýbrž pudi mně to, Tobě
vstříc jiti, Tebe v. srdečném milování co Otce svého
pozdraviti a co nejvyšší dobro přijmouti.

Nebo Tyť jsi silou nejmocnější, moudrosti nej
vybornější, dobrotivosti nejdokonalejší, na dary něj
bohatší, Pán a Bůh můj. Tys pln potěšení a mi
losti. Ale ačkoliv nebesa velikost Tvou neobsahuji,
a ja před Tebou jako ničemnyýprašek jsem, tak že
nesmim se považovati za hodnou, poživati nejmen
šiho dobrodiní Tvého: přece jest žádost srdce mého
tak neskončená, že ji jen tim upokojiti a v blaže
nost proměniti můžeš, když sám sebe mně dáš.
Čím menší jsem Tebe, tím vice pak bude dobroti
vost Tva velebena, a tim vice budou se všickni di
viti, že jsi, Pane slávy! mne bidnou udůstojnil za
svůj stanek a přibytek.

Ježiši nejtišší! kterýž jsi nepohrdl hostem býti
u celných hřišniků, a veřejné hřišníci dotknouti jsi
se dal, ach navštiv i duši mou hříchy tak často po
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škvrněnou. Přijdiž a rci duši mé: Spasent Tvé jest
v rukou mých.

O nevystižitelný pramene dobrotivosti Boži, kte
ryž všecko naplňuješ na nebi i na zemi, jehožto
plnosti všickní svati přehojně nasycení a rozkoší
naplnění bývají, naplň také mne celou sebe samým.
Všemohoucnost Tva jest s to, moudrost Tvá vl, jak
to vykonati, dobrotivost Tva to učiní.

Udůstojni srdce mé, a ozdob je bohatstvim mi
losti své tak, bych kromě tebe žádné jiné ozdoby
nežádala a nevyhledávala, nýbrž všecko vezdejší
jen za povrhel považovala.

O sladkosti nebeská! jak velice dychtim Tebe
poživati, jak velice žádám nejúžeji s Tebou spojena
býti. Žádám sobě umřiti, a jen Tobě živa býti; žá
dam Tobě přivtělena a přivlastněna byti, abych
věčně odpočivala v Tobě, nejsvětějším původu svém.
Nebo Tys pramen a původ všeho, co jest, a z Tebe
a v Tobě žijeme a jsme a se hýbame. A v pravdě
srdce naše jest vždy nepokojné, neodpočivá-li v Tobě,
v původu svém. Táhniž mne tedy všemohoucí Za
chovateli bytnosti mé! tahniž mne mocně k sobě,
a nakloniž se milostivě ke mně. Obnov ve mně

obraz Boží hříchem zatřeny, a dej mu opět přede
šlou krásu a dokonalost jeho.

O nejčistší nestvořený Původe stvořené bytno
sti mé! prosim Tebe pro velikou lasku, kterou,jsi
dobrotivé srdce svě dal sobě kopim probodnouti,
uveď mne k sobě! sstupiž rychle do mne, a vezmi
nebeského Otce s sebou a rozlej v srdci mém všecky
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milosti a dary Božské přitomnosti Tvé, a nikdy již
mne neopouštěj.

Prosim Tebe Ježiši nejsladši! očisťtuja posvě
cujž mne tak dlouho, až hodna budu, Tebou uvedena
byti do nejlaskavějšího srdce věčného Otce Tvého,
kteryž mne pak za dceru přijmouti račiž, skrze Tebe
jednorozeného Syna svého, kterýž s nim živ jsi a
kraluješ v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky vě
kův. Amen.

Před sv. přijímáním.

I. Kdo jest ten, jenž ke mně přicházi? Pan a
Bůh můj, ktery mne z ničeho stvořil, každého oka
mžení nine zachováva, a za mne na kříži s timž
tělem a s touž duši umřel, s kterouž se mi nym
sam podává za duchovní pokrm.

Cvičení víry.

O Bože! celé srdce mé jest přesvědčeno, ač to
rozum můj nechapa, že nyni a vždycky v tomto sv.
tajemství neobmezené lásky své s tělem a duši při
tomen jsi, a tak tež do srdce mého přijiti chceš.
Věřim také pevně všecko, co mně skrze sv. cirkev
svou oustně nebo pisemně za pravdivé miti přika
zuješ; v této spasitelné víře chci živa býti a umřiti.
O Pane a Bože můj! posilni mne u viře té, a oživ
ji a zachovej ve mně.

II. Kdo však jest ten, k němuž Vykupitel můj
přicházi? Ach, ja jsem to! ja prach a popel před
Tebou; já, kteráž jsem Tebe nejlepšíhodobrodince své
ho, tolikerymi hřichypo všecken život svůj zarmucovala.
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Cvičení lítostné pokory.

O Ježiši! srdce pokorně a zkroušené nezami
taš: uznávám hříchy a provinění svá, jimiž jsem
Tebe tak často a tak těžce urážela. Všecko srdce

mé naplňuje se litosti, nikoli proto, že jsem takto
zbavila se odměny mně zaslíbené a trestů nevý
slovných zasloužila, nýbrž že jsem Tebe, nejlepšího
Otce, milování nejhodnějšího Dobrodince svého ura
zila. Kyžbych mohla krvi svou shladiti zpáchané
hřichy sve, rada bych ji vycedila, ale očist Ty mne
Vykupiteli můj! kterýž jsi krev svou za mne vylil
a smrt podstoupil; zhoj rány duše mě, ať čistá a
Tobě dobrolibezná do duše své Tebe přijmu. Amen.

III. Proč ale přichází Vykupitel můj ke mně?
Přichází z milosrdenství a lásky; a jakož ta ne
skončena jest, chce i mměji prokázati v mile ne
obsáhlé; chce duši mou posilniti, rozum můj osvititi,
srdce mé k dobrému roznititi, a mně nebeských
darů a milosti svých uděliti.

Cvičení naděje.

Bože milosrdný; na Tebe skladám všecku svou
důvěru; nebť vím jistě, pokudž sama sobě nepře
kažim, že ničemu nechceš, než co prospivá mému
budoucimu věčnému blahoslavenství. Kormouti mne

sice svědomi mé a břímě hřichů mých; ale přesvěd
čena jsem, že slitování Tvé neskončeně větší jest
než přečinění veškerého světa, a že rány, krev a
smrt Tva způsobem převažujícím za mne dosti uči
nily. Jenž jsi lotra na křiži k Tobě o milost vola
jiciho neopustil: jistě se i nade mnou slituješ, a ot
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covsky se rozpomeneš na duši mou nyní i v hodinu
smrti me. Tys kotvice naděje me, 0 Ježiši! na mi
losrdenství Tvém, na hořkém umučení a na nesko
nalé ceně smrti Tvé zakladám důvěru svou. Bože!

v Tebe jsem doufala, nebudu na věky zahanbena.
Amen.

IV. Kterak přichazíi ke mně“ Přichází s nej
přivětivější, nezištnou laskou; jakož mne před mno
hými miliony tvorů z milosti své člověkem učinil a
krví svou vykoupil, tak se mně chce také za po
krm dáti a se mnou se spojiti.

Cvičení lásky.

Bože milování nejhodnější! tedy smim i ja,
prach a popel, Tebe milovati! smim Tebe milovati,
Pana slavy, velikého, podivného, neskončeného Boha.
Ach, miluji Tebe ze vši duše. Nemohu Tebe sice
onou vznešenou, svatou, čistou laskou inilovati, ja
kož Andělé a Vyvolení Tvoji s to jsou; předce však
miluji Tebe nade všecko; cely svět nevzala bych, vši
slávou a rozkoši jeho pohrdla bych, kdyby lásce mé
k Tobě překažely. Raději chci snášeti všecku bidu,
než Tebe, milování nejhodnější Pane! jednim těž
kým hříchem opět uraziti. V tomto úmyslu obětuji
se Tobě docela; všecko mé myšleni, řeči a skutky
maji až do skonání života mého Tobě oddany býti;
co jsem a mam, budiž zasvěceno ke cti Tve, na
dostiučiněn. za hřichy mé, na vyplnění nejsvětější
vůle Tvé. S dětinskou radosti a ochotou přijmu
Tebe do srdce svého, a všecky žádosti jeho na Tebe
obratim; nebo ač hodna nejsem přijmouti Tebe do
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duše své, přece Ty sám, jenž jediným slovem uzdraviti
můžeš nemoc a nehodnost mou, k sobě mě zveš a.volaš,
bych se s Tebou spojila; a proto prahne a touži
po Tobě srdce mé, Bože, Vysvoboditeli, Přiteli a
Slitovniče můj! Přijdiž ke mně, nebeský Přiteli duše
mé, posvěť mne za příbytek svůj! "Toběnáleži srdce
me, Tobě budiž věčně darováno. Amer.

Modlitba před sv. přijímáním dle sv. Tomáše
Akvinského.

Milosrdný věčný Bože! aj bližim se, abych při
jala tělo a krev jednorozeného Syna Tvého, Pána
našeho Ježiše Krista. Přicházim jako nemocná k le
kaři života; jako nečistá k pramenu slitování; jako
slepá k světlu jasnosti věčné; jako chudá a po
třebná k Pánu nebes a země; jako opovržená ku
králi slávy. Protož prosim Tebe pro neobmezené
milosrdenství Tvé, uzdrav mne mdlou a nemocnou,
očisť mne od poškvrn mých, osviť slepotu mou, při
spěj chudobě mé a přioděj nahotu mou, abych ten
chléb andělský, Krále všech Králů a Pana mocných
do srdce svého přijimala s takovou uctivosti a li
tosti nad hřichy, s takovou virou, čistotou a hlu
bokou pokorou, by duše ma potěšení a spasení na
byla. Bože nejdobrotivější! přispěj mně, ať tělo Je
žiše Krista, Syna Tvého, které z nejčistší panenské
Matky na se vzal, tak přijímám, abych milosti jeho
dosahla a mezi údy jeho počtena byla. Propůjč mně
tež, Otče nejmilejší! abych jedenkrate v zemi po
koje na tohoto Jednorozeného Syna Tvého tváři
v tvář patřila, jehož nyni ve svatosti skrytého po
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živati budu, a kterýž s Tebou živ jest a kraluje
v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věkův.
Amen.

ved
Dobrý úmysl před sv. přijímáním.

Obětuji tobě, Bože můjl toto sv. přijimání na
oslaveni božské velebnosti tvé, na uznáni moci tvé
nad námi, na památku vtělem a utrpení Božského
Vykupitele mého, i na dikůčinění za všecka dobro
diní, jež jsi mně a všem lidem, bratřim mým, pro
kázal; nad to, abysi knižatům křesťanským jednotu
a svornost uděliti, a rozšiřování cirkve katolické že
hnati ráčil; abysi duše věřicich z očistce vysvobo
dil aneb muky jejich ukrátil. Obětuji je tobě ve
spojeni s onou oběti, kterou Vykupitel můj při po
slední večeři a na křiži vykonal. Přijmi, Otče můj!
tuto obět smíření, přijmi milostivě obět nejmilejšího
Syna svého, se všemi zásluhami krve a smrti jeho
na shlazení hříchů mých. Amen.

Vzývání Svatých.

O vyvolení Boži! 0 Andělé nebešti! provazejte
mne ku Králi svému, Slitovniku mému! Proste za
mne, aby učiněno bylo srdce mé čisté, cnostmi ozdo
bene, a hodným chrámem pro Krále cti, bych jej
přijala s tou láskou, pokorou a důvěrou, s jakou vy
ho v nebesich poživáte. O vy patronové moji N. N.,
a ty čista, blahoslavena královno nebes! kteráž jsi
hodnou byla učiněna, byti matkou Vykupitele mého,
dosáhni mi mateřskou přimluvou svou, aby se srd
ce mé stalo přibytkem jemu milým. Svaty Josefe,
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kterýž jsi tak šťastný byl, že jsi tohoto Krále ne
bes a země v dětinství jeho na rukou nosival, vy
pros mně čisté, nevinné srdce, aby mnou nepohrdl,
a i u mne přebyval. Vypros mi dar oné vroucí lá
sky, které jsi pocitil, když jsi Božiho Syna v je
slich uzřel, a jemu co Vykupiteli, Vysvoboditeli lid
stva se klaněl. Přijdiž, Vykupiteli můj! a neprodle
vej; srdce mě jest připraveno; přijdiž, Bože duše
mé! Spáso má! Živote života mého! Obsahu všech
žádosti mych; přijdiž, 6 Ježiši! a spasiž mne.
Amen.

Když se sv. Hostie pozdvihuje, rciž:

Ejhle beránek Boží, kterýž snimá hřichy světa!
O Pane, nejsem hodna, abys vešel do hřišného srdce
meho, ale rci jen slovem, a uzdravena bude duše
má. (To opakuj třikráte.)

Když jsi Vykupitele svého přijala, modli se:

Pevna jest vira má v tebe, pravdo neomylná,
neohrožená naděje má k tobě, dobrotivosti neskon
čená! srdečná a vroucí laska má k tobě, bytosti
nejvyšší, milování nejhodnější! Bože a Dobrodinče
můj! tobě se chci oddati, tebe milovati a velebiti
po všecken život svůj až na věky. Amen.

Po sv. přijímání.

Nyni tebe mam, Vykupiteli můj! a s tebou i
skrze tebe všecko, co na světě skutečně žádáno
byti zasluhuje. Ach, Bože můj, nežadam pokladů,
ani rozkoši, ani cti světské, jsouť marně, pomijejici
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a nečisté; srdce mé touži po tobě, a ja přešťastná
mám tebe. S milostivosti neskončenou daroval jsi
se mně; v tobě jest prava radost a nábožná spo
kojenost. Diky a sláva tobě, tebe miluje duše má
co největší dobro své. Dej mi náležitě poznati, Bože
můj! jak dobré jest s tebou býti; naplň všecko srdce
mé vrouci láskou k tobě, abych všecky skutky své
tobě zasvětila, tobě živa byla a umřela a tvá byla
na věky. Amen.

Ty můžeš nejlépe rány a neduhy mé zhojiti;
dobročinné lásce tvé odevzdávám se. Otče duše mé!

smiluj se nade mnou a uzdrav mne.
O Ježiši ty jsi se obětoval, abys mne s Otcem

nebeským smířil; nevýmluvné jest dobrodiní a láska
tato; i ja se obětuji tobě s tělem a s duší, se vši
silou a schopnosti svou; nejsrdečnější žadost má je
tobě se libiti a pro tebe živa byti.

Tys Otec a Slitovnk můj! Bože! dej mi, ať
tebe s dětinskou poslušnosti ctim a miluji.

Tys Bůh srdce mého! tebe budu milovati, tobě
chci věrně sloužiti až do smrti. Dej mi, Vykupiteli
můj! ať od tohoto dne nic tak nenávidím, jako hřích,
nic bedlivěji nemiluji i nevykonávam, než to, co se
tobě libi. Amen.

Modlitba k Bohu Otci dle sv. Tomáše Akvin
ského.

Otče nejsvětější! Bože všemohoucí! z celého
srdce děkuji tobě, že jsi mne nehodnou beze všech
zásluh mých, pouze z milosti a slitování tělem a
krvi Syna svého, Pána méhoJežíže Krista, nasytil.
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Prosím tebe, nedopusť, aby mne toto svaté tajem
stvi ku škodě a k záhubě bylo, něbrž aby se mně
pramenem požehnání stalo; dej mi v něm u víře se
posilniti a v dobre vůli upevniti; pomáhej mi, ať
všechny zlé žádosti v sobě potlačim, a laskou, tr
pělivosti, pokorou, poslušenstvim, a všemi cnostmi
se rozhojnm. Toto nejsvětější Tělo Kristovo chra
niž mne před ouklady nepřátel, přede vším skrytým
i veřejným nebezpečenstvim; udusiž každé vzbouře
ni náruživosti ve mně; propůjčiž mně jedenkrate
blahoslaveného skonání, '% uveď mne pak k Tobě,
kde Ty s timto milým Synem svým a s Duchem
svatým Vyvoleným svým jsi pravým světlem a ne
vyslovitelným upokojenim žádosti jejich, věčnou ra
dosti a blahoslavenstvim na věky věkův. Amen.

Modlitba k Vykupiteli dle sv. Bonaventury.

Vykupiteli nejdobrotivější! dej, ať jest celé srdce
mé proniknuto vděčnosti a laskou za nevyslovitelné
dobrodini, které jsi mně právě prokázal; dej mi ná
ležitě poznati, že jen pravého prospěchu mého vy
hledavaš, abych i ja Tebe ze vši duše své nade
všecko milovala a radostně všecko konala, co sv.
zákon Tvůj žáda; abych jen s Tebou byti toužila.
Dej srdci mému naplněnu býti nabožnou dychtivosti
po dařích Tvych; dej mi žizniti po Tobě, pramenu
života věčného, abych Tobě věrně sloužila, vůli Tvou
bez přestám plnila, všemu pokušení srdnatě odo
lavala, ctnosti pevně se přidržela, jen Tebe ve všech
věcech vyhledávala, a Tebe také nalezla a k Tobě
přišla do země radosti a odměn. Amen.
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K Bohu Duchu svatému.

O Duše Svatý Bože, jenž nabožné lidi miluješ,
prosim Tebe nedej, aby mně toto nejsvětější tajem
ství, na němž jsem podilu měla, tělo a draha krev
Vykupitele mého obrátilo se k soudu a zatracení,
ale nechť mi slouží k odpuštění hříchů mých. Jakož
přišel Ježiš ke mně, naplň i Ty srdce mé svatou
láskou k němu a věcem Božským a dej mi všecko
si oškliviti, co zlého a hřišného jest; přijdiž ke mně
v nebezpečenstvíich, zhoj neduhy duše i těla mého,
rozmnož milost svou ve mně, utvrď viru, naději, lá
sku mou! dej ať jsem moudra a bohabojná, a ať
sobě vždy s srdcem vděčným připominám život,
utrpení a smrt Vykupitele svého; budiž průvodce
můj na cestě života, vůdce můj k nebi. Požehnej
mně a všem bližnim, cirkvi své a všem oudům je
jim; slituj se nade všemi, za něž modliti se povinna
jsem, skrze Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

Připomenutí.

Ten den, v ktery jsi se duše křesťanská skrze
svatosti oltářní s Bohem smiřila a s Božským Spa
sitelem svým spojila, musi tobě zvláště byti svatým
dnem, dnem vděčné radosti, rozniceného dobroře
čen a milování Boha. Jaký to hřích, kdybys ještě
toho dne, v ktery jsi odpuštěn hřichů dosahla, kdy
jsi pevné předsevzetí učinila, že život svůj polepšiš,
a dobry ten úmysl poživánim velebné svátosti po
tvrdila, křivopřisežnici se stala, a již zase se na
vrátila k hřichu, jehož jsi se na věky odřekla, k ro
zkošem, k společnostem, jež tebe tak často při

M. Haubra modlitby. 10
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vedly ku pádu. Střež se tedy dnes vice než jindy,
abysi se zlého nedopustila, ba ani nic zlého ne
myslila. Mějž mysl svou v nabožném čtení neb roz
jimání shromážděnou, a často si připominej, jaké se
spasení dnes tobě stalo, a jaky host do srdce tvého
vstoupil. Drž se ho rukon viry a lásky, žadej od
něho důvěrně potřebných milosti, a zkusiš — s ra
dosti a dikůčiněnim toho zkusiš, jak blaze jest tomu,
v jehožto srdci přebyva Ježiš Kristus, a s nim po
koj Boži, radost v Duchu svatém, pravda a život.
Přidrž se Krista; zůstavei jemu věrna ! —

Ježíši!

Tys život můj; bez Tebe jen smrt.
Tys pokrm můj; bez Tebe jen hlad.
Tys radost ma; bez Tebe jen žalost.
Tys odpočinutí mé; bez Tebe jen boj.LN

Pobožnosťt odpolední
na den sv. přijímání a o velikých slavnostech.

L

(Z následování Krista Pána.)

Pane v Tvou dobrotu a v Tvé veliké milosr

denství doufajic, přistupuji nemocná k lekaři, lačná
a Žžizniva k studnici života, chuda k nebeskému
krali, služebnice k Pánu, stvoření k Stvořiteli, opu
štěna k svému dobrotivému těšiteli. Ale odkud mi

to, žes Ty přišel ke mně? Kdo jsem ja, abys Ty
přebýval ve mně? Kdo jsem já, abys mne dal sebe
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samého? Kterak smi břišnice před Tebou se uka
zati? a kterak Ty ráčiž k hřišnici přijiti? Ty znáš
služebnici svou a viš, že nic dobrého v sobě nemám,
čim bych si toho zasloužila. Protož vyznávám svou
nehodnost, poznávám Tvou milostivost, chválim do
brotivost, a děkuji za přilišnou lásku. Nebo jen
z pouhé nesmirné lásky své to činiš, ne pro mé za
slouženi, abych milosrdenství Tvé tim vice poznala,
milován. Tvé tim hojněji pocitila, snižení Tve ke
mně tim radostněji velebila.

O nejsladší a nejdobrotivější Ježiši! jak velika
uctivost a děkování a věčná chvála má se Tobě

vzdavati za přijímání svatého těla Tvého, jehož
vznešenest žadný z lidi nemůže vypraviti! Ale kte
rak uspořadám mysl svou při svatém přijimání, když
přistupuji k Pánu mému, jehož hodně ctiti nemohu,
avšak nábožně přijimati žádám? Co lepšího a spa
sitelnějšího mohu činiti, než abych se kořila před
Tebou, a Tvou neskončenou dobrotu nad veškeren
svět vyvyšovala? Chvalim tě, Bože můj, a vyvyšuji
na věky. Sebou pohrdam=a Tobě se podávám, Tvůrce
můj! v pokoře uvažujíc svou nicotu.

Raduj se duše má a děkuj Bohu za tak vzacný
dar a obzvláštní potěšení v tomto slzavém oudoli
tobě od Pana připravené. Nebo kolikratkoli toto ta
jemství rozjimaš a Kristovo tělo přijimáš, tu vždy
cky působiš dilo spasení svého a všech zásluh Kri
stových účastna býváš; neb laska Kristova nikdy se
neumenšuje, a velikost slitování jeho nikdy se ne
vyprázní. Protož vždycky novým obnovením myslí
máš se k tomu připraviti a veliké tajemství spasení

10*
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pozorným přemýšlováním rozjimati. Kdykoli mši sv.
jsi přitomna, pokaždé nechať v těto sv. oběti spa
třuješ dobrodiní tak veliké, nové a utěšené, jakoby
téhož dne teprv Kristus v život Panny Marie vstou
piv, člověkem učiněn byl; nebo jakoby na křiži při
bit, pro spasen lidské trpěl a umiral. Amen.

II. Láska Ježíšova k nám jest nejmocnější pohnůtka, abychom
my také jeho milovali.

(Ze spisů sv, Bonaventury.)

O Pane a Bože můj! což pak jsme dobrého
učinili, že nám tak rád sebe samého dáváš? Což
máš ty z toho, když my Tebe mame? Zajisté nic;
a předce nás tak srdečně miluješ, že sám vyznavaš,
že radost Tvá jest býti s námi. Ty nežádaš
nic jiného ode mne, než abych Tě vpustila do srdce
svého; Tys již tak dlouho, a laskavě klepal, a ja
— o bolesti! — nechtěla jsem slyšeti, nechtěla jsem
srdce své Tobě otevřiti! Nyni však jsi ve mně, a
i ja již ničeho jiného nežádám, než jen Tebe miti.

V pravdě, Ty mne miluješ více, než ja sama
sebe miluji. Protož se nechci již zbytečně o sebe
starati, nybrž bezpečně vedeni Tvému se odevzdati,
a tak z lásky Tvé veseliti se budu. Všecku starost
o sebe zanecham Tobě; kdybych jen na sebe te
sklivě a nepořadně myslila, přečasto bych Tebe z oči
spustila, a to již nechci učiniti. Měj Ty péči o mdlobu
mou a přispivej ji mocnou rukou svou; já však
obratim všecku mysl svou na Tvou dobrotivost a
laskavost, na Tvé učení a přiklady, na slitování a
milostivost Tvou, abych se z toho nejvejš radovala
A Tobě vždy podobnější byla.
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Ačkoliv mně se s Tebou dostava každého zi

sku a všeliké hojnosti, Ty však na mně nemáš ni
čeho: přece jsem přesvědčena, že Ty raději u mne
jsi, abysi mne napravil, oblažil a zachoval, než já
u Tebe, abych dobroty Tvé okoušela. A z toho se
učim k zahanbení svému, že vlastně sama sebe nej
výš nenávidim, Ty však že mne nad miru miluješ.

O, neni mi možna, všecky důkazy vroucí lásky
Tvé ke mně jen povrchně přehlídnouti. Jakžbych
mohla jen sběžně vypočisti všecky dary přirozené,
dary štěsti, milosti a budouci slávy na nebi, bychť
měla vymluvnost všech lidi a Andělů? Všecka tato
dobrodin ve vděčném citu nyní mlčenim pominu, a
pozornost svou jen na Tebe, Synu Boži! obratim,
jehož nám Otec na důkaz lásky své dal. Člověk
měl býti k Bohu pozdvižen, a Bůh k člověku sni
žen, tak tomu chtěla věčná, nevypravitelná láska.
Co jsi mohl člověku vice učiniti, když jsi jej ne
rozdilně s sebou spojil? Tys Jednorozeny Boži —
Syn Panny — člověk — mně roveň! Andělé žasli
nad timto důkazem lasky Tvé, jejž jsi dal nikoli pro
sebe, nýbrž pro syny Adamovy.

O člověče, kterýž na tuto nejvyšší lásku patřiš,
a při ni můžeš zůstati nepohnuty, neni-li srdce tvé
z kamene? — Bůh žada jen toho jediného, aby nás
skrze chléb lásky s sebou nerozdvojitelně spojil;
kterak pak může srdce lidské k něčemu jinému se
odvrátiti a nachyliti? Nejvyšší, abysi nás povyšil,
smižil jsi se až k dětinství; abysi z nás nebešťany
učinil, kteřiž jsme se skrze hřích zvířecími stali,
sstoupiv s nebe, dal jsi se do jesli mezi zvířata po
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ložiti. O lásko, 0 slitování Boží! O slepoto! o neci
telnosti lidska! —

Ach srdce lidské! nejsi-li srdce, ale led, proč
se nerozpouštiš na tomto ohni lásky“ a nejsi-li maso
nybrž kámen, proč se nemáš rozpuknouti na tomto
ohni lasky? Běda mně! Jestliže se Bohu nedámzi
skati těmito důkazy lasky, kterakž bude moci jinak
ke mně přistoupiti?... Cely život Tvůj, 0 Ježiši!
byl ustavičny důkaz lasky Tvé ke mně. Kdybych
cely život svůj jediné na rozjímání života Tvého
vynaložila, přecebych nemohla mysli svou postihnouti
a vyvažiti nesmirnou lasku Tvého pozemského pů
sobeni.... A kterak se projevila laska Tva teprv
v utrpeni! O tu, v nejhlubšim sniženi, v nejbolest
nější době miloval jsi mne tak vřele, že se zdálo,
jakobys skrze mne sam sebe nenaviděl. Ach, bylať
to nenavist hřichů v Tobě, Nejsvětější! a vina hří
chů mych, ktesá Tebe hřišnikům vydala, abysi byl
od nich a za ně odsouzen, bičován, trnim koruno
ván, na rukou a nohou hřeby probit, žluči a octem
napojen, a na ohavném křiži mezi lotry umučen!..
O Ty svatá lásko! cožby si byla mohla vice pro
mne učiniti? — Zajiste, kdyby byl nejmenší člověk
na světě tolik pro mne učinil, museloby jej srdce
mé věčně milovati; a Ty Bože můj! nemělbys srdce
mé miti? —

III.

O Ty věčný kniže pokoje! Ježiši! světlo světa,
nejvyšší a nejblahoslavenější odpočinutí všech věři
cích duši! Tys řekl: Přijďte ke mně, a odpočinutiM
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naleznete; na světě máte jen souženi, ve mně pak
máte pokoj.

Ach jak často hledala jsem v tomto bidném
světě pokoje, a nenalezla jsem, proto že duše ne
smrtelná statky nesmrtelnými nasycena a upokojena
byti nemůže, nybrž jen Tebou a v Tobě.

O Ty spasení světa, Ty dárče pravého pokoje
nebeského! Tys ráčil dnes ve velebné svátosti do
srdce mého vstoupiti; Tys dal mně sam sebe; dej
pak nyní také pokoje svého, pokoje Božího dej mi,
jehož svět dáti nemůže.

O Bože nesmrtelný! kde ty nejsi, tu nempo
koje; nebo všecko vezdejší pilí ku konci, k zahubě
a jako oděv se trha; zem stárne jako šat, mění se
a Ty Pane ji proměniš; kterakžby mohla nesmr
telna duše má v smrtelných, pomijejicich věcech po
koje naleznouťi? Protož lačnií a Žizní duše ma po
Tobě, Bože a Spasiteli můj? a nebude prvé upo
kojena a nasycena, pokudž Tebe samého miti ne
bude; protož jsi řekl: Kdo lační, ten přijdiž ke
mně.

Pokorně zachovala jsem dnes toto pozvání, při
bliživší se k svatému stolu Tvému, a Tys mne ne
jen nebeskými dary svými, nýbrž i sebou samým
napinil, a tělem a krvi svou duši mou nasytil k ži
votu svatému, blahoslavenému, věčnému. Ó Bože a
Pane můj! jak vroucna, jak čista, jak dokonala, jak
nevypravitelna jest laska Tva ke mně bidné, hřišné
osobě!

V této lásce své dej duši mé odpočivati na
srdci Tvém, v němž neni ani Isti, ani podvodu, ani
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změny a trápení, jako ve světě. Všickni smyslové
moji nechať odpočívají v Tobě, abych přivětivé roz
mlouvani Tvé slyšela, sličnost Tvou viděla, sladko
sti Tvé okoušela, a blaho Tvé přitomnosti po
citila. —

O Ježiši! lásko má, pokoji můj, radosti ma!
vypuď všecko ze srdce mého, co Ty nejsi. Jsem-li
chuda, jsi Ty bohatství mé; jsem-li potupena, jsi
Ty čest má; jsem-li pomluvena, jsi Ty chvála a
sláva má; jsem-li pronásledovaná, jsi Ty ochrana
ma. V mdlobě jsi má síla, v smrti život můj.

Pročbych v Tobě neměla odpočívati, kdežto mé
všecko jsi? Ano, Tys spravedlnost, moudrost, sva
tost a vykoupení mé ode všeho zlého. Přijdiž ke
mně a upokoj srdce mé; potěš, obderstvi, obvesel
a osviť mne. Vyprázdni srdce mé ode všeho svět
ského, abysi je dary nebeskými naplnil a mne do
věčného pokoje uvedl. Amen.

IV. Všeobecná modlitba k Ježíši Kristu v den přijímání.

Pane Ježiši Kriste, Synu Boha živého! kterýž
jsi ráčil dnes vstoupiti do nehodného srdce mého a
milostmi svými uzdraviti nemocnou duši mou: Tobě
odporoučim dnes a vždycky duši svou, tělo a smy
sly své, a všecky sve slabé začatky v cnosti, abys
je ve dne v noci, v každou hodinu a okamženza
choval. Vyslyš mne božsky Vykupiteli a Spasitel
můj! Uchovej mne ode všeho, zvlaště pak od hřichu
smrtelného, ode všeho oukladu a pokušení nepřatel
viditelných i neviditelných, skrze modlitbu Patriar
chů, skrze zásluhy Proroků, skrze orodování Apo
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štolů, skrze stalost Mučedníků, skrze viru Vyzna
vačů, skrze čistotu Panen, v nichž jsi od počatku
světa zalíbení měl.

Vypuď ze mne smysl hrdosti a rozmnož skrou
šenost srdce. Zruš pejchu mou, a učiň mne pokor
nou. Pohni mne k pláči, a obměkči tvrdé, kamenné
srdce me. Nauč mne činiti vůli Tvou, nebo Bůh můj
jsi Ty (Žalm 142, 10). Pane! propůjč mi smysl a
rozum čistý, ať hlubokost dobrotivosti Tvé poznati
mohu. Dej mi jen o to prositi, co se Tobě libi a
mně prospěšné jest.

Vyslyš mne, Pane a Bože můj! vyslyš mne,
Ty světlo oči mych. Když Ty oko své ode mne od
vraciš, umirám; když pak zase na mne pohližiš,
opět obživuji. Chceš-li na spravedlnost mou patřiti,
ach tu jsem před Tebou co tělo mrtvé; pohlidneš-li
pak na mne milosrdně, vzkřisiš mne již zapáchajici
z hrobu.

Vzdal ode mne všecko, co se Tobě na mně ne
libi, a vštip mi ducha moudrosti a lásky, pokory a
čistoty, aby se žádná prosba ma, nebyla Svatosti
Tvé na odpor. Odejmi ode mne, co mi škodi, a
propůjč mi, co mi prospivá. Dej mi, Pane! liku,
jimžby se zhojily rány mé hříchem způsobene. Dej
mi, Pane! bazeň před Tebou, skroušenost srdce, po
koru ducha a svědomi čiste. Propůjč, o Pane! ať
vždy v upřimném milování bližního setrvávám, na
hřišnost svou nikdy nezapominám, aniž ho posu
zuji a odsuzuji, abych též ja, bidná hřišnice, od
Tebe bez milosrdenství odsouzena nebyla.

Ó ty laskavý Spasiteli všech věřících pomoci



154 Pobožnost odpolední.

potřebných! ušetř duši mou, a nezpominej na hříchy
me. Vzezři na mne slabou, uzdrav mne nemocnou
a obživ mne mrtvou. Pane! dej mi srdce, kteréžby
se Tebe balo; mysl, kteražby Tebe milovala; rozum,
jenžby Tebe poznával; uši, kterežby Tebe slyšely,
a oči, jenžby Tebe viděly. Smiluj se nade mnou, Ó
Bože! smiluj se nade mnou! shlédni se svateho trůnu
velebnosti svě na mne, a osvit temnosti srdce mého
paprskem světla svého. Dej mi, Pane! pravé mou
drosti, ať vždy to uznávám a volím, co před Tebou
prave jest; a ať učení Tvé chovám v srdci, přiklad
Tvůj před očima, a smysl i život svůj dle něho zřidim.

Svata nepoškvrněná Panno Maria, Rodičko Bo
ži a Matko Pana našeho Ježiše Krista! oroduj za
mne u toho, kteryž Tebe chramem svýmučiniti rá
čil. Sv. Michale, sv. Gabrieli, sv. Rafael! všickni
sv. kůrové Andělů a Archandělů, Patriarchů a Pro
roků, Apoštolů a Evangelistů, Mučedníků a Vyzna
vačů, Panen a všech Svatých, kteřiž od Boha vy
voleni jste a na něho patřice nym plesate: proste,
Ó proste za mne bidnou hřišnici, ať ze všeho po
kušeni a od smrti věčné vysvobozena jsem.

Propůjč, o věčny Nejvyšší kněže a neviditelna,
hlavo sv. cirkve! svornosti mezi kněžstvem, pokoje
a odpočinuti kralům a kmžatům, kteřiž spravedlnost
zachovávají. —- Prosim Tebe! 0 Pane! za všecku
svatou cirkev a veškeré oudy jeji; za duchovní a
světske, za všecky představené křesťanstva, za vše
chny, kteři v Tebe věří, a — duchem svatým osvi
ceni — na rozšiřem království 'Tveho pracuji, aby
statně v dobrém konání svém setrvávali.
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Pane! propůjč čistotu pannám, zdrželivost za
snoubenym, svaté obcování manželům, obživení vdo
vam a sirotkům, zaopatření chudým, odpuštění ka
jicim, potěšení zarmouceným, šťastné navrácení po
cestným, a zemřelým věřícím věčné odpočinuti. Pro
půjč, o Milovniče nevinnosti a spravedlnosti! na
božným, aby vždy v bohabojnosti setrvávali, vr
tkavým, aby v Tobě posily a utvrzen. vylledavali,
zločincům a hřišnikům, jakož ja bidna jsem, aby se
bez meškaní polepšili.

O nejsladši, nejmilosrdnější Pane Ježiši Kriste!
Synu Boha živého a Vykupiteli světa! vyznavám se
před Tebou a přede všemi svatými za bidnou hři
šnici; ale Ty, Předobrotivý! kterýž se nad každým
smilovavaš, nezamitej mne od milosrdenství svého.
Prodlouži-li ještě neskončená milost Tva život můj,
Ó tedy utvrď ve mně nabožné předsevzeti to, že
nepřestanu život svůj napravovati. Vzbuď mysl mou,
ať Tebe hleda, jen po Tobě touži a Tebe vždy nade
všecko miluje, Tebe se boji a vůli Tvou svatou
plni. —

Zvlaště pak Tebe prosim, Pane a Bože můj!
kteryž od věků veleben a oslavován jsi a na věky
chválen budeš, za Ty, kteři na modlitbách svých
na mne pamatuji, nebo do nehodné modlitby mé
se poroučeji; jenž mně nějakou službu nebo péči o
duši mou prokázali, jakož i za ty, kteříž krevnim
nebo duchovním přatelstvim se mnou zpřizněny jsou,
nechť ještě živi jsou nebo již mezi mrtvými se na
chazeji, abysi je dle milosrdenství svého od záhuby
zachovati a spasiti račil. Propůjč všem potud žiji
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cim křesťanům pomoci své, a všem zemřelým od
puštění hříchů a odpočinuti věčného. A když ko
nečně poslední den můj a konec života mého na
stane, pak, o Pane! kterýž jsi začatek a konec,
přispěj mi a smiluj se nade mnou, ať odolám oukla
dům starého nepřitele duše své: proti žalobám jeho
soudce milosrdného v Tobě shledám, a do spole
čnosti Andělů a Svatých Tvych se dostanu, kterýž
jsi veleslaven na věky věkův. Amen.

V. Litanie o nejsvětější svátosti oltářní.

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

Pane, smiluj se nad nami! Kriste, uslyš nas! Kriste
vyslyš nás!

Otče, s nebes Bože, smiluj se nad nami.
Synu Vykupiteli světa Bože, smiluj atd.
Duše svatý Bože,
Svatá Trojice jeden Bože,
Chlebe živý, kteryž s nebe sstoupil,
Skryty Bože a Spasiteli,
Pokrme andělsky,
Pamaátko divů Božích,
Dive největší,
Zvláštní pamatko lásky Boži,
Ustavična památko utrpení a smrti Ježiše Krista,
Slovo, které se vtělilo a mezi námi přebývá,
Svátosti nejsvětější,
Nejčistši nekrvavá oběti,
Prava oběti nového zákona,
Nejdokonalejší oběti diků za všecka dobrodiní,
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Nejmocnější oběti smíření za živé i za mrtvé,
Nejhodnější oběti prosby ve všech důležitostech těla

1 duše,

Nebeská obrano proti všem hřichům,
Hojnosti štědroty Božske,
Liku blahoslavené nesmrtelnosti,
Občerstvení duší nábožných a skormoucených,
Posilněni v Pánu umirajicich,
Závdavku budouci slávy,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!
Od všelikého hříchu, vysvoboď nás, Pane!
Od pýchy života atd.
Od chtivosti oči i těla,
Od nehodného požívání nejsvětějšího těla a krve Tvé,
Od neuctivosti a vlažnosti v přijimání jeho,
Od škodné nevědomosti, nevěry a pověrčivosti,
Od nevšimavosti a lenosti v dile spasení,
Od nelaskavosti a týrání bližního,
Od moru, hladu a valky,
Ode všeho zlého těla i duše,
Pro vroucí lásku, z které jsi toto tajemství Božské

ustanovil,
Pro Tvou předrahou krev, kterou jsi nám na oltáři

zanechal,
Pro velikomyslnost, trpělivost, kterou jsi při utrpení

a smrti své dokázal,
Pro nejsvětějšich pět ran Tvých,
My hřišnici, Tě prosíme uslyš nás!
Abys v nás víru, uctivost a pobožnost k nejsvě

tějši svátosti této zachovati a rozmnožiti ráčil,
a td.
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Abys nás upřimným vyznáváním hříchů k hodnému
poživaní nejsvětější svátosti této vésti ráčil,

Abys nejsvětější svátosti touto pravé milování Boha
i bližniho v nás roznititi a rozhojniti ráčil,

Abys nás moci jeji v mdlobě posilniti a v zármut
cích potěšiti ráčil,

Abys nás ošklivosti k hříchu a čistou láskou k ctno
sti naplniti ráčil,

Abychom ji vždy s čistým svědomim a pravou po
božnosti srdce přijímali,

Abys Ty, ó Ježiši! v ni s nami se spojiti, a nás
jednoho srdce a jedné mysli s Tebou učiniti račil,

Abys svou svatou cirkev spravovatia zachovatiráčil,
Aby diky naše za všecka dobrodiní přijmouti račil,
Abys prosby naše vyslyšeti ráčil,
Abychom před smrti svou nejsvětější svatost tuto

hodně přijali,
Abychom skrze ni blahoslavené nesmrtelnosti úča

stni učiněny byli.
Abysi duše věřicích z očistce vysvoboditi račil,
Ježiši, Synu Boži a Spasiteli světa,
Beranku Boži, jenž snimáš hřichy světa, odpusť nam

Pane!

Beránku Boži atd. uslyš nás, Pane!
Beránku Boži atd. smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste vyslyš nás!

Otče náš atd.

Modlitba.

Bože! kterýž jsi nám v těto podivné svátosti
pamatku utrpeni svého pozůstavil, dej ať svatá ta
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jemství těla Tvého a krve Tvé tak ctime, abychom
ovoce vykoupem Tvého na sobě stale okoušeli.

Pane Ježiši Kriste! Bože a Spasiteli můj! je
muž všickni zástupové Andělů třesouce se sloužeji,
jakou chválu a diky mám Tobě vzdávati, že jsi
mne hř:žnici dnes sám navštiviti, potěšiti a nasytit
račil, neboť v sv. hostii, kterou jsem přijala, sam
cely s tělem i krvi, s božstvim i člověčenstvim sku
tečně jsi přitomen. — Velebena budiž Tvá svata
oběť smiřeni, kterou jsi na křiži krvavě vykonal!
Velebena budiž nevyslovitelna laska Tva k nám
v ustanovení a pozůstavení svatosti této, skrze kte
rou duše naše nasyceny a občerstveny byvaji, a Ty
pravy Bůh, mezi námi až do skonání světa laskavě
přebyvaš. Požehnej mne, Pane! kteraž jsem se nyni
chramem Tvým stala; vzdalvšecko ode mne, coby
svate oko Tvé uraziti mohlo; obnov zase, co hřich
zohavil, a připrav si ve mně novy přibytek Tobě
příjemný. Naplň srdce mé věrnou láskou k Tobě,
a propůjč mně ducha poslušnosti, uctivosti a důvěry,
abych ve všech svých potřebách a nebezpečenstvích
k Tobě brala utočiště, jako dcera k Otči, a z lasky
k Tobě hřích a všecku žádost a přiležitost k zlemu
z celého srdce sobě ošklivila a jich se varovala!
— Budiž Ty nyni bohatství me, pokoj můj a radost
ma; zůstaň všecek ve mně; od milosti Tve ať se
nikdy již neodloučim; nybrž Tebe se vždy přidržim,
jenž jsi cesta, pravda a život, v němžto jest jediné
spasení a vzkřišení naše.

Tobě prozpěvuji čest a chválu věčnou Cheru
bii a Serafini, i všickni Svatí. Amen.
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O dostiučinění za hříchy a o odpustcích.

Právě kajíci hřišníik může sice od Boha odpu
štění hříchů svých jistě doufati; ale toho nemůže
žadati, aby Bůh snad zázrakem všemohoucnosti své
zrušil všecky přirozené následky hřichů a pošetilo
sti jeho. Takovéto odpouštění hříchů učiniloby nás
jen lhostejnějšími a lehkovažnějšími. Za moudrého
řizení nemůže nepořádek, lehkomyslnost a rouhání
zůstati bez trestu. Kdo hřešil, musi se také káti.
Bůh jest těž tak spravedlivý, jako milosrdný, též
tak moudrý jako dobrotivy Otec.

Ditě neposlušné musí tedy pocititi, do jaké
bidy se uvrhuje, když otcovské výstrahy Boži ne
posloucha, a dobra spasitelna přikázání jeho pře
stupuje; musiť trpkou zkušenosti opatrnějším učiněno
a napraveno byti. Bůh náš chce totiž véezdejšim
neštěstim uchrániti věčné záhuby, trpkými liky a
ostřejšimi prostředky vytrhnouti ze smrti, když mirné
neprospivaji. A tak jest tedy spravedlnost Boži sama
jen moudra dobrotivost; když tresce, čini to jakožto
Otec k napravení a z lásky, nikoli však z hněvua
msty, jako uražený člověk, ktery sobě zadost uči
niti chce. Následovně co hněvem Božím nazyý
váme, není nic jineho, než spravedlivý jeho odpor
proti všemu zlému a hříchu, jehož jakožto bytost
nejdokonalejší a nejsvětější bez trestu nechati nemůže.

Když tedy stihne Tebe soužení, jež jsi sobě
buď sama způsobila, nebo jinak hříchy svými zavi
nila, snašej je trpělivě, přijmi je pokorně, oddaně
a bez reptání z otcovské ruky Boží; nerozmnožuj
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si je vice ještě netrpělivosti a bázlivosti: Bůh ti je
usnadní a snašeti pomůže, a Ty učiniš dosti za hřichy
své, když je s kajicím srdcem obrátiš k svému po
lepšeni, když se opatrnější a pilnější staneš, pak
jest učel Boží vyplněn; Bůh jest, jak řikaváme, opět
smířen, a shliži se zalibenim na nas. Také můžeš
každým dobrým skutkem, každým cvičenim-se v po
kání, lasce a pobožnosti poněkud za hříchy své do
sti učiniti, kdykoli totiž tim částku spáchaného zlého
opět napraviti se snažiš, zlým náklonnostem svým
ujmu činiš a vždy vice se lepšiš. Když činiš, seč
jsi, učinila jsi Bohu zadost; promineť Tobě milo
stivě, co pro slabost lidskost napraviti nemůžeš.

K tomu cili a konci uděluje cirkev katolicka
sv. odpustky. Tyto nesloužeji k tomu, aby snad
hřišníku uspořily zpověď a pokání, neboť se pro
půjčují jen právě skroušeným a pravého polepšení
vyhledavajicím kajicnkům. Když tedy sv. cirkev
katolická toho dne, kdy přistupuješ k sv. zpovědi a
přijimáni, odpustky uděluje, vynasnaž se pravou ka
jicí horlivostí dobrodiní toho též oučastna se státi.
Odpustky nahražuji to, co my z vlastní moci nemů
žeme vykonati při dostiučiněni za hříchy naše; shla
zujiť trest časny, jejž bychom i po dosaženém od
puštění hříchů ještě podstoupiti museli, a přispívají
mdlobě naši, abychom hodné ovoce pokání vydati
mohli.

Vykonej tedy pobožně a horlivě modlitby od
cirkve katolické předepsané; jen se nedomnivej,
mila křesťanko! že v jisté dny, na které odpustky
ohlášeny jsou, hřichy své pojednou smazati můžeš

M. Haubra modlitby, 1
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že jest všecko pokání oďbyto a dokonano již tim,
když se vyzpovidaš, svátost oltařní přijmeš a jiste
modlitby vykonáš. Totoť jest jen potřebná připrava
k tomu; hlavní věc záleži v opravdovém snažení
polepšiti se, a čím větši horlivost Tva v tom, tim
dokonalejší jsou odpustky, jichž nabývaš.

Také se na mnohé dny v roce odpustky proto
ohlašují, abychom si některé z nich vyvoliti mohli,
kdy pobožnosti nejlépe oddati se můžeme.

Dej sobě jen na pravém polepšení nejvice za
ležeti; čiň, seč jsi! čeho se ještě nedostavati bude,
nahradi Tobě milosrdenství Boži z neskončených zá
sluh Ježiše Krista a z přebyvajicích zásluh jeho Sva
tých, moci sv. odpustků.

Modlitba a odpustky.

O Ježiši! kteryž jsi přišel na svět, abychom
život měli, a hojně měli! věřím, že jsi v této při
čině sv. cirkvi sve kliče království nebeského svěřil

a nás ujistil, že všecko, co ona na zemi sváže, neb
rozváže, i v nebi svázáno neb rozvázáno bude. Vě
řim dale, že Ty, 0 Ježíši! sv. cirkvi své moc jsi
dal odpustky udělovati, a že užívání jich spasitelné
jest. —

Tato laskava matka otvirá dnes milostné po
klady ji svěřené, a nabizi z nich dokonalé odpustky
všem, kteří po vykonané zpovědi a přijaté svátosti
oltařní s kajicnosti a skroušenosti srdce jako vděčné
jeji ditky k Tobě pokorně a nábožně budou se mod
Jiti za ni a povyšen jeji na zemi, za vykořenění
bludů, zachování pokoje a svornosti mezi křesťan
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skými mocnáři, a za viditelnou hlavu jeji, papeže
našeho. Vyplnila jsem částku vyminek těch, 0 Ježiši!
Vyznala jsem proti sobě hřichy a nespravedlnosti
své knězi, zastupci Tvému. Přistoupila jsem k stolu
Tvému a měla jsem podilu na tajemství nejsvětěj
šiho těla a krve Tve. Kyž jsem to způsobem hod
ným učinila! Kýž náležim do počtu oněch kajicich
a smiřených hřišnic, na něž se zalibenim shlížiš a
jim milosti svou hodně odměňuješ! To doufam Vy
kupiteli můj! a s důvěrou tou přichazim k Tobě
poslední výminku vyplniti, kterou nám svatá cirkev
předepsala, abych Tobě přednesla velké důležitosti
jeji i veškerého křesťanstva.

1. O Bože nejvyšší Pastýři a Otče věřicich!
kterýž skrze ducha svatého veškerou cirkev řidiš a
spravuješ, a skrze Ježiše Krista slávu Jména svého
všem národům jsi zvěstoval: zachovej dilo slitování
svého, aby se sv. cirkev Tva ve všem dobrém vzmá
hala, po všem světě rozšiřovala, a u vyznání sv.
jména Tvého stale setrvala.

Abys svou svatou cirkev spravovati a zacho
vati račil. Tě prosime, uslyš nas. Dvakrát Otče naš
a Zdrávas Maria.

2. O Bože, kteryž pokoj uděluješ a svornost
miluješ, propůjč všem křesťanským knižatům, služeb
nikům svým, úplné svornosti, vzdal všecky války a
rozbroje, aby věřici Tvoji v úplné svobodě viry Tobě
sloužiti mohli.

Abys králům a knižatům křesťanským pokoj
a svornost dati račil. Tě prosíme, uslyš nas. Dva
krát Otče náš, a Zdrávas Maria,

11*
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3. Všemohoucí, věčný Bože! kterýž chceš, aby
žádný nezahynul, ale všickni lidé k spasení přišli,
shlédni milostivě na duše, jež lest nepřitele zlého
podvedla! Propůjč křesťanům svým, aby všech roz
tržek nechali, a bludů se odřekše, k jednotě pravdy
Tvé se navratili, skrze Ježiše Krista Pána našeho.

Abys nepřátely církve svaté ponižiti a obrátiti
ráčil. Tě prosime, uslyš nás. Dvakrát Otče naš, a
Zdrávas Maria.

Nejvyšší, věčný Pastyři, Ježiši Kriste! odpo
roučim Tobě sv. Otce našeho, papeže N., naměstka
Tvého na zemi. Vyslyš modlitby a žádosti jeho, ke
cti Tvé a ku prospěchu cirkve směřující. Veď, osvě
cuj, posilňuj, ostřihej ho a přispivej jemu, aby sv.
cirkev vždy hodně spravoval.

Abys náměstka Apoštolského i veškeren du
chovní stav v svatém náboženství svém zachovávati

račil. Tě prosime, uslyš nás. Otče náš, Zdrávas Ma
ria, Věřím v Boha atd.

O Bože všeho slitování! Tys propůjčil cirkvi
své moc vázati a rozvázati. Vděčně použivám mi
losti, jež mně podává. Nedej mi zapomenouti, že
ovoce odpustků a prominuti časných trestů, jež by
chom vytrpěti musili na tomto nebo na onom světě,
dosahují jen pravě kajíci hřišnici, kteřiž srdce své
pokánim očistili. Nahraď, čeho se nam k přisnému
pokam prvnich křesťanů nedostává, láskou svou a
neskončenými zasluhami Ježíše Krista, v němž vši
ckni křesťané milost a vykoupení maji, a skrze ně
hož od slitování Tvého blahoslavenství nebeské oče
kavame. Amen,
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Modlitba večerní v den přijímání.

Všecko dobrořečení, kteréž jsem Tobě, 6 Ježíši,
Pane a Bože můj! dnes, v přešťastný den sv. při
jimání vzdávala, opakovalabých ráda v tuto hodinu
večerní se srdcem pohnutým. Pouhá však slova ne
jsou ještě diky pravé. Vůli Tvou plniti, Tebe poslou
chati a sebe zapirati, to jest nejlepší spůsob, Tobě
v pravdě děkovati. A že se v tom cvičiti budu,
znova tobě slibuji. Dej mi v milování Tvém setr
vati! Svata poslušnost Tvá vznášej se mi vždy před
očima! Onen hluboky dojem a to nohnuti, jež ta
jemná smrt tvá v mysli mé způsobila, budiž nezru
šitelné! Přebyvej ustavičně v duši mé, v které již
žadny hřích mista nalezti nemá! Zjev život svatý
svůj v smejšleni a skutcich mych! Dejž mi té ra
dosti poživati, bych řici směla: Jižť nejsem živa já
— Kristus jest živ ve mně. Nauč mě jednati a
trpěti dle přikladu Tvého; vždyť jsi se dnes se mnou
nejoužeji spojil! Toto spojeni jest mi rukojemstvim
blahoslavenslvíi věčného. Blaze mně! mamť jeden
krate v nebi věčně u Tebe byti, kde se již světlo
s tmou nestřidá, a kde Ty sám věčným sluncem jsi,
které nikdy nezachazi. Ale i pak nebudeme se ni
čemu vice diviti a nic vice oslavovati, jako smrt
Tvou pro spasem lidstva — lásku Tvou až k smrti
křiže.

Odebirám se sice na odpočinuti, ale srdce mě
bdi jako ve dne, a veseli se v Tobě, Spasiteli méin.
Amen.



Oddělení čtvrté.

Pobožnosti na neděle a svátky katoli
ckého roku cirkevniho.

L Advent.
Poučení o sv. čase adventním.

Když byli první lidé zhřešili a hříchem se
uvrhli do bidy na duši i na těle, smilovav se Pán
Bůh nad nimi, zaslibil jim Vykupitele, kteryžby je
opět vysvobodil od hříchu a všech zlých následků
jeho. Všickni dobří a spravedliví očekavali ho tou
žebně. On přišel, a kdožkoli v něho doufali, rado
vali se z přichodu jeho.

Na památku toho toužebného očekávaní Mesi
aše v Starém Zakoně a jeho přišti, ustanovila cir
kev katolicka čtyry tydně před vánocemi za obraz
oněch čtyr tisic let před narozením Kristovým. Ač
pak Vykupitel tento již dávno byl přišel, neni předce
ani za našich dob ještě na nas všech dosažen oučel
jeho přišti. Proto veli on duchovním způsobem po
všecky časy do srdci lidských vstupovati. Majiť
tedy všickni lidé po něm toužiti, aby ho naležitě
poznali a milovali; všickni se maji snažiti, aby se
s nim spojili, jemu podobní, a skrze něho dobři a
blahoslavení byli; všickni maji sobě cvičením v po
božnosti, milosrdnými skutky a křesťanskou láskou
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k bližnímu poklady pro věčnost shromažďovati kaž
dodenně, aby radostně mohli očekávati druhého
přišti Ježiše Krista, jakožto soudce světa, a z úst
jeho uslyšeli ono vyřčení: „Pojďte požehnaní Otce
mého, vladněte kralovstvim vám připraveným od
ustanovení světa.“ Mat. 25, 34.

Modlitby adventní při mši svaté.

Všemohouci, věčný Bože a Otče! nym slavime
opět dny připravy ku přišti milého Syna Tvého, Pa
na a Spasitele našeho Ježiše Krista, ktery k nám
hřišným a ztraceným lidem sstoupil, aby nás od
hřichu a zahuby věčné vysvobodil a spasil, což bylo
zahynulo. Tak velice miloval jsi nas, Otče milo
srdný, že jsi jednorozeného Syna svého dal, aby
žadny, kdož v něho věři, nezahynul, nýbrž měl ži
vot věčný. — Čímžbychom mohli Tobě tuto nevy
slovitelnon lásku oplatiti, jakou oběť za ni vzdáti?

Jednu oběť mame, ktera Tobě nade všecko jest
příjemná, a nejplatnější smiření za všecky hřichy
naše působi, onu oběťtotiž, kterou Jednorozeny Tvůj,
naš věčně milosrdný nejvyšší kněz Ježiš Kristus na
dostiučinění za hřichy naše na křiži přinesl krvavě,
a ktera dle sv. rozkazu jeho při mši sv. tuto na
oltaři nekrvavym způsobem od kněze se obnovuje.
Propůjč mně milosti, abych nejsvětější oběti této
živou virou a nejvroucnější pobožnosti přitomna. byla,
abych sobě hřích z celého srdce ošklvila, znova
v lásce s Kristem se spojila, s nim spojená Tobě,
Otče nebesky, se obětovala, a tak co oběť dobro
libezna od Tebe přijata byla.
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Pane smiluj se nade mnou! Kriste, smiluj se
nade mnou! Pane smiluj se nade mnou, a milostiv
buď mně hřišné. Amen.

Modlitba církevní

na první neděli adventní.

Prosime Tebe, Pane! přispěj nám mocí svou,
abychom od nastavajíccho nebezpečenství hříchu
ochranou tvou osvobozeni byli, a pomoci Tvou spa
seni došli, jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého Bůh na věky věkův. Am.

K epištole.
Napomenuti církve sv, v adventě.

Bratři, vědouce ten čas, že již hodina jest,
abychom ze sna povstali: neboť nyní bližší jest spa
sen1 naše, nežli když jsme uvěřili. Noc předešla,
den pak se přibližil. Odvrzmež tedy skutky temno
sti, a oblecme se v odění světla. Jakožto ve dne
poctivě choďme, ne v hodování a opilství, ne v smil
stvich a nestydatostech, ne v sváru a závisti; ale
oblecte se v Pána Ježiše Krista.“ Řím. 13, 11—14.

Při Evangelium,

Den Evangelia nastal i mně. Již na křtu sva
tém povolána jsem ku podivnému světlu jeho, i vy
učena v něm od dětinství. Jsem dcera světla; nebo
Ježiš Kristus, v něhož věřim, v jehožto svaté cirkvi
živa jsem, jest pravé světlo světa.

Chodim-li však také v světle pravdy a spra
vedlnosti, a směji-li všickni skutkové moji zjevni
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byti svatému oku Božského soudce mého? — Ach
nikoli — ve mně jest potud tolik noci a tmy, tolik
světactví a marnosti! hřich panuje potud ve mně, a
skutkové temnosti zohavují život můj. Ale, Bože
spravedlivý! jaky bude, jaky musi konečně býti
osud můj, když ve hřišich lehkomyslně a tvrdošijně
setrvám, až hodina věčnosti uhodi, a trouba soudu
mne zbudi ke dni odplaty věčné? Jak nevymiuvně
bidny musí onen býti, koho ty zavrhneš a od bla
hoslavenství věčného vyloučíš?

Mohuli myšlénku tuto bez tesknosti a lekání
na mysli přemitati, bez strachu a třeseni na soud
pomysliti? O prokletá lehkomyslnosti, v které jsem
již velkou čast života svého v hřišném snu strá
vila! Dej pak mi, budouci Soudce můj, Ježiši Kri
ste! poznati, co k spasení mému slouži; dej mi
vždy na to mysliti, že umřiti musim, a posilni mne,
abych ostatní ještě čas života svého službě tvé od
dala, a počestně i nabožně kráčela, pokudž den
jest, aby mne noc smrti nezastihla v nekajicnosti.
O hrozné jestiť, v stavu takovém padnouti do rukou
spravedlivého soudce, který nejen tělo usmrtiti, nýbrž

duši uvrhnouti může do ohně věčného. Protož po
zdvihuji srdce a ruce k Tobě, Předobrotivý ! volajice
s vroucnosti: í

O Bože! který nás každoročně slavným očeká
vanim Vykupitele našeho obveseluješ, propůjč mně
milósti, abych Jednorozeného Tvého, jejž co Spa
sitele svého radostně do srdce přijimam, jedenkrate
co Soudce světa s radostnou důvěrou přicházeti vi
děla, — Jej -— Pána našeho Ježiše Krista, který
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s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha svatého
Bůh na věky věkův. Amen.

Ku Kredo.

Věřim v Boha Otce atd.

K Obětování.

Ježiš Kristus vydal se za hřichy naše v do
brovolnou oběť, a umřel z lásky k nám na křiži,
abychom my věčně živi byli. V spojeni s touto
předrahou oběti přijmi, Otče nebeský! i oběť srdce
meho, kterou tobě znova se všim činěnim i živo
tem svým podávám. Ale srdce mé může jen ten
krát tobě se lbiti. když rozniceno jest čistou a ná
božnou láskou k Tobě; a jen pak mohu Tebe životem
svým oslavovati, když jej zasvětim cti Tvé a pro
spěchu lidstva, povinnosti své věrně plnim, zlého
statně se varuji, a všecko protivenstvíi života sna
šim trpělivě do otcovské vůle tvé se oddávajíc.

Bože předobrotivý! Ty patřiš do vnitřnosti duše
mé, znaš poctivou vůli mou; ale i mdlobu i vinu
mou. Pokorně a s duchem skroušeným a litostným
oddaávám se za oběť. Oběť ducha skroušeného jestiť
Tobě přijemná, a srdcem pokorným, hřichů litujicím
nepohrdneš. — Slituj se nade mnou! srdce čisté stvoř
ve mně Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech
mých. Nezamitej mne od tváře své, a neodnimej
mně sv. Ducha Svého, nybrž očisť a posvěť i mne
skrze čistou a svatou oběť Ježiše Krista, bých se
před Tebou dobrolibeznou oběti stala. Amen,
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Před Sanktus.

Pane všemohoucí! budiž se mnou a s duchem

mým. A ty srdce mé pozdvihni se ku Panu, vděčně
velebic slitování jeho. — V pravdě! slušné a pravé
i prospěšné jest, abych Tebe vždy vděčně velebila,
Pane svaty! Otče všemohouci! Bože věčný! abych
Tebe chválila a oslavovala vděčným vzpominánim
na poselství, které Anděl přinesl blahoslavené, vždy
nepoškvrněněé Panně Marii, jež zastiněnim Ducha
svatého jednorozeného Syna Tvého počala, a beze
ztraty panenské hodnosti porodila Světlo věčné,
Ježiše Krista, Pana našeho, skrze něhož chváleji
Andělé Tvou velebnost; skrze něhož prozpěvuji
Cherubinové a Serafinové radostné chvalozpěvy,
slavné jméno Tvé velebice. Kyžby i hlas můj s hlasy
jejich společně k Tobě se povznašel, když pokorně
volam:

„Svaty, svatý, svatý jest Bůh zástupů: nebesa
a země plná jsou slávy jeho, Hosanna na vý
sostech !“

Ježíš Kristus, biblické rozjímání,

Před pozdvihováním.

Ježiši Kriste! v Tobě jediném jest spasení, i
neniť lidem jiného jména dáno, v němžby spaseni
byti mohli, krom nejsvětějšího jména Tvého Ježiši,
Synu Davidů, smiluj se nade mnou!

2. Ježiši Kriste! Vtělení Tvé jest mi předra
hym rukojemstvim lásky Otce nebeského. V tom

se okázala laska Boží k nám, že Syna svého jedno
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rozeného na svět poslal, abychom skrze něho živi
byli. Protož, o duše ma! miluj Boha, proto že On
tebe prve miloval.

3. Ježiši Kriste! Přišti Tvé na svět jest život
můj a blahoslavenství mé. — Toť jest jisté, prav
divé a předrahé slovo, že jsi přišel na svět, abys
hřišniky hledal a spasil. — O Pane! Tyť všecko
viš, tedy i to viš, že Tebe miluji.

4. Ježiši Kriste! Chudoba Tva jest požehnání
a bohatství mé; nebo proto Tebe poslal k nám Otec,
abysi nám požehnal. — Bohatý jsi byl, ale pro nás
jsi chudým se učinil, abychom my chudobou Tvou
zbohatli. © Pane! nejsem hodna všech těch milo
sti, jichž mi prokazuješ.

5. Ježiši Kriste! Ponižení Tvé bylo povyšení
mé. Tys přišel do vlastního; ale tvoji Tě nepři
jali. Kteřiž však Tebe přijali a ve jmeno Tvé uvě
řili, těm jsi dal moc syny Božími byti. Tobě budiž
dik, čest, slava a moc na věky. Amen.

K pozdvihování.

6. Ježiši Kriste! Synu Boha živého! Tys pod
způsobami chleba a vína v nejsvětější svatosti ol
tařní skutečně přítomen. Klanim se věčnému Bož
ství Tvému. v nejhlubší pokoře! Tys odlesk slávy
Boži a podoba Boha neviditelného. Kdo Tebe vidi;
vidi Otce; nebo Tys v Otci a Otec v Tobě. Tys
pravy Bůh a život věčný. O Ježiši! odpusť mi
všecky hřichy mé!

7. Ježiši Kriste! Synu nejblahoslavenější Panny
Marie! — v tajemné svátosti oltářní vyznávám a
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velebím s nejsvětějším Božstvím Tvým zároveň také
dokonalé člověčenství Tvé. Ty jsi mezi námi! Ač
jsi byl Bohu roveň, předce jsi sam sebe zmařil,
způsobu služebnika přijav, ku podobenství lidí —
ale bez hříchu — učiněn, a v způsobu zevnitřnim
nalezen jsa jako člověk. O Ježiši! Tobě jsem živa!
O Ježišil Tobě umiram! O Ježiši! Tva jsem živa i
mrtva! Amen.

Po pozdvihování,

8. Ježiši Kriste, nejmilejší Synu Otce věčného!
Tys onen Učitel, jehož poslouchati mám. Učem Tvé
jest z Boha. Kdo se od Tebe odchyluje, a v učení
Tvém nesetrva, odchyluje se od Boha. Kdo však
slovo Tvé slyši a Onomu věři, kteryž Tebe poslal,
máť život věčny a nebude souzen, nýbrž přišel od
smrti do života. Kdo Tebe ma, mať život; kdo
Tebe nemá, jest v smrti. Pane! kamž půjdu od
Tebe? Tyť máš slova života věčného.

9. Ježiši Kriste! Tys zjevení Otcovo a cesta
k Otci. Boha žádný neviděl. Ty, jednorozeny Synu,
kterys od Otce přišel, Ty jsi nám jej zvěstoval a
zjevil. — Tys cesta, pravda a život. Nikdo ne
přijde k Otci, leč skrze Tebe. Skrze Tebe však
máme všickni důvěru radostnou a svobodny přistup
k Otci, když v Něj věřime. — Pane, věřim! při
spějž nevěře mé a tahniž mne k soběl

10. Ježiši Kriste, Tys světlo světa; kdo Tebe
následuje, nebude kráčeti ve tmách, nybrž bude
miti světlo života. — Tys kmen vinný, a ja rato
lest. Zůstanu-li v Tobě a Ty ve mně, vydám mno
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hého ovoce. Nezůstanu-li však v Tobě, uschnu jako
ratolest, která od kmene jest odřiznuta a k spálení
vyhozena. — O Ty beránku Boži, jenž snimaš
hřichy světa, smiluj se nade mnou -- a uděl mi po
koje svého!

Před sv. přijímáním.

11. Ježiši Kriste, Tys živý chléb života, kte
ryž s nebe přišel. Kdo chléb ten ji, živě bude na
věky. Chléb, jejž nám dáváš, jest tělo Tve, kteréž
jsi vydal, abychom živi byli. Tělo Tvé jest sku
tečný pokrm, krev Tvá skutečný nápoj. Kdo tělo
Tvé ji a krev Tvou pije, zůstává v Tobě a Ty
v něm. Stoje nyni přede dvéřmi srdce mého, tlu
češ. Kdo hlas Tvůj slyše otvira, k tomu vcháziš,
s nim večeřiš a on s Tebou. Smim-li se opovážiti
Tobě srdce své otevřiti? Ach osoba jsem hřišná
a duše má nema roucha svadebniího.

Pane, nejsem hodna, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše
má.

Při sv. přijímání.

12. Ježiši Kriste, Ty hledáš a spasené činiš,
což spaseno bylo; nebo Tys litostivý a pln slito
van. I pro mě nepravosti byl jsi poraněns a pro
mé hříchy trýzněn. Tys vzal trest na sebe, abych
ja pokoje dosáhla. Tys vnesl hříchy mé na těle
svém na dřevo křiže, abych já hříchu umřela a
spravedlnosti živa byla. — Tys Bůh a Prostředník
mezi Bohem a lidmi. — Tys smiřeni za hřichy
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světa veškerého. — Tys mne miloval a hřichy mé
smyl krvi svou. Tys Pán, a kromě Tebe neni Spa
sitele. Čímž bych se mohla Tobě odsloužiti, Pane!
za všecko, co jsi mi dobrého prokázal? Kalich
spasen, kalich smiřujici krve Tvé přijmu, s Bohem
se smiřim a jménu Tvému dobrořečiti budu.

Po sv. příjímaní.

13. Ježiši Kriste, Tys vzkříšení a život. Kdo
v Tebe věří, živ bude na věky, byť i umřel. Jakož
jsi Ty — Vitězi nad smrti a peklem — slavnou
moci Otce svého z mrtvých vstal, tak mámi ja
z hřichu povstati a v životě novém kráčeti. Vsta
la-li jsem s Kristem, musim i hledati, což nahoře
jest, kde Kristus sedi na pravici Boží.

14. Ježiši Kriste, Tys vešel do nebe, abysi za
nas před tváří Boži se představil; tam na pravici
Boži v slávě sedě zastupuješ nas. — Tam připra
vuješ všem svým příbytky a přicházivaš si pro ně
aby i oni byli. kde Ty jsi.

15. O Spasiteli můj! stůj při mně po všecky
dni až do skonání mého, abych již nehřešila. Hře
šila-li jsem však, buď mým zástupcem u Otce,
jehožto dcerou jsem se zásluhami Tvými stala.
Jsem-li pak dcerou Boži, jsem i dědička Boži, a
věčná, spoludědička Tvá. — Milosti Ducha svateho,
jejž Bůh skrze Tebe hojně na mne vyhl, budu ospra
vedlněna, a stanu se dědičkou života věčného.
Amen.
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K požehnání.

16. Milost Pána našeho Ježiše Krista, láska
Boži a společenství Ducha svatého budiž se mnou
a s námi všemi. Amen.

Ku konci mše svaté.

17. Ježiši Kriste. Ty přijdeš zase jedenkráte
v slávě své, a všickni svatí Andělé s Tebou. Pak
budeš seděti na trůnu velebnosti sve, a všickni na
rodové shromažději se před Tebou. Ty přijdeš sou-.
dit přisnou spravedlnosti svou všech, kteří Boha ne
znali a sv. Evangelium Jeho poslušníi nebyli. I ja
musim se pak okázati před soudnou stolici Tvou, ó
Ježiši! kdež mi odplaceno bude, co jsem zde do
brého nebo zlého učinila. Propůjč mi skrze tu nej
světější oběť, již jsem nyní přitomna byla, a skrze
zásluhy přehořkého umučení a smrti Tvé, milosti,
aby byl život můj s Bohem v Tobě skryt, a obco
vani mé aby bylo v nebesich, odkudž Tebe, 0 Je
žiši! očekávam. Pak křehké tělo mé proměniš a
oslavenému tělu Tvému podobně učiniš, i budu pak
povždy u Tebe. Amen.

18. Usmrceny beránek Boži hoden jest moci,
moudrosti, sily, cti, velebeni a chvály. - Trojjediné
mu Bohu, Otci +, Synu + i Duchu svatému + budiž
čest, sláva a moc na věky věkův. Amen.

Duše všech zemřelých odpočivejte skrze milo
srdenství Boži v pokoji. Amen.

Toto biblické rozjimání můžeme se při každe
mši svate modliti.
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Modlitby pro sv. čas adventní.
(Dle Fenelona.)

I.

V tomto svatém čase, 0 Bože! shromáždim
ducha svého, abych v tichosti tajemství Syna Tvého
slavila, a památku narození Jeho v srdci pobožně
otila. Přijdiž, Spasiteli můj! a osvit mne; přijdiž,
ó věčná lásko! a rozniť mne; přijdiž, Ó živote věč
ny; a obživ mne.

Očekávám Tebe, Nejsvětější! jakož Tě pro
roci a Patriarchové očekávali. Z celého srdce

volám s nimi (Iza. 45, 8.): Rosu dejte nebesa
s hůry, a oblakové dštěte spravedlivého! Otevři se
země, a vypuč Spasitele! Spravedlivi praotcové tě
šili se na Spasitele, potěšení národů, a když přišel,
svoji ho nepoznali. Světlo ve tmách sviti, a tmy
ho neobsáhly. Proč dliš, ó Králi! přijď kralovstvi
Tvé! Kdy se po všem světě okaže toto království
spravedlnosti, pokoje a pravdy? Otec Tvůj podro
bil Tobě všecky naroďy: On dal Tobě všecku moc
na nebi i na zemi, a předce Tě Tvoji nepoznávaji,
Tebe zavrhuji, urážeji, zrazuji.

O Pane a Bože můj! velice mne to boli, když
vidim, že se nespravedlnost na světě zmáha, a
Evangeliu Tvému odpor a potupa se činí. Ach, a
mnohem vice boli mne to, když vidim, že sama
proti vůli Tvé marnivosti hovim A rozkošem světa
se podávám. Jak dlouho, Pane! necháš dědictví
svého bez pomoci! Přijdiž Pane Ježiši! a obrať
světlo tváře Své opět ke mně. Žádné již věci se

M. Haubra modlitby, 12
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nepřidržím ze všech, které mne tuto ohkličuji; ne
boťza kratno, JE h 7 povstaneš,
o Bože! při Svou souditi budeš, a bezbožueho dev ,
chem úst Svých zničiš. — Soud a den oslaven
Tvého přikvapi na tento zatvrzely svět, ohromné
sloupy nebes a země se sesuji, a svět hřichy pře
plněny bude ohněm msticim straven a obnoven.
Hvězdy spadají a uhasnou, živlové se shluknou a
veškerá přiroda se rozptýli. O Bože spasení mého!
kárej mne, abys mne očistil a sebe hodnější učinil.
Ach, tento nerozumny svět zabývá se vždy jen
okamžením nynějším, které rychle pomiji. Jakž jest
tu všecko marné a hynouci, a předce po tom tak
bažime s se shánime, jakoby to věčně trvalo. Nebe
a země pominou, jako dým, ale slova Tvá nepomi
nou. O pravdo věčná, jak málo znají Tebe lidé,
jak málo rozvažují o Tobě! Lež naleza ouplné viry
v srdci lidském. Mimo Boha všecko jest ničemne,
všecko klamné. Všecko, co se vidi, slyší, citi,
všecko, pouze smyslné a vezdejší, — nic neni. Což
máme tyto marné sliny za skutečnost, a nepromě
nitelnou pravdu Tvou za sen držeti? Ach, Pane!
veškerý svět jest ve snu smrtelném pohřižen; vzbuď
pak jej světlemSvým vše oživujicim. Sešli i mně
papršlek nebeské moudrosti Sve, abych poznala a
hledala, co k spasení mému slouži. Rozniť srdce
mé laskou svatou a toužebnosti po Tobě! — Tys
laska, a Tebe milovati jest blaženost. O Spasiteli
můj! o jak velice dychtim po přišti Tvém! Pozdvi
huji hlavu, oči i srdce, abych Tobě vstřic chvatala.
Jsem sice mdla, bidná a křehká, všeho se mám
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báti, budešli mne dle přísnosti Své souditi. Čím
však mdlejší, bidnější jsem, tim vice citim, že mi
losti a slitování potřebuji.

O Pane! sejmi hříchy mé, opanuj srdce me!
vytrhni mě mně samé, abych jen Tvá byla. Což
mám jiného na světě činiti? Což mohu v tomto
plačtivém oudoli doufati, kde nepravost jest tak
mocná, a dobré tak nedokonalé? Jen vůle Tva
může mne v něm dele zdržeti. Tys mi nejmilejším
milovánim, nejhodnějšim dobrem; Tebe se přidrží
nyni celé srdce mé; odřikam se tebe samé, a mi
lujic jen Tebe přišti Tvého očekávam.

Ano, Bože můj! Tobě se poddam; posilni mdlou
vůli mou, kteráž po Tobě vzdychá. Nemám sice
sama ze sebe sily Tobě se oddati; Ty však mne
táhneš svazkem lasky Své za sebou. Pane! cobych
byla, kdybych nebyla Tvá? Bylaťtbych otrokyni ná
ruživosti svých. Jaké to hanebné a trpké otroctvt!

O Ty pravá svobodo dítek Božích, my Tebe
nezname. Proč se bojime, ženichu Božský! okovy
své ztroskotati, abychom jen od Tebe věčně závi
seli a Tobě sloužili! Což jsou pomujejici marnosti
lepši, než Ty sam a věčná sláva Tva? Jak velika
ta pošetilost lidska! Z Egypta nechceme vytahnouti;
kdežto na vůli mame vejiti do země zaslibené —
do svobody ditek Božich!

Rada a bez rozmejšlení zasvěcuji Tobě, 0 můj
Ježiši! srdce své. Jaka to blaženost s Tebou o

samotě byti: neslyšeti ani neviděti již, co marného
a neprospěšného jest, abych jen Tebe slyšela a od
moudrosti Tvé se učila. © lásko, ktera jen stále

12*
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miluješ, mám-li se báti k Tobě přistoupiti? Jho
Tvé jest sladké a břímě Tvé lehké. Právě obtiž
nosti služby světské měly by odstrašovati, ale bohu
žel, těch člověk hříchem zaslepený nevidi, těch se
neboji. O Pane! od bidy hříchu vysvoboď mne, a uděl
mi všecko. co mi chybi, dej mi sebe samého a
všecko, co ve mně jest, bude věčně milost Tvou
velebiti. Amen.

JI. Upamatování na dobrodiní, jež nám Ježíš Kristus
prokázal.

Nejvyšší dobrodinče lidstva! Spasiteli a Vyku
piteli všech, kteřiž v Tebe věři! Abych srdce své
k nabožné vděčnosti a svatému milování Tebe po
vzbudila, když památku svatého přišti Tvého opět
slavime, budu některa dobrodin Tva rozvažovati,
jichž jsem ja a semnou veškeré pokolení lidské od
milosti Tvé dosáhlo. Z lasky k nám opustil jsi
slávu nebeskou, a sstoupil jsi na svět; z lasky
k nám vtěliv se, přijal jsi pokornou podobu nemlu
vněte na se, abychom se stali ditkami Božími. Pro
spasení naše tekla krev Tvá již v osmy den života
Tvého; pro nás snášel jsi obtižnosti chudoby a pro
následování knižete nespravedlivého, který Tebe co
outlé ditě již usmrtiti chtěl. Pro nás šel jsi s ro
diči svymi do Nazaréta, a byv poddán jim, praco
val jsi s nimi, tak že Tebe známi Tvoji jen za
syna tesařova z Nazaretu drželi, ač plnost Božství
v Tobě byla. Pro nás vstoupil jsi v třidcatem roce
veřejně mezi lidi, zvěstuje jim království Boži a
vůli Otce nebeského,
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Pro nás jsi dal nejvznešenější přiklady tichosti
a pokory, lasky k Bohu a lidem, synovské posluš
nosti Všemohoucimu, nábožného horleni pro čest a
pro každou milování hodnou cnost.

Pro nás vydal jsi se pak do rukou ukrutných
a krvožiznivých nepřátel; pro nás snášel jsi nej
hroznějších trýznění; pro nás prolil jsi z tisicerých
ran krev svou, a umřel jsi na křiži smrti nejtrap
nejší a nejohavnější, abysi nás od smrti věčné vy
svobodil.

Z lasky k nám založil jsi náboženství Božské
se všemi útěchami a velebnými tajemstvími jeho;
Ty jsi nam zaslbil, že budeš prostředníkem a za
stupcem našim u Boha Otce, kterýž Tobě všechnu
moc dal. Tys nám zaslibil, že budeš s námi až
do skonáni světa.

< A Ty jsi, Přiteli lidstva nejlaskavější! Ty jsi
mezi námi v největšim tajemství oltářním, jako
otec mezi ditkami svými, a těšiš zarmoucených, jsi
štědry přitel nuzných, a všemohoucí vysvoboditel ze
vši nesnáze a nebezpečenství.

Nejsvětější tělo Tvé jest pokrmem duší našich,
a předraha krev Tvá občerstvením naším v slza
vém oudoli tomto. Jakož jsi někdy volal, tak vo
láš posaváde: Pojďte ke. mne všichni, kteřiž obtiženi
jste, a ja vás občerstvim. A jistě, Dobrodinče nej
laskavější! kdož nebyl občerstven, jenž k Tobě
šel? Kdož nenalezl potěšení a pomoci, když po
korně a srdečně k Tobě volal“

K trůnu milosti Tvé smime bez bazně a bez

nedůvěry přistupovati; nebo Ty neustáváš nás vy
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slýchati a nad nami se smilovávati, jakož se otec
nad ditkami svými smilováva. Chudy jest Tobě tak
milý jako mocný; Tys vlastně Bůh chudých a při
tel pokorných. Chudym — jak sam praviš — zvě
stuje se Evangelium, a pokorní bývají povýšeni. Po
moci potřebny, zavržený nalezá v Tobě přitele vše
mohouciho a laskavého, který jemu pomoci může a
pomoci chce.

Když se spravedlivý k Tobě modli, aby na
cestě cnosti posily nabyl; aby se hřichem nenaka
zil a pokušení nebezpečné jemu neuškodilo; tu vy
slyýchašmodlitbu jeho, milost Tvá vstupuje do srdce
jeho, a on citi v sobě sily dosti, aby dobry boj bo
joval a až do konce setrval.

Kdož mdly k Tobě vola, abysi mu přispěl, vr
tkavé srdce jeho upevnil, by s nim neklatil každý
větěrek pokušení co třtinou slabou, tu dosahuje po
moci žadané od Tebe, i potřebné sily k bojováaní
se žádostivosti svou; Ty staviš ctnost ve vši kráse
jeji, odměny“ její a nebe své před oči jeho, a on
tim povzbuzen, stává se statným bojovníkem pro
čest Tvou a pro spasení duše své.

Vola-li hřišník skroušenyý s litosti upřimuou a
s pevným předsevzetim o smilování Tvé, 0 Ježiši!
tuť nezamitáš nešťastného; hotov jsa jej přijmouti,
leješ potěšení do duše jeho, a on se sprosti nepra
vosti svých; nebo Ty obětuješ za něho cenu krve
a smrti své spravedlnosti věčné.

Ubohyý sirotek nalezá v Tobě Otce; opuštěná
vdova ochrance; lačnému dáváš chléb a bidnému
potěšení. Ty nás neopouštiš za živobytí; i pak jsi
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dince smrti jsi průvodčí náš do země nepovědomé;
i kterakžbychom mohli nešťatni byti, pokudž Ty jsi
při nás a s nami?

Toto všecko, a ještě neskončeně vice uděluješ
nám všem, Ó lásko věčná! To všecko přijimam od
Tebe i ja. Tys Bůh a spomocník můj, na něhož
spolehnouti se mohu. Mnoho-li dobrodiní. dosáhla
jsem již od dobrotivosti Tvé, a mnoho-li jich mohu
ještě očekavati? O duše má, děkuj Hospodinu, a
všecky vnitřnosti mé prozpěvujte svatému jménu
jeho! O Božsky slitovniče můj! Ty ve všech vě
cech se muou dobře mysliš; protož budu Tebe, co
jen mohu, zase milovati, a nábožným obcovanmm a
horlivým zachováváním přikázání Tvých svatých
Tobě svou vděčnost na jevo dávati.

Tobě budu živa, Tobě umru, abych Tebe je
denkrate v nebi věčně mohla milovati. Amen.

II. Vděční citové k nejdobrotivějšímu Vykupiteli,

1. Děkuji Tobě, Vykupiteli nejlaskavější! že
jsi k vůli mně a k vůli lidem vůbec přirozenost
naši na se přijiti račil; Tys vzal na se podobu slu
žebnika, abychom my se státi mohli ditkami Božími.

2. Děkuji Tobě, že jsi nám zjevil pravdy nej
vznešenější, učení nejdůležitější, naději nejpotěšitel
nější, a přiklady všech ctnosti nejvybornější. Pro
půjč mi Božské pomoci své, ať stalou věrnosti do
šlépěji Tvych vkročim, v lásce nabožné Tebe ná
sleduji, abysi mne jedenkráte v den soudu za svou
uznal.
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3. Děkuji Tobě, že jsi na vykoupení naše ne
přátelům svým se vydal, v nejhroznějších mukách
všecku svou krev prolil, a konečně život svůj na
křiži za nás obětoval.

4. Děkuji Tobě za Božské náboženství Tvé i
za tu nevypravitelnou milost, že jsi mně v něm
zroditi se a vyučiti dal. Dej, 0 Ježiši! ať s neu
navenou horlivostí všocky předpisy jeho zacho
vávam.

5. Děkuji Tobě, že jsi z outlé lásky k nám
ustanoviti račil nejsvětější tajemství Svátosti oltářní,
v n jsi vlastně a osobně uprostřed nás co Bůh,
spomocnik a přitel náš. Za lásku tuto budu Tobě
věčně děkovati, i nepřestanu Tebe též milovati
Amen.

IV. Citové lásky k Ježíši.

O nebeský Přiteli a dobrodinče můj! slitovný

Vykupiteli! svatosvatě slibuji nyni Tobě, že nikdy
již srdce svého na věci takové nezavěsim, kteréžby
mne konečně marnosti svou jen nešťastnou učinily
neb aspoň neupokojily. Což jsou smyslné radosti
a chlipné rozkoše jiného, než smrt duše? Což jsou
bohatství a důstojnosti, než přátelé nevěrni, ješto
mne v čas potřeby opouštěji? Což jest veškery tento
svět, kdybych se jemu oddati chtěla, než velmi po
mijejici a lasky mé nehodny? Ale Tebe budu milo
vati, Ty věčny, Ty nejlepši Pane! Nábožná, dětin
ska laska k Tobě posvěcuje mne; oživujeť viru mou
v Tebe, jakž mne o Tobě učí Tvá svatá cirkev;
činí důvěru mou v Tebe silnou a neohroženou; do
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dáva mi srdce v nebezpečenstvích, silu v pokušenich,
střídmosti v poživáni toho, čeho k zachování života
potřebuji; propůjčuje mi radosti ve věrném plnění
povinnosti mych; těši mne v souženich a protiven
stvich na mne dopuštěných; otvirá mi nejradostněj
ši vyhhdky do krásné budoucnosti; působi, že se
smrti nejen nebojim, nybrž ji sobě i žádám; opa
třujeť mi jediné pravé spokojnosti za živobyti a
nebe po smrti.

O Slitovniče můj! jak šťastná jsem, že Tebe
dětinsky, srdečně a upřimně miluji; a jak neskon
čeně hoden jsi toho, abych Tebe cele a s srdcem
nerozdělným milovala! Požehnej mně, vyslyš prosbu
mou o lasku k Tobě, a učiň, ať láska ta ve mně
se utvrdi a věčně v srdci mém zůstáva. Amen.

V. Povzbuzení k následování Vykupitele.

Klanim se Tobě a velebim Tebe, 0 Ježiši |
kteryž jsi nám pozůstavil přiklad všech cnosti. Při
spěj mi, ať Tebe následuji, pokudž sila má stačí,
Dej mi ke cti Otce mého nebeského živu byti, jako
jsi Ty životem svým Otce oslavil; dej mi býti ti
chou, pokornou a čistého srdce, jakož jsi i Ty byl,
ačkoliv jsi ovšem Ty byl ve všem neskončeně doko
nalejším než všickni smrtelnici býti mohou.

Dej mi Tebe následovati ve velkomyslné lasce
Tvé k lidem: vzdal všecku kyselost, závist a ra
dost z cizi škody od srdce mého. Dej ať radostně
a vlídně bližnim svým přispivám, kde mohu; ať se
o chléb s lačným a o nápoj se žiznivým sdělim; ať
i toho miluji, jenž mne nenávidí. Nemodlil-li jsi se
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na křiži ještě za vrahy sve, a neplakal-li jsi nad
Jerusalémem nevděčným*?

Pomáhej mi, Vykupiteli nejlaskavější! srdnatou
a do vůle Boži oddanou byti i tehda, když mne
protivenstvím zkoušíš. Pozdvihni oči a srdce mé
vzhůru, ať na světě, kde tolik zlého jest, srdce na
pomijející statky nevěšim, nybrž s dětenskou důvě
rou v Tebe a radostnou láskou k Tobě dle rozka

zu Tvého nejprvé nebe — cnost hledám a ostatni,
čehož potřebuji, pracovitosti svou si získám, které
pak jistě požehnaš. Amen.

VI. Modlitba závěreční k Vykupiteli,

1. S pokornou důvěrou prosim Tebe, božský
Vykupiteli můj! o milost, ať již ze spaní smyslného
procitnu, a srdce své odtrhnu od pošetilosti a mar
nosti věci vezdejšich, které potud mnou nejvice
vládly. Dej mi poznati, že nejsem pro tento svět
stvořena, ale že jsi mne pro nebe své ustanovil,
abych po něm horlivě toužila a k druhému přišti
Tvému hodně se připravovala.

2. Tys příklad můj v každé cnosti křesťanské.
Dej mi srdce a stalosti radostné v následování Tebe
o Ježiši! dej mi pokornou a tichou byti, jakož jsi
Ty byl; dej mi ke cti Boží živu byti a bližní sr
dečně milovati, jakož jsi Ty je miloval; dej mi
protivenství, jež mi Otec sesilá, s trpělivosti a od
danosti do jeho svaté vůle snášeti, a když potěšení
potřebuji, Vykupiteli můj! dej, ať ho hledám ne u
lidi, nybrž u Tebe.

3. Propůjč mně milosti, ať každého dne tak
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živa jsem, jakobych teprv začinala Tobě sloužiti, a
jakoby ten den byl poslední života mého. Dej mi
naučiti se jedenkrate dobře umřiti. Hodiny a leta
mijeji, a ja se bližim vždy vice k hrobu, O Ježiši!
pomahej mi zlého se vystřihati a dobré činiti, abych
jedenkráte, když mne povolaš, s láskou dětinskou
a s radosti spravedlivého duši svou do rukou Tvých
odevzdala. Amen.

IE.

Na slavnost milostného narození Pána a
VSVSpasitele našeho Ježíše Krista.

K první mši svaté,

Všemohouci, milosrdný Bože, Otče Pána na
šeho Ježiše Krista! Ty jsi zaslhbil již prvnim rodi
čům našim, když byli zhřešili, že jim pošleš Vy
kupitele od hřichu a zahuby věčne. Ty jsi totiž
zaslibem. patriarchům učinil, skrze Proroky vyvole
nemu lidu svému opakoval, a v plnosti času drahy
slib svůj splnil. — Dnes sobě připominame onu ve
Jesvatou noc, v kterou slovo věčné tělem učiněno

jest, a mezi námi přebyvalo.
Ditě se nam narodilo, a synaček jest nám da

rovan. Důstojnost panovnická spočiva na ramenou
jeho. Jestiť to Syn Tvůj, Nejsvětější! a Ty jsi mu
dal trůn otce jeho Davida. On panuje na věky, a
kralování jeho bude bez konce.

Jméno jeho jest — Rádce. On nam zjevuje
skryté rady Tvé a svatou vůli Tvou. On nás na
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učil Tobě v duchu a pravdě se klaněti, a vymohl
nám milosti, abychom v přikázanich Tvých kráčeti
mohli.

Jméno jeho jest — Podivny. Vtěleni, život,
smrt, z mrtvých vstání a na nebe vstoupem jeho jsou
zázraky lásky jeho. Svědkové a důkazy podivné
a všemohoucí lásky jeho byli všickni slepi, kulhavi,
hluši, málomocní a neduživi, jež pouhým slovem
uzdravil, a mrtví, jež opět vzkřísil.

Jméno jeho jest -— Bůh. On jest Otci roveň,
jedné bytosti a přirozenosti s nim, on jest Bůh po
žehnaný na věky!

Jmeno jeho jest —- kniže pokoje. On způsobil
zase mir mezi Tebou a lidmi. On nám opatřil opět
přístup k milostnému trůnu Tvému, a přinesl nám
pokoj s nebe.

Jméno jeho jest — otec věku budoucího. Jemu
jsi dal všecku moc na nebi i na zemi, a jméno
nade všecka jména, v němž všickni blahoslaveni
byti mame, Trůn jeho jest na věky upevněn! žezlo
království Tvého jest žezlo spravedlnosti.

Toto ditě Božské, kteréž jsi nám, Otče nebe
sky, co rukojemství neskončené lásky a milosrden
stvi svého daroval, obětuji Tobě při této mši svaté
na poděkování za všecky dobre a dokonalé dary,
jichž jsi nám skrze Něho propůjčil, a na smiření
za hřichy me, pokorně Tebe prosic, abysi mne všech
statků nebeských oučastnou učiniti ráčil, jež Kristus
Ježiš z lůna slavy Tvé k nám bídným lidem přinesl.

Novorozeny Spasiteli světa, Synu Nejvyššího,
a Bratře naš dle přirozenosti lidské! v nejhlubší
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pokoře ohybam kolena svá před jeslemi Tvými, a
klanim se Tobě s vírou živou a nejvroucnější láskou
co Panu a Bohu svému, jakož se Tobě klaněli Ma
ria a Josef, pastyřové Betlémšti a mndrci od vý
chodu. Pro neskončenou lasku Tvou, ktera Tebe
do bidy lidské stáhla, prosim Tebe, smiluj se nade
mnou, a požehnej mne, jakož jsi první ctitele sve
u jesli požehnal. — Klanic se zpívám tež onen
chvalozpěv Andělů, jimž milostné narozem Tvé sla
vili; „Slava Bohu na výsostech, a pokoj lidem do
bre vůle na zemi!“

Modlitba církevní.

O Bože! kterýž jsi tuto svatou noc osvitil, pa
prsky světla pravého, propůjč nam, prosíme, aby
chom, jako jsme na zemi tajemstvi světla toho po
znali, také k radostnému poživání jeho v nebi se
dostali, skrze téhož Ježiše Krista. Amen.

Mezi Epištolou a Evangelium.

Nejlaskavější Synu Boži, Ježiši Kriste! Tobě
budiž čest, chvala a dik za blahoslavené vtělení a
narozeni i za velkou lásku Tvou, že jsi tělo i duši
naši na se přijal, a tak bratrem našim se stal,
jimžto věčně zůstaneš, Ty jsi poctil nas všecky tak
velice, že jsme se skrze Tebe ditkami Božimi, ro
dem Božim stali. Pan všech pánů, nejvyšší, nej
mocnější, nejbohatší kral vzal na se mdlou a bid
nou přirozenost lidskou. O Bože! kterak jsi nás
povyšil, an jsi přirozenost lidskou s Božskou.přiro
zenosti svou spojil a ji na trůn svůjposadil. Ty jsi se
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oděl lidským tělem a duši, proto že jsi uzavřel nam
na těle i na duši zpomoci a nás spasiti. Přiroze
nost naše byla hřichem cela zkažena, v Tobě se
očistila a posvětila; bylať prokleta, v Tobě jest po
žehnána. Přirozenost naše odtrhla se od Boha,
v Tobě jest opět s Bohem spojena; bylať hřichem
poškvrněna a zohavena, v Tobě nabyla zase ctl;
hněv Boži ji tižil, v Tobě se opět zalbila Bohu.

Jakož pak spojení mezi Božskou a lidskou při
rozenosti v Panu Ježiši na věky nerozlučitelné jest,
tak se spojil Bůh vtělenim Syna svého s námi na
věky, a způsobil věčné přatelstvi, věčnou lásku,
věčné smiřeni, věčné otroctví, věčny pokoj. Proto
jsi se stal, Synu Boži a Synu člověka! prostřední
kem našim, abysi mohl mezi Bohem a lidmi vyje
dnavati, Otce svého smiřiti, bidu naši poznati a
nas potěšiti. Tys světlo prave, které nás osvěcuje,
cesta prava, ktera nás k Otci vede; pravda věčná,
která nás vyučuje; život věčny, který nás oživuje;
skrze Tebe přichází k nám milost Boži se všemi
jejimi poklady, spravedlnost Tvá a zásluhy Tve
prospívají nám, abychom skrze ně spaseni byli.
Tys naš věčny Nejvyšší kněz, ktery nám požehnáva,
za nas se přimlouva, ktery se za nas sam obětoval
za oběť smiřeni, skrze kterou dokonale, ano hojně
za hřichy a nepravosti naše dosti učiněnojest. Aby
chom živi byli, přišel život k nám; abychom osvi
ceni byli, vtělilo se světlo; abychom potěšení v bidě
sve měli, snesl se pramen všeho potěšeni s nebe do
tohoto plačtivého oudoli.

O nejmilejší děťátko Ježiši! jak iibezny jsi
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v jeslích svých, jak spanilá jest podoba Tva, jak
přívětivý pohled Tvůj, Ty nejkrasnější mezi synačky
lidskými! Přijdiž do srdce mého, požehnej mne po
kojem svým, spoj mne s sebou, a zůstaň věčně
v lásce svaté jednou se mnou.

O Božsky Ježišku! lásko ma! Ty jsi se vtělil,
ukřižován byl a za mne umřel, abych v lásce Tvé
živa byla i skonala, a v ni dosahla odpočinuti, po
koje, potěšení, bozpečnosti a radosti věčné, Amen.

Ku Credo.

Věřím v Boha atd. (s ostatnimi modlitbami
při adventm mši str. 167.)

ŤIN

Při druhé mši svaté.

I. Duše se modlí, aby se v ní Kristus duchovně
zrodil.

Příprava (dle církevníchmodliteb).

Dnes nám vzešlo světlo pravé; nebť se nám
Pán narodil, a dobrotivost i láska Boha Spasitele
našeho zjevila se nam.

Dnes obnovujem, Pane! tajemstvi vtělení Tvého
v Tvůj den narození. O dej, ať i srdce naše dnes
znova se zrodi, otroctví hřichu se sprosti, a naše
přirozenost Tvou milosti se obnoví.

Ty však, o Pane Otče nebeský! propůjč nám
milosti, abychom Tobě na den narození Syna Tvého
důstojným způsobem přinášeli oběť nejvyššího tajem
ství tohoto. Dej nam pokoje, jejž dnes sv. Andělé
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na zemi zvěstovali, a přijmi se zásluhami vtělenim
Jednorozeného Tvého spolu i dary naše, nás samy,
a všecko, co jsme a máme, za oběť dobrolibeznou.
— Dej sobě, Pane! oběť slavnosti dnešní libiti,
abychom skrze milost Tvou a svaté tajemstvi toto
Onomu podobní se stali, jenž lidskou přirozenost
naši na se přijal, a nábožným obcovánim k blaho
slavenstvi jeho se dostali, jehož slavnost narození
dnes, plesajice a diky činice, slavíme, a jenž jest
Pán a Spasitel naš Ježiš Kristus. Amen.

Ke mši svaté.

(Dle svatého Augustina.)

II. Duše poznává, jak bídná jest bez Krista, a jak
blahoslavená s Kristem.

K začátku.

Tebe milování nejhodnější, pro nás vtělený
Spasiteli světa, volam do srdce svého. Tys mně
vnukl sam svatou tužbu po Tobě, a připravil jsi
tak duši mou k přijeti Tebe. Stupiž do ni, prosim
Tebe, a opanuj ji, posvěť a oblaž. Tys mne dřive
miloval, z lasky vyhledal, na ramena vzal a k stádu
ditek Božích donesl; neměla-libých Tebe opět milo
vati, Tebe si do srdce svého žadati a Tobě též za
jesle sloužiti“

O jak nešťastná jest duše, která Tebe, Božsky
Spasiteli! nehledá a nemiluje! Kdo nemiluje Tebe,
živ jest k zahubě své. Kdo Tobě, Panel živ byti
se nesnaží, zůstáva bidny a mrtvy. Běda mně ne
šťastné, že jsem Krista potud pravou horlivosti ne
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hledala, potud z celého srdce nemilovala! Duše Tebe
nehledajici a nemilujicí miluje svět, slouží hříchu,
jest nepravostem podrobena, není nikdy pokojná,
nikdy šťastná. — Slitovniče! shlédni outrpně na
srdce mé hřichem a milovánim světa zraněné, a
zhoj je. Tebe žáda srdce mě, v Tebe doufám, Tys
všecka ma důvěra, Tebe miluji, Tobě se klanim;
nebť Ty jsi mně všim, vzkřišením, životem, blaho
slavenstvim mým. — © nejštědřejší Rozdavateli
občerstvení nebeského! nasyť mne zemdlenou, shro
máždi mne roztržitou, vyprosť mne zajatou a zhoj
mne raněnou. Aj, stojic přede dveřmi, tluku. Pro
milosrdenstvi, V němžto jsi, s vysosti přichazeje,
nás navštivil, prosim Tebe, otevři mně poklady sli
továni svých, a občerstvi mne chlebem nebeským.
Nebo Tys chléb a pramen života, Tys světlo ja
snosti věčné a všecko, čim spravedliví Tebe milu
jici živi jsou.

III. Duše touží po Ježíši, nejvyšším dobru svém.
Po Gloria.

Dejž pak mně zase sam sebe, Spasiteli Bož
sky! Aj, miluji Tebe, a jestli to ještě malo, dej mi
Tebe vic a vice milovati. Hynu toužebnosti po Tobě
a těšim se sladkým upamatovánim na Tebe, a čím
vice se milování Tebe oddavam a vůli svou s Tvou

spojuji, tim tišší a pokojnější jest srdce mé; náru
živosti oněmuji, nesnáze méně tižeji, i smrt zda se
vlídnější. Srdce se zdvihá láskou k Tobě, mysl se
vyjasňuje, a všecken duch dychtivosti popatření na
Tebe rozniceny, puzen jest k milování Neviditelného,
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Dejž tedy duchu mému křidla orliči; dej mu
letěti a neustati (Isai. 40, 31.), až se k trůnu slá
vy Tvé dostane, a u Tebe, nevyvážitelný pramene
všeho života! milosti dosáhne. — Budiž plesánim
mým, jenžto naděje má, spasení a vykoupení mé.
Budiž radosti mou, jenž mi jedenkráte budeš od
měnou, a přispěj mdlé sile mé, abych neustala Tebe
hledati. Tyť jsi blizky hledajicim Tebe. Dej mi
Tebe naleznouti a pak již mkdy neztratiti.

Ježiši! světlo srdcí na Tebe patřících! Živote
duši Tebe milujicich! Silo myšlének Tebe hledají
cich! dej mi Tebe v lasce svaté nerozdilně se při
držeti. Prosim Tebe, přijdiž do srdce mého a rozniť
je plnosti blahoslavenství svého, abych na všecko
vezdejší zapomenouc jen Tobě živa byla, jen Tebe
hledala, v Tobě se veselila; a skrze Tebe jeden
kráte spasení došla.

IV Duše se obětuje v lásce Onomu, který ji prvé
miloval a věčně oblažiti chce.

K Ofertorium.

O duše ma! obrazem Božim ozdobená, krvi
Kristovou vykoupena, virou s Ježíšem zasnoubená,
Duchem svatým obdařená, silou Božskou vypravená
a k společnosti s Anděly ustanovena: o milujž Onoho,
který tebe tak velice miloval; pozoruj na Onoho,
ktery neustále na tebe patři; hledej toho, ktery bez
přestání tebe hledá; oddej se jemu, ktery tobě cely
oddán jest a jehož laska milování tvé předešla. Onť

jest tvá zásluha, ovoce, požívání a cil. Budiž pečlivá
v lásce s pečlivým, čistá s čistým a svatá s svatým.
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Jak ty před Spasitele sveho předstoupiš, tak se i On
prokáže tobě. .

Přivětivy, laskavy a slitovny Bůh žada přivětive,
laskave, pokořené, čistě a outrpné srdce. — Miluj
Onoho, jenž tebe z propasti bidy a z bahna hřichu
vysvobodil. Vyvol si jej ze všech přátel svých, a on
jediny zachová tobě věrnost, když tě všecko opustí.
V den smrti tvé bude státi při cobě a ochrám tebe
před nepřátely zuřivými, hotovými pohltiti tebe.
Zemi neznámou povede tě až k přibytkům města
nebeského. Tam jest blaženost nejvyšší, sláva všecko
převyšujici, hojnost radosti a všeho dobrého. Tam
jest radostné prozpěvovaní, hlas plesáni; tam jest
dikůčiněni, chvalozpěvy a věčné Aleluja. 'Dam tebe
Ježiš, když se s mm tuto- spojiš a jemu sebe a vůli
svou obětovati budeš, přitovaryši k sv. Andělům,
s nimiž plesajic na věky budeš blaženě volati: Svaty,
svaty, svaty jest Pan Bůh zástupů, nebesa a země
plná jsou slávy jeho!

V Duše nežádá nic jiného než jen Ježiše milovati.

Před pozdvihováním.

Miluji Tebe, Pane Bože můj! Ty víš, že Tebe mi
luji, a že Tě vždy vroucněji milovati žadam. Jakož
Ty neskončený jsi, máš také neskončeně milován
byti, zvlášť od nas lidi, jež jsi tak miloval, je vy
koupil a pro ně tolik učinil. O neskončeného uctění
hodný Ježiši! Bože můj a lásko má! rozniť mne
celou laskou svou, sladkosti milosti své, jediným
toužením po Tobě, abych Tebe, milování nejhodnějšího
Pána svého, z celého srdce, ze vši duše i ze vši

13*
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sily své milovala, a Tebe vždy a všude v srdci,
v ústech a před očima měla, tak aby nic do srdce

, v ví A v vv.,
meho nemělo přistupu, čim bych se Tobě zpronevěřiti
mohla.

VI. Duše děkuje Otci nebeskému za své vykoupení.

Po pozdvihování.

Ty, o Pane! nemůžeš na člověka zapomenouti;
byť i matka na ditě své zapomenouti mohla, Ty se
nad námi nezapomeneš; Ty se smilováváš nad lidmi,
proto že jsi nas stvořil a dobře viš, že prach jsme.
Ovšemť byla bych musela zoufati pro množství hřichů,
jimiž jsem od dávna lásku Tvou splácela nevděčnosti,
milosrdenství Tvé opovážlivosti, kdyby slovo Tvé,
Otče! nebylo se vtělilo a mezi námi přebyvalo. Nyni
však nemusim již zoufati, když Ježiš Tebe až do
smrti, ba až do smrti křiže poslušen byl, zapis viny
naši smazav, jej ke křiži přibil (Kol. 2, 14.), a tak
hřich i smrt za hřich ukřižoval. Oslaveny, nyni na
pravici Tvé sedici a za nás se přimlouvajicíiSpasitel
dodava mi zmužile důvěry. V něho doufajic, jenž
nás ze sna hřišného zbudil a ze tmy k podivnému
světlu svému povolal, žádám k Tobě se dostati. —
Tobě budiž čest, chvála a diky za vykoupení naše
skrze Syna Tvého nyni i na věky.

VII. Duše prosí Ježíše, aby ji oučastnou učinil milostí
a ovoce nebeského z přijímání duchovního.

Ved
Před sv. přijímáním.

Prosim Tebe, Pane Ježíši Kriste! pro milostné
proliti předrahé krve Tve, kterouž vykoupeni jsme,
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propůjč mně nyni srdce skroušené, když se, ač ne
hodna, před svatým oltářem Tvým tajemství vykou
peut našeho klanim, a na podivné nebeské večeři
duchovnim způsobem podil beru, kterou jsi, Ty,
Pane a Bože můj! na památků lásky, totiž utrpeni
svého a smrti své ustanovil a přikázal, abychom
ji k spasení našemu a každodennímu posilněni mdloby
naši Tobě obětovali.

Ježiši Kriste! Chlebe života! jenž každodenně
poživán býváš a vždy cely zůstavaš, sviť mně a rozniť
mne; očisť nadobu svou od hřichu, naplň ji milosti
svou a zachovej ji v lasce své, abych těla a krve
Tvé Kkspaseni duše své požívala, v Tobě živa byla,
k Tobě se dostala a v Tobě věčně blahoslavena
zůstala.

VIII. Duše prosí Boha o milost, aby obcování její
vždy v nebi bylo.

Po sv. přijímání.

O Bože a lásko ma! Tys život můj, od něhož
živa jsem ; naděje má, na kterou se spoleham, a sláva,
které dosahnouti toužim. Opanuj Ty srdce a mysl
mou, řiď rozum můj, aby toužení mé jen k Tobě
směřovalo, duch můj jen po Tobě Žiznil a z pramene
vody živé se občerstvil.

Pane nejmilosrdnější! kterýž jsi nas tak velice
miloval a tak draze vykoupil, tak velice ospravedlnil
a tak vysoko pozdvihl! jak blažené jest srdce mé,
když sobě neskončené milosrdenství Tvé rozjimá
a nevystižitelnou lásku Tvou uvažuje: jen po Tobě,
po společenství s Tebou touží duše ma. Protož se
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budu, pokud co poutnice na tomto světě obcuji, dobře
na pozoru miti, abych Tebe, Stvořitele a Vykupitele
svého, mysli nábožnou a čistým obcovánim ze vši
sily velebila. Ač mne tělo tuto zdržuje, proniknu
aspoň mysli svou donebe, aby srdcé mé ustavičně
tam bylo, kde Ty přebyvaš, nejvyšší a milován
nejhodnější dobré, kde ma pravá vlast jest, kde jsi
i mně přibytek připravil, a kde s Otcem v jednotě
Ducha svatého živ jsi a kraluješ Bůh na věky věkův.
Amen.

K třetí mši svaté. (Viz slavnou mši svatou na stránce 79.)

Odpolední pobožnost na dni vánoční.

I. O převelikém dobrodiní vtělení Ježíšova.

(Od ctihodného Ludvíka z Granady.)

Klanm se Tobě, Božský Vykupiteli můj! Králi
nebes, světlo světa, panovniče panovníků, kniže po
koje, moci Boži a moudrosti Otce věčného! —
Klanim se Tobě, smirce lidu, outočiště hřišniků,
občerstvení unavených, potěšení zarmoucených, ne
skončená odměno spravedlivých! —-Klanim se Tobě
chiebe života, liku duše, vykupiteli světa, lbezná
oběti pokoje, kterýž jsi dobrolhbeznou ctnosti svých
vůní naklonil srdce Otce nebeského, aby na naše
soužení shlidl, vzdychani naše vyslyšel, a nás opět
na milost přijal! Viz, novorozený Spasiteli lidu!
k ctihodnym jeslím Tvým přicházím, abych velebila
převelikou dobrotivost Tvou, kterou jsi nám beze vši
zásluhy naši prokázal, a vzdala Tobě oběť diků za
všecka nesčislná dobrodiní, jichž jsi nám udělit
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račil. Ach, my jsme byli pokolení ztracené; byli
jsme nádoby hněvu, ditky zlořečení, a neužiteční,
smrti hodní služebnici; a Ty smilovav se nad námi,
shlidl jsi s vysosti nebeských na nejhlubší bídu naši
a na soužení lidu svého; a s trůnu věčného sstoupiv
přišel jsi sam vykoupit nás; Ty jsi se oblekl v smr
telnost naši, abysi moci svou mdlobu naši shladil,
smrt naši v život věčný proměnil, hřichy naše krví
svou smyl, a zkažené přirozenosti naši ztracenou
nevinnost navratil.

K tomuto velikému smiření neseslal jsi žádného
Anděla svého, ani Serafina, ani Cherubina, nýbrž
sám jsi chtěl k nám přijiti, dle vůle nebeského Otce
svého, jehožto neskončená dobrotivost se objevila
v Tobě, živém obrazu jeho, ty sam chtěl jsi Božskou
přirozenost svou s lidskou spojiti. O podivne, všecken
lidsky rozum přesahující spojeni! Pán slávy věčné
spojuje neskončené božství své s nizkosti člověčenství
našeho! Stvořitel světů ponižuje se tak velice, že
způsob služebníka na se přijima a mezi hřišniky
počisti se dáva, ač Nejsvětější byl. O nejlaskavější
Ježiši! do jaké hlubokosti přivedla Tebe láska Tvá
k nam! Tobě nebylo na tom dosti, že jsi našim
Pánem, Stvořitelem a Ochrancem, i společníkem,
bratrem, tělem a krvi naši stal jsi se. A tak jsi
s pilnosti slitování svých mezi nás do tohoto bidného
života vstoupil.

Tuto Pana a Boha sveho v jeslich viz a pozoruj,
duše má, v tomto ubohém lidském děcku, na tvrde
a nuzné postýlce ležicim a chatrnými plénkami ob
vinutém. O pokoro nevyslovitelna a lásko nevystiži
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telná! Viz, kterak neskončený Bůh v jeslích leži,
jehožto sláva naplňuje nebesa i zemi; kterak Onen
skrovnou potravou se syti, jehožto štědrost lačněti
nenecháva ani ptáčka ani broučka nejmenšího, kterak
Onen v jeslích pláče, jehožto hromovée na obloze
hřimaji, na jehožto všemohoucí hlas mocnosti nebeské
se třesou, a Cherubinové křidly svými obličej sobě
zastirají! — A proč jsi se, Panovniče můj! v takové
poniženosti narodil? proč jsi se tak hluboce pokořil
a tak přílišnou chudobu si zvolil? — Ach, nejpřed
nější naučení chtěl jsi nám dáti, příkladem svým
chtěl jsi nás naučiti pokoře, jež jest pramen a základ
všech ctnosti.

A což mám teprv k oné převeliké chudoběřici,
v niž jsi se narodil, kdežto chlév byl Tobě králov
ským hradem, jesle kolébkou, seno ložem, a chatrné
plenky šarlatem?

Kdež jest, o Ježiši! necitelné srdce ono, ježby
k milování a nábožnosti povzbuzeno nebylo, když
uváži nejen tuto chudobu, ale i Tvou neskončenou
lásku, kterou jsi tu na jevo dal! Sám sobě stal jsi
se chudým, abys nás chudé učinil bohatými. Člově
čenství mé přijal jsi na sebe, abysi mě božství svého
učinil oučastnou; synem lidským stal jsi se, abysi
mne dcerou Boži učinil a mně ducha lásky získal,
kterymž naplněna smím k Bohu volati: „Abba,
Otčel“

A když přehlédnu a uvážim cestu života Tvého,
od jesli až na horu Golgothu, nejsem s to vysloviti
ty nesnáze a protivenství, jež jsi na těle a na mysli
přetrpěl — nejsem s to vysloviti příklady ctnosti
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nejvyšších, jež jsi v živobyti svém podal. Nebo což
byl cely tvůj život jiného, než světlo a zrcadlo ctnosti
nejdokonalejšich? Chcili poznati samu sebe, popatřim
jako do nejčistšiho zrcadla na svatý život Tvůj,
v němž zjevně vidim, co mi ještě chybi. Tam na
cháazim pravou poslušnost, nejhlubší pokoru, dobro
volnou chudobu, podivnou trpělivost, neohroženou
setrvanlivost, nepochopitelnou shovivavost, lasku vše
cko převyšujici, a onu libeznou, bidě naší nejvýš
potřebnou ctnost slitování.

Kterakž tedy se mám Tobě, Ó nejmilostivější
a nejsladší Ježiši! zá tolikerá dobrodiní odsloužiti?
Věru, Pane! kdyby byly ve mně životy všech synů
Adamových, všecky jejich utrpení a zásluhy spojeny,
nestačiloby to všecko, bych se za nejmenší dobrodiní
Tvé odsloužila. Že však s nic nejsem, a Ty Pane!
všecko toto pro mne jsi učinil; tedy k Tobě pokorně
volám: Připoj k těm mnohým milostem, jež jsi mi
již prokazal, ještě tuto, abych je poznala, za tak
velikou lásku Tobě vděčna byla a celým srdcem
a mysli Tobě sloužila.

O Božsky, nejdobrotivější a milování nejhodnější
Vykupiteli můj! pozdraven budiž s nejpokornější
uctivosti dnes o slavnosti milostného narození Tvého!

Vítej mi, seslaný s nebe, v našem plačtivém oudoli.
Ve jménu všech lidi dobrořečim Tobě pro nevyslo
vitelnou dobrotivost Tvou. Všecko, co jsem a mám,
celé srdce a všecky naklonnosti a city své obětuji
Tobě i prosim Tebe, shlédni okem slitovným na mne;
posilni mne a dej mi vytrvalosti v dobrém. Dej mi
to živě povážiti, že jsi přišel udělit mi lasku Otce
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nebeského, a oblažit mne plnosti slitování svých.
Ty jsi mi otevřel nebe, kamž se mohu dostati, bu
du-li v Tebe a slovu Tvemu věřiti a nášledovati

přiklad Tvůj, který jsi mi dal.
O veď mne po cestách svých, abych jednou

bezpečně a šťastně došla do nebeské vlasti, až tuto
vezdejší pouť dokonam. © Ježiši vyslyš modlitbu
mou! Amen.

II. Slovo tělem učiněno jest, a přebývalo mezi námi.
(Jan 4, 14.)

Dobrořeč duše ma Hospodinu, a všecky věci,
kteréž ve mně jsou, svatému jménu jeho! — Syn
Otce věčného v podobě lidské jest Spasitel světa !
— Odlesk slávy a obraz přirozenosti Božské jest
Vykupitel světa!

O dobrořeč duše má Hospodinu, a všecký věci,
kterež ve mně jsou, svatému jménu jeho!

Dnes slavime památku oné svaté noci, která
skvělosti pravého nebeského světla osvicena byla —
oné svaté noci, v mižto se Ježiš narodil z Marie,
nejčistší Panny.

Kdož může onu neskončenou, nevyslovitelnou
lásku pochopiti, kteráž Tebe, věčný Otče! pohnula,
za nás neposlušné odpadle ditky, za poblouzene,
v zahubu vydané hřišniky vydati to, cos měl nej
milejšiho, — jednorozeného Syna svého? Kdož může
onu nevyslovitelnou lasku pochopiti, kteráž Tebe,
Ježiši Kriste! sestoupiti nutila s nebe na zem,
z vlasti blahoslavených do oudoli slz a smrti.

Pochopiti a uvážiti nemohu ovšem tuto nevy
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slovitelnou lasku, tuto neskončenou dobrotivost a
milostivost; ale věřiti, milovati, velebiti a s nebe
skými zástupy prozpěvovati, to mohu — to chci. —
O blažena radosti vánoční!

Sláva Tobě, Otče nebesky, na výsosti! Ty jsi
nam dal Syna svého a s nim všecko, co nás šťastné
čin1. Skrze něho jsme s Tebou smiřeni; skrze něho
obdrželi jsme svobodný přistup k milostnému trůnu
Tvému, a moc byti ditkami Božími.

Sláva Tobě, Jednorozeny Boží, — věčné slovo
Otcovo! Co mdle, pomoci potřebné, ubohé ditě vstu
puješ na svět, který skrze Tebe učiněn jest. Jakož
to Spasitel všech křehkosti lidských začináš již při
narození svém všecka břemena ubohých lidi něsti,
všecko trpké sám okoušeti, aby jsi unavených ob
čerstvil, skličených potěšil a obtiženým břimě sňal,
aby si dušem všech pokoje opatřil. Ty skrývaš pod
lidskou přirozenosti Božskou velebnost svou, aby
chom se bez bazně bližiti a důvěrně s Tebou obco

vati mohli. Neboť by jinak nižádny smrtelník nemohl
očima tělesnyma patřiti na Tebe, Pane slávy Bož
ské, jenž přebyvaš ve světle nepřistupném!

Ty Nejvyšší, jehožto vysosti dosáhnouti nemůže
žadné myšleni, Ty se nestydiš našim bratrem se
nazyvati. A my Tebe smime také bratrem jmeno
vatí, Ty Pane všech zástupů nebeských a zemských!
Jaké to povyšeni, jaka to hodnost přirozenosti lid
ské! Skrze Tebe stali jsme se oudy jednoho těla,
jehož hlava Ty jsi, spojeni jsouce svazkem neroz
dvojitelnyým.A to jest život a blahoslavenství naše,
že s Tebou spojeni jsme; nebo kromě Tebe jest
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smrt, temnosti a zahuba. Jen u víře v Tebe a ve
věrném následováni šlepěji Tvých jest blahoslavenství
a život věčný.

Přijdiž tedy, ditě Božské! a dej mi se s Tebou
spojiti láskou věčnou. Ukoj žádost mou po Tobě,
zůstaň ve mně, působ milosti svou ve mně, a stvoř
ve mně ducha nového a srdce milujici, ať Tebe vždy
vroucněji miluji, Tobě věrněji sloužim a ve všech
věcech svatou vůli Tvou plnim. Amen.

III. Litanie o nejsvětějším jménu Pána Ježíše.

Pane, smiluj se nad nami! Kriste, smiluj se nad
nami!

Pane, smiluj se nad nami! Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes Bože, smiluj se nad nami!
Synu Vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi!
Duše svaty Bože, smiluj se nad námi!
Svata Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Ježiši, Synu Boha živého!
Ježiši, Synu Marie Panny!
Ježiši, jenž jsi pravy Bůh a člověk!
Ježiši, nejsvětější!
Ježiši, všemohoucí a nejmilosrdnější!
Ježiši, nejposlušnější a nejpokornější!
Ježiši, nejtišší a nejtrpělivější!
Ježiši, přiklade všech cnosti!
Ježiši, Spasiteli světa!
Ježiši, prostředniku naš!
Ježiši, dobry Pastyři!
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Vysvoboditeli duší!
pramene pravdy!
moudrosti věčna!
dobroto nestihla!

Otče chudých
potěšiteli zarmoucenych!
radosti Andělů!
krali Patriarchů !
světlo Proroků!

Mistře Apoštolů!
Učiteli Evangelistů!
posilnění mučedniků!
osvicení vyznavačů!
ženichu panenských duši,
koruno všech Svatých!

Milostiv nám buď! — Odpusť nám, Ježiši!
Milostiv nam buď! — Uslyš nás, Ježiši!
Milostiv nam buď! — Vysvoboď nás, Ježiši!
Od všelikého hříchu — vysvoboď nás, Ježiši!
Pro Tvé milostné narozeni, — vysvoboď nás Ježiši!
Pro Tvé přehořké umučení a smrt, — vysvoboď nas

Ježiši!

Pro Tvé slavné vzkříšení a na nebe vstoupení —
vysvoboď nas Ježiši!

Na podivné sesláni Ducha svatého,
Na přímluvu nejsv. Rodičky Boži Panny Marie,
Na přímluvu všech Andělů a Svatych,
V den soudu,
Od věčné smrti,
Beranku Boží! atd. (Třikrat.)
Ježiši Kriste, uslyš nás. Ježiši Kriste, vyslyš nás.
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Paue, smiluj se nad námi!
Otče naš atd. Zdravas Maria atd. — Pochvaleno

budiž jméno Hospodinovo od tohoto času až ná
věky.

Modlitba,

O Ježiši! před Tebou ohybaji se všecka kolena
obyvatelů nebeských, zemských i pekelných, a všickni
jazykové vyznávají, že Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého, jediny Spomocnik naš a Spasitel. Dej ať
nejsvětější jmeno Tvé vzyvajice, moci jeho okusime,
a vzbuď v nas pruskou žádost po Božské lasce Tvé,
abychom z celého srdce, ústy a skutkem Tebe mi
lovati a Tebe chváliti neustávali. Ty však, Bože
všemohouci! dej, abychom skrze Spasitele světa, je
hožto slavnost narození dnes světime, ditkami Božími
učinění jedenkrate k životu nesmrtelnému byli vzkři
šeni. Skrzé téhož Pana Ježiše, jenž s Tebou živ jest
a kraluje atd. Amen.

Na slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka.
(Rozjímání dle sv. Augustina a Fulgencia.)

Včera jsme slavili narození Páně; dnes pak
konáme slavnost narození blahoslaveného služebníka

jeho sv. Štěpána. Včera jsme slavili den, když král
mučedníků světa se narodil; dnes slavime den, kdy
prvni z mučedníků ze světa sešel. Narození Páně
slavili jsme v den ten, kdy se ráčil naroditi; na
rození blahoslaveného služebníka jeho slavime v den
ten, kdy umíraje korunován byl. Narození Páně sla
vine v den ten, kdy tělo naše na sebe přijal; na
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tození blahoslaveného služebnika jeho slavime v den
ten, kdy schránku těla svého složil, a po tuhém
boji života tohoto na odpočinutí všel do radosti
Pána svého, s nimž smrti svou na vždy se spojil.

Štěpán se nebál smrti, proto že živého a vzkři
šeného viděl Božského Mistra svého, jenž pro něho
usmrcen jest; nybrž nejvroucnější laskou pojaty žá
dal co nejdřive tělo své opustiti a pro Pána umřiti,
aby s nim živ byti mohl. Nebť viděl nebesa otevřená
a Krista stojiciho na pravici Boží. Ježiš patřil tedy

na něj, an pro jméno jeho bojoval, a aby neklesl,
dal mu moc vítězství. Štěpán sobě dobyl koruny
života, proto že v toho věřil a v toho věrnosti
učednickou následoval, v němž jediné spasen jest,
a v jehožto jménu lidé jedině spasení byti mohou.

Kristus obcoval co jednorozéný Syn Otcův pln
milosti a pravdy; Štěpán jej následoval co muž pln
milosti a sily. Kristus se modlil za ty, kteřiž jej
křižovali; Štěpán prosil za ty, kteříž jej kameno
vali. Pán naš Ježiš Kristus modlil se na křiži při
bitý; Štěpán modlil se kleče, když naň kamení há
zeli. Když ještě stal, poroučel ducha svého Hospodinu;
když ale poklekl, modlil se za nepřátely své jako
přitel, řka: „Aj ja trpim a kamenovan jsem; proti
mně zuřeji; ale nepokladej jim toho za hřich; nebo
oč nyni prosun, o to jsem slyšel nejprvé Tebe na
křiži prositi. Ja služebník Tvůj trpim; Tys trpěl
přede mnou, a převeliky jest rozdil mezi mnou a
Tebou. Tys Pán, ja služebník! Tys Mistr, ja učed
nik; Tys Stvořitel, ja tvor; Tys Bůh, ja člověk;
Tys nejsvětější, já hříšník! Také jest veliký rozdil
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mezi hřichem oněch, kteří mne kamenuji, a hříchem
oněch, kteřiž Tebe ukřižovali. Když jsi řekl: „Otče,
odpusť jim, nebť nevědi, co činí;“ prosil jsi za těžky
hřích a naučil jsi mne prositi za menší: protož Pane!
nepřičitej toho kamenovatelům mým za hřich!“

V tomto asi duchu se modlil sv. Štěpán, a když
to dokonal, usnul v Pánu. O zesnuti pokojné, ze
snuti blažené! což může býti nad tebe žádoucněj
šiho!

Nuže! budu tedy tebe následovati, ty prvo
mučedniku křesťansky, abych korunovana byla jako
ty. Nasledovati tebe a podobna chci tobě byti
přede všim v milování nepřátel. Tys neřekl: „Pane
suď smrt mou!“ nybrž: „Pane! přijmi ducha mého.
— Tys neřekl: „Pane Ježiši! pomsti služebníka
svého, jenž nevinně umirá smrti tak ukrutnou!“
nybrž: „Pane! nepokládej jim toho za hřichl“ Od
množství nepřátel svých tebe kamenujicich obkličeny,
patřil jsi na ně vůkol, jim tiše odpouštěje, a setrval
jsi v milování onoho, pro něhož jsi usmrcen byl, a
ktery tobě za odměnu setrvanlivé věrnosti tvé udělil
věčně skvouci korunu života.

Modlitba,

Protož, o Pane! propůjč mi sily, ať to násle
duji, co ctim a čemu se obdivuji; uč mne i nepřátely
milovati, skrze přímluvu sv. Štěpána, který sám pro
vrahy a pronasledovatele sve o milost a odpuštění
prosil Ježiše Krista Syna Tvého. — Všemohouci
věčny Bože! jenžto jsi sobě zasvětil prvotiny mu
čedníků v krvi sv. Štěpána; učiň jeho orodovníkem
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našim u Tebe, který i za nepřátely své se modlil
k Ježiši Kristu, Synu Tvému a Pánu našemu. Amen.
Poněvadž církev svatá na den sv. Štěpána zároveň památku

všech sv. mučedníků Ježíše Krista Pána našeho světi, tedy
se modli v den ten také následujicí modlitbu.

Pobožnost ke cti svatých mučedníků.

Jak ctihodní jste nám, vy statní vyznávači a
mučednici Ježiše Krista, kteči jste se raději dali
mučiti a usmrtiti, než by jste byli od pravdy učení
jeho ustoupili. Vy jste potvrdili a rozšiřili křesťan
stvi krvi svou; a za to i my jsme vám vděčnosti
zavázáni. Nad to ale jest nám památka vaše draha,
neboť svatý přiklad váš i nás povzbuzuje k obětovné
a silné lásce Boži.

Doufáme sice, že alespoň v našich zemich oni
časové již pominuli, kde křesťané pro viru snášeti
museli největší nátisky a pronásledování. Ale ach!
i mne ještě tak mnohé věci odvraceji od vykonávání
povinnosti křesťanských! Brzy mne láká nějaká
mrzka žádost, zdánlivý užitek, svodny přiklad ; brzy
mne zvrtka bázeň a lenivost. Jak mdla jsem ještě,
a jak málo v trpělivosti cvičena! nemusim-li se
styděti, když se k vám, vy slavní mučednici, při
rovnam!

Ovšem že řikavam: raději umru, než bych hře
šila! a předce raději hřešim, než bych tu nejmenší
křivdu strpěla, tvrdou domluvu snesla, kratičké ne
pravé vyražení sobě odepřela, od špatného vezdej
šiho zisku upustila nebo malou obtiž přemohla; nej
menší pokušení zvráti nejlepší předsevzeti mé. Kte
rakž bych obstala v tě zkoušce, kdybych mučeni

M. Haubra modlitby, 14
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přetrpěti, krev a život měla obětovati pro svatou
viru svou?

Tolik však nežadaš nyni ode mne, 6 Bože! Ty
jen chceš, abych křesťanským obcovanim viru svou
statně vyznavala, proti všemu lákání a náchylnosti
k hřichu, proti všem překážkám a nepřatelům spa
seni svého udatně bojovala, a ničím ve světě k to
mu se nedala svesti, abych proti povinnosti a svě
domi jednala. K tomu mne posilniš milosti svou, ja
kož jsi posilnil sv. mučedníky v jejich mnohemtuž
šich bojich, jen když Tebe o tuto milost vroucně
prositi, a s ni věrně spolupůsobiti budu.

Chciť tedy tisickrate raději křivdu trpěti, než
jinému křivdu učiniti. S nepřately laskavě naložim,
a je sobě tichosti a dobročiněmm ziskam. Statně
budu povinnosti křesťanské a stavu svého plniti, a
poněvadž krev svou jako sv. mučednicivycediti ne
mohu, mať aspoň jen k tomu v žilách mých obihati,
aby mne až do posledního vzdechnuti oživovala
k ustavičně užitečné dobročinnosti a k vykonávání
skutků dobrych. Tak vyznávam viru svou skutečně
a živě, a takovou důvěrou k Tobě, 0 Bože! tako
vou srdnatosti a odhodlanosti, takovou trpělivosti a
setrvanlivosti se opatřim a ozbrojim, abych jeden
krate po šťastně přestálem boji a soužení hodnou
se stala, ve svaté společnosti slavných mučedlníků
Tvých radovati se z vítězné koruny slávy nebeské.
Amen.
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Modlitba církevní.

Prosime Tebe, Pane! račiž nás, kteří dnes také
památku všech svatých mučedníků slavime, v lásce
své tak npevniti, abychom utrpení světa tohoto z la
sky k oné slavě, kteráž se na nás jedenkrate zje
viti má, s radostnou a nepřemoženou srdnatosti sná
šeli, skrze Ježiše Krista Pána našeho. Amen.V

Modlitby v poslední večer roční.

I. Dikůčinění, lítost a předsevzetí.

Pane života meho! s milostivou a otcovskou

vůli Tvou dočkala jsem se opět posledniho dne roku
tohoto. Nevyslovitelně mnoho dobrého prokázal jsi
mně, neunavený Dobrodinče! v běhu roku tohoto:
od nesčislných nebezpečenství jsi mne uchoval, obsypal
jsi mě důkazy otcovské prozřetelnosti své tisicerým
způsobem jsi mne poučoval, vystřihal, povzbuzoval,
těšil a silil,

Každého dne, každé hodiny dal jsi mně důkazy,
že laska jsi, a že rozkoš Tva jest, tvory sve obla
žovati. O lásko mne nikdy neopouštějici; budiž ve
lebena za všecko, co jsL mně učinila a co jsi na
mne dopustila. Vzbuď mne k nejsrdečnějšiímu diků
činění za všecko, a posilni důvěra mou v nezmě
nitelůou věrnost a nepřestavajici peči Tvou o mne.

Ach! srdce a usta mělyby přetekati dikami a
plesánim, že Ty Bože Otcem mýmjsi, a předce
smim sotva oka svého pozdvihnouti —- musim se

14*
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styděti za svou váhavost, nevděčnost a vzdorující
neposlušnost, s kterou jsem dobrodiní Tva bez po
vážení přijímala a jich často proti Tvým svatým
úmyslům uživala. Čím vice přemýšlím, tím více se
hrozím onoho množství nepravosti, křehkosti a pře
nahlení, smyslných žádosti, prudkých vášní a náru
živosti, ničemných ba i nelaskavých a lživých slov
a zanedbávání povinnosti mých! O Otče můj! cožby
ze mne bylo, kdyby jsi chtěl se mnou v soud ve
jiti a se mnou naložiti dle hříchů mých? — Vy
znavám — s velikým zahanbenim a litosti to vy
znávam, Pane! že nejsem hodna toho milosrdenství
kteréž jsi mně prokázal a prokazuješ. Milostiv buď
mně hřišnici, a dej sily a pevnosti svatému před
sevzeti a slavnému slibu mému, kteryýmž tento rok
ve jménu Ježiše Krista dokonavám: že bude po
klesků mých, i všedních, méně, a ctnosti mých denně
vice! Dopřeješ-li mi ještě následující rok, moudře ho
použiji; ustavičně a opravdově budu se snažiti, bych
před Tebou stávala se vždy čistši, před světem ne
úhonnější, bližnimu vždy dobročinnější. Neodepři mi
Otče! působení Ducha Tvého svatého; přidej ku
chtění též dokonání! Čas života mého plyne, dnové
moji mijeji -— smrt a věčnost bližeji se ke mně.
rychlým krokem — Pane! uč mne dny mé počitati,
cenu jejich poznávati a každé hodiny způsobem Tobě
milým a mně spasitelným uživati. Tento rok byl po
slední lehkomyslnosti me! Otče! důvěrně odevzdávám
sebe a své přináležejici nezměnitelné dobrotivosti Tve!
Milosrdenství Tvé nade mnou budiž zjevnější každého
dne roku následujícího, jehož mi ještě dopřeješ.
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Lásko nezměnitelna! budiž den ode dne u větší
rv vel v / ov, v /

miře naději a potěšenim, outočištěm a radosti mou.
/ .. o v vy?

Do rukou Tvých uvrhuji se s důvěrou dětinskou, co
úd svaté cirkve Ježiše Krista, v němž a skrze ně
hož Tebe každodenně hodněji velebiti toužim. Am.

II, Velikost Boží a naše nicota; věrnost Boží a naše
nevěrnost.

(Ze spisů ctihodného opata Blosia.)

Bože můj! Krali věčnosti! Tys všemohoucnost
a vysost! Ty bydliš v světle nepřistupném a předce
jsi všude přitomen; neviditelný oku smrtelnému,
jeviš nám tisicerým dobrodinim a požehnáním při
tomnost svou. Velikost, moudrost, důstojnost a sláva
Tva jest neobmezena; Tys nejsvětější, nejdobroti
vějši, nejmilostivější — Tys nejvyšší, nejdokonalejší,
milování nejhodnější dobré!

A kdo jsem ja? — Ach nepatrný červiček, ne
čista hřišnice, ani hodna, aby mne zem nosila. Já
jsem prach a popel, chudoba a nicota, mdloba a
bida sama. Za sebe nic nemohu, nic nemáma s nic
nejsem. Kdo jsi Ty? a kdo jsemja?

Bože můj! Tys mně byl vždy věren. Láskou
věčnou miloval jsi mne, a vyznamenal jsi mě, uči
niv mě k nejvznešenějšiímu a nejkrásnějšimu obrazu
svému. Ty jsi mi dal ve sv. cirkvi Tvé se zroditi,
a mne v pravé křesťanské víře vyučiti. Laska Tvá
ke mně vedla Tě s nebe, a přiodila Tě přirozenosti
lidskou! ona Tě učinila bratrem mým, abych, od
dědictví nebeského hřichem se vyloučivši, věčně
nezahynula.
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Tři a třidceti let snášel jsi všeliké svizele na
světě, abysi mne spasil. Pro mne vycedil jsi všecku
krev svou až do poslední krůpěje. Křivdy všeliké a
všecky muky, a konečně i nejpotupnější smrt kříže
podstoupil jsi trpělivě a ochotně pro mne. O kterak
jsi mne miloval! Když jsem Tebe nepřátelsky opu
stila, povolal jsi mne zase nejpřivětivěji k sobě. Já
jsem hřešila, a Ty jsi tak dlouho shovival, až jsem
se milosti Tvou k Tobě obrátila, abys laskou vice
než otcovskou mohl se mne sniti to náramné břímě
hřichů.

Každého dne klesávam, a každého dne mne
zase pozdvihuješ. Kdykoli Tobě co ditě k Otci svému
se blžim a z poklesků svých litostně se vyznávám,
přijimaš mne se vši láskou otcovskou, očisťuješ mne
a hojiš rány mé. Ty mne bez přestání učiš, vedeš
a podporuješ. Ty jsi mi dal za matku nejmilostnější
matku svou, Pannu Marii, aby Za mne orodovala,
skrze kterou mne těšiš a mně pomáháš. Knižeti ne
beskému, Anděli mému velel jsi, aby nepřetrženě
měl stráž nade mnou. Tak pečuje láska Tvá kaž
dodenně o mne, jakobych byla ja sama na světě,
ja jediné stvořem Tve.

Abys mne věčně spasil, řídiš štěstí i neštěsti
k dobremu mému. Ty nic nezapomináš, co v do
brém minění ke cti Tvé činím, mluvim, slyším, čtu,
rozjimám, modlim se a žádám. Ani nejmenší dobré
myšleni, v němž láska žije, neni u Tebe ztraceno.
Všecko dobré byť sebe nedokonalejší a nehodnější
bylo, zachováváš v otcovském srdci svém, abysi je
denkrate ditěti svému odplatil.
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Ty sytiš duši mou sebe samým, poživáním nej
světější svátosti oltářní. Jaky to pokrm, jaké potě
šení, jaké občerstvem uděluješ nam! — I tělu mému
dávaš každodenní potřebu. Dobrodim, jichž sem i
tohoto, nyni dokonavajicího roku od Tebe dosahla
a každého okamžení dosahuji, nesčislná jsou, dobro
tivost Tvá ke mně jest nevypravitelná. Nadto vše
cko mám ještě od Tebe zaslíbení radostného a sla
vného království Tvého. Tebe mám věčně poživati.
Ty chceš o blahoslavenství své i se mnou se sdě
liti, pokud jen ja se odhodlám a vytrvám Tobě
sloužiti, v milování Tebe setrvati a tak jen u Tebe
blaho a spásu svou hledati. Nikdy nemilovala matka
prvorozeného svého tak vroucně, jakož jsi Ty mne
miloval. Laska Tvá ke mně jest pouha sladkost a
blaženost.

A ja? — ja jsem ti odplácela od dávna do
brotivost zlosti, lásku nenavisti; dobrodiní nevděč
nosti! Ach, tys věčná věrnost a láska ke mně; a
já věčná nevěrnost a nelaskavost k Tobě! —-Slušné
tedy a spravedlivé jest, abych se nyni v nejhlubší
pokoře Tobě Bohu svému podrobila; abych sama
sebe na vždycky zničila, a do vůle Tvé cele se po
hřižila; abych před Tebou, všude přítomný! a před
Tvými svatými Anděly v dětinské bazni, nevinnosti
a čistotě živa byla. — Toho mi propůjč k rozmno
žení věčné cti a slávy Tvé. Amen.

III. Oddanost Ježíši.

Ježiši Kriste! potěšení všech srdci, jež po Tobě
toužeji; živote duši, jež Tebe miluji; světlo a silo

->
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duchů všech, kteřiž Tebe hledaji! dej ať se v lásce
svaté jedině Tebe přidržim. Prosim Tebe nejsnažněji,
zůstavej a působ ve mně, a rozniť mne ohněm lásky
své, abych ničemnost a nestálost všech věcí pozem
ských střizlivě poznával a uvažoval, a jedině Tebe,
Ty věčně nejvyšší a milování nejhodnější dobre!
z celého srdce, ze vši duše, ze vši sily, to jest, nade
všecko miloval.

Ach, zahanbená a s lítosti musim vyznati, že
potud láskou nepořádnou na věci světa tohoto se
věšim, ač jen zármutek a nepokoj z toho mám. O,
pomoz mi, Pane a Bože můj! a vlej lásku k Tobě
do srdce mého, ať blizkost Tvou vždy citim. Vim
a vyznávám, že jest mnoho v srdci mém, co se
Tobě nelibi. Ale kdož je může vyčistiti? Ku komu
jinému než k Tobě volati: Hospodine! od provinění
mych očist mne, a cizi hříchy odpusť služebniku
svému. (Žalm 18, 14.)

O Ty outočiště kajicich hříšníků Ježiši Kriste!
Vzbuď ve mně zvláštní touženíi po Tobě, ať z lásky
k Tobě všecky tělesné žádosti a pozemské naklon
nosti ze srdce svého vypudim. Dej, ať panuje duše
ma nad tělem, rozum ať řidí duši, a milost Tvá ať
vládne mým rozumem, a podrobí mne také vnitřně
i zevnitřně svaté vůli Tve. Propůjč, ať duše, jazyk
a všecky vnitřnosti mé oslavují jméno Tvé, a nech
ať již nyni dle napomenutí apoštolova obcování mé
jest v nebesích. Zprosť mne všech vazeb, jež mne
na svět vážou, ať přes všecko vezdejší k Tobě
chvátam, Tobě sloužim, Tebe se jedině přidržuji,

Tobě ustavičně oddaná jsem, Tobě žiji a umirám.
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IV.

Tebe Bože chválime! Tebe Pane oslavujeme!
Tebe, Otče věčny! cti veškerý svět. Tobě prozpě
vuji všickni Andělé, Tobě zpívají nebesa a mocno
sti všecky, Tobě volají všickni Cherubinové a Se
rafinové hlasem neustálým: Svatý, svatý, svatý jest
Pán Bůh zástupů, nebesa i země plná jsou slávy
jeho. Tebe zvelebuje ctihodný kůr Apoštolů. Tebe
chvali osvícený zástup Proroků. Mučedníků množství
běloskvouci klaníi se Tobě. Tebe vyznává cirkev sv.
po světě veškerém; Tebe, Otce slávy nesmirné,
i pravého, jediného, uctění hodného Syna Tvého, a
i Ducha sv. utěšitele. Kriste, králi slávy! Tys Syn
Boha Otce od věčnosti! Abysi lidi vykoupil, sstou
pil jsi do Těla panenského. Tys přemohl osten smrti,
a otevřel jsi věřicím království nebeské. Ty sediš
na pravici Boži, v slávě Otce svého. Jakožto soudce
přijdeš zase; vira naše Tebe očekava. Protož pro
sime Tebe, pomoz sluhám svým, jež jsi předrahou
krví svou vykoupil. Dej, aťjsou jména naše jmeno
vána v počtu Svatých Tvých, v zemi slávy věčné.
Pane! Spasiž lid svůj, a požehnej dědictví svému.
Řiď služebníky své, a budiž věčnou ochranou jejich.
Každého dne voláme k Tobě, jméno Tvé zvelebu
jice od věků až na věky. Zachovej nás, Pane! dne
tohoto ode všeho hřichu. Smiluj se nad námi, Pane!
smiluj se nad nami. Dej ať slitovaní Tvých tak se
nam dostane, jakož doufame a důvěřujeme v Tebe.
V Tebe, Pane; doufala jsem, a nebudu zahanbena
na věky!
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Zvelebujme Otce, Syna a Duchasvatého. Chval
me a oslavujme trojjediného Boha na věky.

Modlitba.

Bože! slitování Tvá jsou nesčislná, a pokladové
dobrotivosti Tvé nesmirní! Ty dávaš prosicim, oč
Tebe vzyvaji, a jsi blizky všem, kteří k Tobě vo
laji. Děkujeme velebnosti Tvé za všecky dary, jichž
jsi nám udělil, a volame bez přestan k dobroti
vosti Tve, plné moudrosti, abys nás k odměně bu
douciho života moudře připravil a do něho milostivě
uvedl, skrze Ježiše Krista, Syna Tvého, Pána na
šeho. Amen.

V. Litanie o Prozřetelnosti Božské,

Pane, smiluj se nad nami! Kriste, smiluj se nad
nami!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Bože, všemohouci Stvořiteli nebes a země, smiluj se

nad námi!

Vševědouci a nejvejš moudrý Bože atd.
Všemohouci a předobrotivý Bože!
Shovivajici a milosrdný Bože!
O Ty nejlepši a milování nejhodnější dobre!
Který se nade všemi tvory svými smilováváš,
Ktery všecko, co žije, požehnáním naplňuješ,
Ktery lilie a kvítí polní odiváš,
Ktery jsi všecko k užitku člověka stvořil,
Ktery všecko moudře a laskavě zachovavaš a řidiš,
Ktery vezdejší protivenství k našemu zkoušení a na

pravení sesylaš,
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Který milujicím Tebe všecko k dobrému obraciš,
Ktery všecky vlasy na hlavě naši spočitané maš,
Ktery trpělivost křesťanskou radostmi věčnými od

měňuješ,
Bože, jediny Utěšiteli a Spomocniku náš,
Milostiv nám buď, odpusť nam, Pane!
Ode všeho zlého těla i duše, vysvoboď nás, Pane!
Ode všeho reptání proti nejsvětějšimu řízení Tvému,
O málomyslnosti a netrpělivosti,
Od přilišné starosti v časných věcech,
Od nemirné důvěry v bohatství a přizeň lidskou,
Od zlého uživání darů a dobrodim Tvých,
Od nelaskavosti k bližnímu,
Od zatvrzeni v hřichu,
Od krupobiti, neourody a drahoty,
My hřišnici, Tě prosime, vyslyš nás!
Abychom vždy v Božskou prozřetelnost Tvou dů

věřovali,

Abychom v štěstí nezhrdli a na Tebe nezapomenuli,
Abychom v neštěstí důvěry neztratili a netrpělivi

nebyli,
Abychom se všemu řizen Tvemu ochotně podrobovali,
Abychom jméno Tvé chvalili, nechť dáváš nebo bereš,
Aby se vůle Tvá stávala na nebi jako na zemi,
Abysi nam dal, čeho k zachování života potřebujeme,
Abysi nám v zármutcich dal potěšení a pomoc,
Aby nám protivenství k napravení života sloužily,
Abysi nás ve všech nehodách sílil a k ctnosti vedl,
Abysi nám všemza vezdejší žalost radost věčnouudělil
Abysi duchovní a světské vrchnosti naše naplnil

duchem moudrosti a nábožnosti,
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Abysi pracím našim požehnal, a je k našemu do
brému řidil,

Abychom jedenkráte věčně svatou prozřetelnost Tvou
v nebi velebili a chvalili,

Beránku Boží atd. Pane, smiluj se atd. Otče náš atd.
Oči všech doufají v Tebe, o Pane! A Ty jim

dáváš pokrm v čas přihodný, a naplňuješ všecko, co
žije, požehnáním svým. — Slava Otci atd.

E OLO
Modlitba.

Bože nejdobrotivější, Otče všech lidi! Ty znáš
a víš všecko, co myslíme, mluvime, činime a trpime.
Tys všude přítomen, a řidiš svět podivně. Ty se
smilováváš nad námi, jakož se otec slitovavá nad
ditkami svými; i kajicí hřišniky milostivě přijimáš,
když se k Tobě obraceji.

Pokorně Božské velebnosti Tvé se podavajice,
děkujeme Tobě za všecky nám roku tohoto proká
zané milosti a dobrodini; ano i za všecky na nás
otcovsky dopuštěne kříže a soužení diky činime
Tobě. Staniž se vůle Tvá jako v nebi tak i na
zemi; nalož s námi, Pane a Otče! co a kte
rak se Tobě libi, Prozřetelnosti Tvé všecko zane
chavajice, důvěřujeme cele v dobrotivost a moudrost
Tvou. Vysvoboď nás od zlého, zvláště pak od N.
N. — Ale, Pane! nikoli jak mi chceme, nýbrž jak
Ty chceš. Dej nám jen milosti a sily, když křiže
dopouštiš, abychom se Tobě milejšimi, milému Synu
Tvému Ježiši Kristu v utrpení podobnějšími, a je
denkrate radosti jeho oučastnými stali, kdež s Te
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boů živ jest a kraluje v jednotě Ducha svatého po
všecky věky věkův. Amen.

VI. Modlitba za všecky toho roku zemřelé.

O Bože stvořiteli a Vykupiteli všech věřicich,
propůjč dušem služebniků a služebnic svých odpu
štění všech hřichů, aby prominuti, kteréž vždycky
žadali, pokornymi prosbami našimi dojiti mohli,
skrze Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

Odpočinuti věčné dejž jim, Pane! a světlo věč
né ať jim sviti. Ať odpočívají v pokoji. Amen.

Požehnejž nás všemohouci Bůh, Otec, Syn a
Duch svatý. Amen.

Na den Nového Roku.

(Pobožnost ke mši svaté jako na Boží hod vánoční k druhé
mši, str. 179.)

4. Modlitba k Pánu Ježíši.

S Tebou, Ježiši Kriste, a ve jmenu Tvém po
činám tento nový rok vezdejšího života. Ty, jehožto
předrahé jmeno mně dnes zvláště důležité jest —
Ty svatý Ježiši — jméno Tvé, v němžto všecka
kolena klekaji, budiž ode mne velebeno!

Ty Vysvoboditeli, Vykupiteli a Oblažiteli všech,
kdož v Tebe věři, v Tebe věřím, v Tebe doufam;
smiluj se nade mnou a dej, ať mi tento rok jest ro
kem spaseni.

Budiž mi — co jinéno Tvé znamená — pra
vým Spomocnikem, když žádný pomoci nemůže; Sil
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nym a Potěšitelem, jakž to žádný smrtelník, jakž
to žádný krom Tebe byti nemůže.

Milostivost Tva k lidem všem, milostivost Tva
i ke mně budiž mi každým dnem patrnější, a pokoj
Boži, jejž jsi s nebe na zem přinesl, oblažujš mne
vždy vice. V svaté jmeno Tve důvěřují! Tys sila
má, když slabá jsem! obveselení mé, když truchlim;
Spomoenik můj, když trpim; Spasitel můj, když
umiram ; nejvyšší dobré, jediné a všecko mé, protož
obnovuji v novém roce novou umluvu:

Budu-li živa, živa budu Tobě; umru-li, umru
Tobě; nechť jsem živa nebo umirám, Tvá jsem, 6
Ježiši, jenž jsi požehnaný na věky. Amen.

2. Ježíš, můj Bůh a mé všecko.
(Z následování Krista Pána od Tomáše Kempenskóho.)

Hle můj Bůh a mé všecko: I což vice chci?
A co lepšího mohu žádati? O chutné a sladké slovo!
ale jedině tomu, jenž miluje to slovo, a ne svět,
ani těch věci, kteréž jsou na světě. Bůh můj a
všecko! Tomu, kdo rozumi, dosti povědino jest, a
častokrat ta slova opakovati milujicímu utěšené jest.
Neb když ty přitomenjsi, všecky věci jsou radostné;
ale když nejsi přitomen, všecky jsou marné. Ty
činiš srdce upokojené, a pokoj působiš i radost
rozkošnou. Bez Tebe nic nemůže se duši trvale l

biti, nic nemůže ji nasytiti a upokojiti, co kořenim
Tvé milosti a moudrosti není kořeněno.

O světlo věčné, všecka stvořena světla převy
Šujict! pronikni osvěcujicím bleskem s hůry všecky
vnitřnosti srdce meho. Očisť, osvěť a oživ ducha
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mého a všecky žádosti a činnosti jeho, aby s celou
silou k Tobě přilnul a nedal se od Tebe odtrhnouti.
O kdy ta šťastna a přežádoucí hodina přijde, abys
mne nasytil přitomnosti svou, a byl mi všecko ve
všem? Dokudž mi to dáno nebude, dotud není ra
dost má dokonala. Ach! ještě živ jest ve mně starý
člověk, nem všecken ukřižován, neni dokonale umrt
ven. Ještě siině žadaá tělo proti duchu, vnitřní odpor
činí, aniž dopoušti, aby duše nabyla upokojeni
v Tobě.

Ale Ty, jenž panuješ nad moci mořskou, a
bouři vlnobiti jeho ukrocuješ, povstaň a pomoz mně.
Okaž, prosim, všemocnost svou, ať jest oslavena
pravice Tva; nebť pro mne neni jiné naděje, ani
outočiště, než v samém Tobě, Pane Bože můj!

3, Modlitba o dar milování Boha.

(Dle blahoslaveného Ludvika Granadského.)

Ježiši nejlaskavější! Ty spasení duše mé! kdy
ach, kdy se budu Tobě ve všem a skrze všecko li
biti? Kdy z lasky k Tobě odumru sobě a tvorům
všem? Smiluj se nade mnou, Pane! a pomoz mi!
Božské velebnosti Tvé se klanim, a v milujici po
božnosti svaté rány Tve libam. Skrej mne v nich,
Nejdobrotivější! ať se tam dokonale očistim a la
skou Tvou cele naplním. O Pane a Bože můj! kdy
budu Tebe se vši horlivosti srdce svého milovati?

O Ježiši můj! raniž srdce mé šípem nejvroucnější
lásky svě. O Ty tužbo, naděje, lásko ma! kyžby
zasluhovala duše má láskou k Tobě celá roznicenáa
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byti, aby všecka jeji vlažnost se stravila a plame
nem vzňala v tomto Božském ohni.

O Vykupiteli můj! po Tobě toužim, Tobě se
cela obětuji, jedna Jedinemu, celá Celému. Kromě
Tebe ničehož nežádám, po ničem netoužim než po
Tobě, nebo jen Tebou uspokojuje se srdce mé. Kdož
jest štědřejší nad Tebe, který ses sám vydal pro
tak nepatrné stvořeni? Kdo tak pokorny, aby ve
lebnost a slavu všelikou odložil? Pane, ktery žád
ným nepohrdáš, žádného nezavrhuješ, kdož Tebe
hleda, ano ktery spiše hledajicímu Tebe vstříc při
chaziš, jej doprováziš a jemu cestu ukazuješ; Ty
v pravdě dokazuješ, že rozkoš Tvá jest byti se
syny lidskými. Za tuto převelikou dobrotivost zve
lebuji Tebe, Pane! svati Andělé Tvoji; nebo co ji
něho shledal jsi na nás, než bidu a hřich, a předce
chceš u nás zůstávati až do skonáni světa. Tys ne
měl na tom dosti, že jsi za nás umřel, nám svá
tosti zanechal a Anděle nebeské za stražce dal. Ty
sam, Pán velebnosti, ráčil jsi stánek soběučiniti mezi
námi. Činím tedy v tomto novém roce novou úmluvu
Bože můj! úmluvu nejvroucnější lasky a nejvěrnější
oddanosti. Vladni mnou dle libosti své, jakž mi to
za prospěšné uznaš; nebo Tvá chci byti, a žadného
jiného. Dej mi, Pane! ať krom Tebe ničeho nežá
dam, celá jen Tobě se obětuji a Tebe se nikdy
nespustim.

O lásko, kteráž mne rozněcuješ, kdy budu Tebe
dokonale milovati? Kdy Tobě připravim srdce plné
viry a lásky? Kdy se odtrhnu od smyslnosti své a
všeho, co mne od Tebe zdržuje, abych Tebe tím
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svobodněji milovala? Kdy bude duše má se všemi
mocnostmi a schopnostmi svými s Tebou dokonale
spojena? O Živote duše mé, kterýž jsi umřel, abych
ja živa byla, a smrti svou smrt naši přemohl: usmrť
všecko nesvate ve mně! shlaď všecky zlé náklon
nosti mě, svéhlavost a cokoliby překážeti mohlo,
bych v Tobě dokonale živa byla. A po takové smrti
vzbuď mne k novemu životu, abych vždy přikazaní
Tvá a předpisy cirkve svaté zachovávala a vůli
Tvou neustále plnila. © dobrotivý Ježiši! propůjč
mně milosti, ať sobě hřích ošklivim, vši bezbožnosti
se hrozim, a z celého srdce k Tobě se obrátim;
nebo v Tobě jediném jsou všecky mé žádosti spo
jeny; v Tobě žije pamět má a rozum můj; vůle má
a všecky mocnosti duše me. Ježiši, Ty jsi, Ty na
věky buď mé všecko ve všem. Amen!oh

Na slavnost Zjevení Páně.

Ke mši svaté.
P Ph

Příprava.

(Tomáš Kemponský o následování Krista kn. 3. kap. 29.)

Osviť mne, dobry Ježiši! jasnosti světla věč
ného, vyvrz ze přibytku srdce mého všecky temnosti.
Zapuď roztržitosti mnohé, a odvrať pokušení násili
činici. Bojuj za mne silně, a dej mi přemoci žádost
k rozkoši vábící, abych měla pokoj v moci Tve, a
hojnost chvály Tvé ať zni v svatém dvoru, to jest,

=
M. Haubra modlitby, 15
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v svědomi srdce čistého. Vyšli světlo své pravdy,
ať sviti na zemi; neb ja jsem země prázdná a ne
užitečná, dokudž mne neosvitiš. Vylij milost svou

s hůry, svlaž srdce mě rosou nebeskóu, a podej mi
vod pobožnosti k ovlažení země, abych mohla při
nesti užitek dobry a vyborny. Pozdvihni mysl obti
ženou břemenem hřichů, a k nebeským věcem vše
cku mou žadost povznes, abych okusivši jednou
sladkosti blahoslavenství nebeského zanevřela na

vždy, blaženost hledati ve věcech pozemských.
Odtabni mne a vytrhni od všelikého hynouciho

potěšení ze stvořených věci; neb žádná stvořena
věc nemůž žadosti mé na dlouho upokojiti a potě
šiti, Spoj mne s sebou svazkem nerozdilného milo
vani; neb Ty sám jsi dostatečný milujicimu, ale bez
Tebe ničemné jsou všecky věci!

Modlitba církevní.

O Bože! kterýž jsi dnes jednorozeného Syna
svého pohanům okázáním cesty skrze hvězdu zje
viti ráčil, propůjč nám, abychom, kteřiž jsme ve
světle viry Tebe již poznali, skrze Tebe tam při
vedeni byli, kde bychom na slávu Tvou tvaři v tvář
patřiti mohli, skrze téhož Ježiše Krista, Syna Tvého,
Pána našeho. Amen.

Mezi Epištolou a Evangelium.

O Pane Ježiši Kriste! v dnešním Evangelium
zvěstuje se přeslavné svědectví o narozeni Tvém.
Předně vyznávají nevěřici židé sami, že dle vyrčení
proroků Ty jakožto Vykupitel a Spasitel náš v Be
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tlémě se narodiš, Pak jsi se též sv. třem mudrcům
od vychodu skrze hvězdu podivně zjevil; od ni ve
deni hledali a nalezli Tebe, a obětovali klanice se
Tobě, jak prorok David předpověděl, zlato, na zna
meni, že jsi kral nebes i země, kadidlo, že jsi pra
vy Bůh a nejvyšší kněz dle řádu Melchisedechova,
a myrhu na vyznani, že Božství T've na se vzalo
mdlou a smrtelnou přirozenost lidskou.

Dnes zjevilo se podivné řizem Boži, že v Tobě
všickni národové blahoslavení budou; nebo ač sv.
tři mudrcové z pohanů byli, předce jsi je podivně
k sobě povolal a vedl. Za tuto nevymluvně velikou
milost a milosrdenství srdečně Tobě děkujice» pro
sime pokorně, aby i v srdcich našich hvězda milo
sti Tvé vzešla, kteražby nás pohnula, abychom ze
hřišného života tohoto se vytrhnuvše, na cestu se
vydali Tebe hledati, ctiti, Tobě se klaněti a sloužiti.

Prosime Tebe též, Pane! jakož jsi skrze sv.
Anděly své oněm třem mudrcům výstrahu dal před
kralem Herodesem, a jim jinou cestou do vlasti své
se vratiti velel, tak uchovej i nas skrze své svaté
Anděly před nepřitelem zlým a všemi ouklady jeho,
veď nás milostivě tou cestou, po ktere bychom se
k Tobě do nebeské vlasti, a Tebe tam s Otcem a
Duchem svatým — jednoho Boha — věčně ctili,
chválili a velebili. Amen.

(Další modlitby od Kredo až ku konci viz při adventní mši
str. 170.)

15*
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4, Rozjímání a modlitba na slavnost Zjevení Páně,

(Dle Fenelona.)

Bože můj! přicházim k Tobě se srdcem dů
věrným a radostným. V sobě ničehož nemám, a
jediné v Tobě všecko nalezam. O jak chuda jsem
a jak bohat jsi Ty? Ale nač potřebuji ja bohatství,
když jsi Ty bohat pro mne? Klanim se věčnému
bohatství milosti Tvé, a libuji sobě v chudobě a
nuznosti své. Propůjč mi ducha svého, ať dnes Bož
ského Syna Tvého Ježiše pozoruji, jak se jemu
mudrcové klani. Padam s nimi na kolena, bych se
mu v duchu klaněla.

Tito ctihodní mužové dali se hvězdě věsti, aniž
mudrovali. Oni podrobili rozum svůj, aby vyššího
vnuknuti uposlechli. Oni nedbali na pohodli, na tr
máceni a řeč lidskou. Což máme o nich mysliti?
Oni vyšli, nevědouce kam? Kam se poděla moudrost
mužů těchto, kteřiž co panovnici jinym rozkazovali?
Jaká to lehkověrnost, jaká slepá horlivost! Tak snad
mnozi o nich soudili, vidouce je odchazeti. Ale oni
nedbaji hany lidské, nečestných domněnek. Vydá
vajice se na dlouhou obtižnou cestu, nevěděli jak
se zdálo, proč ji podnikají. Zahlidli sice nadobyčej
nou hvězdu; ale mnozi jiní hvězdáři neshledávali
v ni nic nadpřirozeného. Jen oni citili osvícení a
hnuti ve vnitřnostech duše. Vnitřní světlo víry čisté
vedlo je jistěji, než světlo hvězdy. A tak se nediv
me, když bez ostýchání chudému ditěti v jeslich se
klaněji. O jak maličkymi se stali tito velcí na světě!
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Jak velice zdala se blouditi moudrost jejich. Což
jste, vy mudrcové! proto z východních zemi sem při
šli, abyste se tu klaněli děťatku, které jako každé
jiné v plénkách leži, pláče, pokrm béře? Zda se mně,
jakoby mi na to takto odpovidali: Jestiť to mou
drosť Boži, které se rozum náš podrobuje. O vy
mudrcové! vyť jste se museli sami ditkami státi,
abyste pravého Boha v ditěti Ježiši poznali!

Ale kdož pak i mně uděli té svaté sprostnosti
mudrců? Daleká budiž ode mne bezbožná, nešťastná
chytrost Herodesa a města Jerusaléma! Oni se ra
dili s rozumem svým; libovali sobě v moudrosti své;
myslili, že i nepochopitelné věci pochopuji. O hrda,
nesvata moudrosti! bojim se tebe, nenavidim tebe,
nechci tebe poslouchati. Jediná Žádost má jest,

abych v sobě utvrdila nevinný stav dětství Ježíšova,
Nechť k tomu nerozumný svět co chce řiká, ba ať
se na mne i pohorší. Já miluji od té chvile zavr
ženost, chudobu a poslušnost Spasitelovu, všeho ji
ného se odříkám. Žádný lidský ohled, žádná bázeň
před útržkami a křivým posuzováním nepravých mu
drců nema zvrátiti předsevzetí mé.

Šťastné předsevzeti! — Ale kterakž je vypl
nim? Ty, Pane! kterýž jsi ve mně chtění způsobil,
dej mi také statečnost k dokonání. Nesvitiž mně
světlo jine, než ono s hůry. Nevodiž mne rozum
jiny, než ten, který ochotnou poslušnost rozumu
mého za oběť žada. O Bože! Ty pravdo věčna! či
sta, nejvyšší moudrosti! budiž Ty jediným světlem
mým, ježby mi svítilo v temnostech života,
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2, Ježíši, živé světlo mé! smiluj se nade mnou
a osvit mne!

(Dle sv. Augustina.)

Ježiši Kriste! Ty odblesku slávy Otcovy, který
nad Cherubiny povýšený jsi a propasti pronikáš,
osviť mne světlem svým a přines mi spasení své.
Smiluj se nade mnou a osviť mne, ať Tebe vždy tak
jako Otce Tvého ctim, v světle kračim a působim,
pokudž den jest, a prvé než mne tmy překvapí.
Nebo kdo ve tmách kráči, nevi, kam jde. Tys můj
živý, pravý Bůh, Smiluj se nade mnou a osviť mne,
ať se v Tobě v duchu a v pravdě klanim.

Tys můj svatý Otec a dobrotivý Pan! smiluj
se nade mnou a vlej do srdce mého Ducha dětin
ského, ať v lasce poslušné a věrné oddanosti krá
čim cestou přikázan Tvých, abys mne jedenkráte
co služebnici dobrou a věrnou uvedl do radosti
Pána mého.

Tys můj jediný učitel a mocný Král! Ty máš
slova života věčného; smiluj se nade mnou a osviť
mne, ať nejprvé hledám království Božího a spra
vedlnost jeho.

Tys můj dobrý Pastyř a nejvěrnější Spomoc
nik! Ty dáváš ovcím, jež hlas Tvůj poslouchají a
Tebe následují, život věčný! smiluj se nade mnou a
vezmi mne ztracenou ovečku na bedra svá, a nes
mne nazpátek k stádu ditek Božich.

Tys má dokonalá laska, nejsladší radost a věčné
spasení mé! Ty jsi se vydal z lasky k námna smrt,
smiluj se nade mnou a osvit mne, abych Tebe zase
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milovala, nikoli ústy neb pouhym slovem, ale v skutku
a v pravdě. Tys rozkoš má a dědictví mé; v Tobě
o Ježiši! budu se věčně veseliti.

Tys má nejvybornější moudrost, pravě světlo,
prava cesta, vůdce můj do vlasti! Ty osvěcuješ kaž
dého člověka přichazejicho na tento svět; smiluj
se nade mnou a osvit mne: okaž mi cesty své a
uč mne šlépěje své znáti, ať do nich vstoupim a
Tebe následuji — v světle — k životu!

Tys má čistá sprostnost a svornost pokojna,
můj bohatý Slitovnik, největší sila má v křižich a
jista obrana! Tys pozval obtižených k sobě, a sl
bils jim občerstvení; smiluj se nade mnou a osviť
mne ; dej odpočinuti duši mé, dětinskou nábožnost
mysli mé, a srdci mému pokoj Boži, ktery převy
šuje všeliké pomyšlení.

Tys můj živý chléb a kněz na věky, neposkvr
něná obět smiření a vykoupení svate! Ty jsi sňal
jakožto Beránek Boží hřichy světa! Ty jsi nás sobě
vykoupil, nikoli snad pomijejicim zlatem a střibrem,
nybrž předrahou krvi svou. Smiluj se nade mnou a
osvit mne, sť smíření Tvého hledam, zásluh hoř
kého umučem Tvého a smrti Tve oučastnou se sta

nu, a poživaníim nejsvět. těla Tvého a krve Tvé,
života věčného dosáhnu.

Tys mé pravé vzkřišeni, život věčný a nejbla
ženější! Ty jsi odňal smrti osten a peklu vitězství;
Ty jsi se vratil k Otci, abysi nam v domě jeho
přibytky připravil; smiluj se nade mnou a osviť
mne, ať neustále na to patřím, co nahoře jest, a
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bez přestání tam usiluji, kde Ty jsi, a kam i mne
jedenkráte přivesti chceš.

Milovati Tě budu, 0 Ježiši! radosti nevyslovi
telná srdce mého! Nikoli sobě, nybrž Tobě budu
žiti po celý čas Života svého, jejž jsi mně svým
milosrdenstvim obnovil, když jsem již hynula v pře
velké bidnosti své. ©, jak pozdě, jak velmi pozdě
začinám Tebe, Dobroto věčna! milovati! Smiluj se
nade mnou a osvit mne; Dej mi, Pane! srdce, kte
reéžby Tebe ustavičně milovalo; pamět, kterážby na
Tebe nikdy nezapomenula; rozum, kteryýžby o Tobě
neustále rozjímal, a vůli, kteražby bez přestání jen
Tebe milovati žádala. Smiluj se nade mnou a osvit
mne! Neodcházej ze srdce mého; neodstupuj od ust
mých; buď vzdy při mně jakožto Spomocnik a
Ochrance ve vši potřebě. Ježiši! smiluj se nade
mnou a osvit mne, ať světlem se stanu. Amen.

PPLPLP

vevNa slavnost očišťování Fanny Marie čili
Hromnice.

Ke mši svaté.

Příprava. (Některé církevní modlitby při svěcení svíček.)

Všemohouci věčný Bože! dnes vzal nabožný
Simeon jednorozeného Syna Tvého v chrámu na
lokty své; dnes jsi jej dal sobě v chramu předsta
viti a obětovati. O, prosime Tebe skrze Božské
milosrdenství Tvé, požehnej a posvěť svíčky tyto,
jež my, služebnici Tvoji, ke cti jmena Tvého roz
svěcujeme a neseme. Požehnej a posvěť je světlem
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svým, Otče nebeský! ať je Tobě, Páuu a Bohu na
šemu, slušným způsobem nejen obětujeme, ale ať i
v srdcich našich svaty oheň Božské lásky Tvé se
rožniti, abychom Tobě ve svatém chrámu slávy
Tvé představeni a zasvěcení byli, skrze Ježiše
Krista Pana našeho. Amen.

O Pane Ježiši Kriste! prave světlo, ktere osvě
cuje každého člověka přicházejícího na tento svět,
vlej požehnání své svaté na svice tyto. Zasvěť je
světlem milosti svě, a jakož tyto hořici svíce tmy
noční viditelně rozptyluji, tak osvit i srdce naše
ohněm neviditelné stkvělosti Božského Ducha svého,
ať ve tmách hříchů a nepravosti slepě nechodime,
nýbrž duchem osviceným nahližime a poznáváme,
co Tobě jest milé a k spasení duši našich prospěš
ne, bychom takto šťastně vykonali tu nebezpečnou
a tmavou cestu života tohoto, a skrze Tebe, Ježiši
Kriste, Spasiteli světa! života věčného dosáhli, kte
ryž v dokonalé Trojici s Otcem a Duchem sratým
živ jsi a kraluješ na věky věkův. Amen.

O Pane Ježiši Kriste! kterýž jsi přirozenost
lidskou na se vzal a jakožto člověk mezi nami pře
býval, dnes jsi byl od rodičů svých v chramě obě
tován. Skvělosti ducha Tvého osvícený, vzal Tě
dnes ctihodný stařec Simeon na lokty své, a poznav
Tebe, velebil Tě co Vykupitele svého. O, propůjč
tedy i nam milostivě, bychom i my Tebe za Syna
Božího uznávali, a co Vykupitele svého z celého
srdce milovali, jenž jsi živ a kraluješ na věky.

Nyní chci podil vzíti na smirné oběti Pána na
šeho Ježiše Krista, kterou Tobě, Otče nebeský! kněz
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na oltaři vzdává; chci podil vziti na věčné památce
lásky a smrti jeho, a duchovním způsobem přijimati
nejsvětější tělo a nejdražší krev jeho při sv. přiji
mání kněze. Skrze zásluhu jednorozeného Syna
svého, jež Tobě při mši svaté obětuji, shlédni milo
stivě na modlitbu a volání mé, a připrav mne mi
losti Ducha svatého, abych Ježiše Krista do chrámu
srdce svého hodně přijala, Tobě představila a obě
tovala, jakož jej dnes nejblahoslavenější matka jeho
Tobě představila. Osviť a puď mne Duchem sva
tým, abych jako nábožný Simeon v milém Synu
"Tvém Pána a Spasitele svého vděčně poznala, a
ke cti jeho živu byti a umřiti za zisk sobě po
kladala.

Pane, smiluj se nade mnou! Ježiši Kriste, smi
luj se nade mnou! Pane, smiluj se nade mnou!
Tobě, trojjediny Bože! budiž sláva, čest, chvála a
diky nyni až na věky věkův. Amen.

Modlitba církevní.

Všemohouci věčny Bože! prosime Tebe pokor
ně, abysi, jakož Tobě dnes jednorozený Syn Tvůj
co pravý člověk v chrámě obětován bzl, i nám
udělil, abychom se Tobě s čistým srdcem obětovali.
Skrze téhož Ježíše Krista, Syna Tvého, Pana na
šeho, který atd.

K Evangelium.

O Pane Ježiši Kriste! jak slavné svědectví
davaš nam dnes o Božství a člověčenství svém,

Nábožny, spravedlivý Simeon, jemuž Duch svaty dal
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ujištění, že neumře, dokavad očekávaného a zaslí
beného Vykupitele neuzři, přišel dnes puzenim téhož
Ducha do chramu, vzal Tebe na lokty svě, velebil
Boha, a vyznával Tebe za Spasitele světa, za světlo
k osvícení pohanů, za potěšení nebeské, které i
smrt milou a sladkou čin. Jistě, Tys to byl sam
svrchovaný Synu Boží! který v mdlé podobě ditěte
na rukou starce nábožného ležel; nebo toho dne
přinesla Tebe milá matka Tvá, jakž zakon Mojži
šův předpisoval, do chramu, a obětovala Tebe ne
beskému Otci. Proto také nosíme dnes, Pane! dle
učení a starobylého obyčeje cirkve Tvé svaté, v ru
kou svíčky hořici, Tebe za světlo světa vyznávajice
a prosice, abysi v srdcích našich světlo milosti své
rozsvitil, by tak tmy hřichů se všemi zlými žádost
mi ouplně zapuzeny, pravá víra, pevná důvěra a
stála láska se všemi křesťanskými ctnostmi do nás
vštipena, a srdce naše Tobě za chrám přijemný
k ustavičnému přebývaní připravena byla. Propůjč
nám milosti, Bože všemohoucí! abychom tuto slav
nost s pravou pobožnosti a slušným dikůčiněnim sla
vili, a jakož to viditelné světlo Tobě ke cti a na
památku do ruky bereme, tak dej, jediné pravé
světlo, abychom Tebe též do chramu srdce svého
přijali: a jakož dnes v chramu představeno bylo
sv. člověčenství Tvé, skrze něž měli jsme byti ode
všech hřichů očištění a osvobozeni, tak dej i nám,
abychom po tomto živobyti Tobě v slávě Tvé ne
beské představeni jsouce, ji se všemi vyvolenými
Tvými věčně požívali. Amen.

Ku Kredo. (jako při adventní mši str. 167.)
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Modlitba.

I. Toužení po domovu. (Ze spisů ctihodného Blosia.)

Nyní propouštiš služebníka svého, Pane, podle
slova svého v pokoji. Nebo viděly oči mé spasení
Tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech lidi!
světlo k zjevení národům, a k slávě lidu svého
Israelského.“ Luk. 2, 29—21.

Již vzpomenuti na království světla, na statky
věčné a na blahoslavenství Vyvolených Tvých napl
ňuje duši mou tesknosti po domovu. Jeden den u
Tebe lepší jest, než tisic dnů daleko od Tebe. U
Tebe a v Tobě jest všecko dobré.

Kdy — o kdy dokonám pouť svou, abych před
Tebe předstoupila! kdy nasyti patření na tvář Tvou
všecky žadosti mé dokonale! — Lásko srdce mého,
kdy budu Tebe ouplně miti, kdy mne vezmeš k so
bě, abych na jasnost Tvou patřila! — Až mne k so
bě uvedeš, nebudu již poškvrněna, aniž Tebe budu
něčim urážeti; bezpečně budu potom o slávě Tvé a
divech milosrdenství Tvého prozpěvovati.

Nejmilejší! pozdvihni z prachu mne bidnou a
chceš-li, vyveď mne z vězení tohoto těla, a přijmi
mne k sobě do nebe. O jakž budu Tohě tam na
hoře diky věčné za všecka dobrodini Tva vzdá
vati! — Milostivý Ježiši! blahoslavenství života na
šeho jsi jen Ty; 0 jak hoři, kterak touži srdce mé
po Tobě! Tys veliky! chvála naše nedostihne vzne
šenost Tvou, (ale že Tebe chváliti smime, jest
přednost a rozkoš naše); Tys nejvýš slavný, ne
skončená plnost radosti nevyslovitelných, Kdy pak
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Tebe tak uvidim, jakž sám v sobě jsi, nikoli jak Tebe
v zrcadle tvorů vidíme! — Jak dlouho musim ještě
čekati, než nejspanilejšího Pána všech Andělů a
lidi spatřim! Nevýmluvná sličnost T'va táhne mne k so
bě, rozněcujic ve mně žádost svatou. Rozkošné
světlo Tvé, stkvělost Tvá plna slávy vyjasňuje duši
mou, jako svět jasnost sluneční. Ve vzdálenosti mé
od Tebe zdá mi se porušitelné tělo mé jako trpkou
korou býti. „Ach kyžbych směla kůru se sebe slo
žiti, a kyžby mohla duše má jakožto jadro To
bě milé prodlivati již v nebeské stodole Tvě u
Tebe, pravého vlastnika svého!

Nejvyšší lásko srdce mého! Oučeli a obsahu
všech žádosti mých! což má země a veškeré tvor
stvo krásnějšího pro oko, přijemnějšího pro ucho a
libeznějšího pro srdce, než jest blažené patření na
Tebe v nebesích? Kdy se mně dáš viděti? kdy
bude radost má dokonalá v patření na Tebe? kdy
budu zpívati chválu Tvou s kůry svatými ve vyso
stech blahoslavených? — Shlédni na toužebnost
lasky mé po Tobě! Ach smiluj se nade mnou! Slyš
stalé vzdychání mé a vezmi mne k sobě, abych
prozpěvovala se zástupy blažených duchů chválu
Tvou. K tomuť jsem od Tebe stvořena a vykou
pena. Kdy bude konec vyhnanství mého v tomto
slzavém oudoli ? kdy, o kdy povoláš mne domů do
vlasti? O vlasti mila, blahoslavená, kde noci neni,
nýbrž věčný den, věčně kvetoucí jaro a ourodné
leto; kde rozkošné krajiny vždy novou krásou se
ozdobuji a kviti nevadne; kde věčna libezná vůně
okolo nás vane a věčný souzvuk chvály Tvé zní.
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U Tebe jest pravý raj; všecko představení a oče
kávaní daleko převyšujicí, v němž potůčkové nej
čistšich radosti všude tekou, a krásou nejrozmani
tější všecko oplýva. U Tebe jest pramen života,
jasné poledne bez vedra a zimy, a pokoj nepřetr
ženy. U Tebe a v Tobě jest důstatek všeho, co
srdce lidské obveseliti může. Cožbych si tedy žá
dala krom Tebe? Na Tobě mam dosti! Tys Bůh
můj a všecko mé!

Pane! věřím, ačkoli nevidim. Věřim v nesmir
né věčné poklady, radosti a rozkoše nebeské. Vě
jim v Tebe, nejvyšší, nestvořená kraso a libeznosti!
z nižto se pryšti a původ beře všecko, co na světě
v pravdě jest krásné a lbezné. Věřim, ale ještě
Tebe nevidim! Dejž tedy, ať nezvrtkám v tom, co
bez vidění věřim, až jedenkrate uzřim, co nyni
věřim.

Ach Ježiši, lásko ma! kdy pak zavolaš, aby
tělo mé navráceno bylo zemi, z niž pošlo a duch
můj aby se dostavil k Tobě, Původci svému? —
Nejsladší pokoji můj! kdy usnu a odpočinu v Tobě,
abych nepochopitelnou slávu Tvou zjevně viděl?
kdy mne opoji sladky dech Božství Tvého?

Miláčku můj! na Tebe tváři v tvář patřiti,
v Tobě se veseliti, Tebe věčně miti — jaka to
blaženost! — Kyžbych vezdejší život tento v mi
losti Tvé skonala! Toho může jen všemohoucnost
Tvá propůjčiti — toho si mohu jen na lasce Tvé
vyprositi.

Milostivý Ježiši! v hodinu smrti mé požehnej
duši mou. Spoj smrt mou s smrti svou, kteraž vy
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koupení a život můj jest. Pošli mně pak vstřic
věrnou spomocnici Pannu Marii, libeznou matku
Tvou, tuto jasnou hvězdu. Ona ať mi oznámi co
nejkrásnější jitřní záře při vykročeníi z tohoto pla
čtivého oudoli, že se blíži slunce spravedlnosti.

Rci pak duši mé slovo milosti své: „Já jsem
Stvořitel, Vykupitel, milosrdna laska Tva; v bole
stech smrti své hledal a získal jsem Tě sobě! Ty
zůstaneš vždy při mně: nebojž sel“

Ježiši milování nejhodnější, Synu Boží! přijmi
mne milostivě do blahoslavenych příbytků věčného
pokoje a světla svého. Tam mi dej požívati slad
kého ovoce vykoupení, které si i pro mne vydobyl
utrpením svým; tam mi dej s Tebou v blahoslavené
rozkoši spojenu byti, abych od Tebe živa byla, To
bě plesala, a bez přestání oběť chvály a diků Tobě
vzdavala. Amen.

(Pak se modli čisl. 2. „„Modlitba k Ježiši“ a
čisl. 3. a 4. z modliteb na nový rok, str. 223.)

OS



Oddělení páté.

Pobožnosti pro čas postní.

Popeleční středa.

Modlitba církevní.

0 Bože, kdo se před Tebou pokoři, nalezá
milosti u Tebe, kdo se z hřichů svých kaje, smiří
hněv Tvůj. Výyslyš volání naše, a vylej na služeb
niky své, kteříž nyní hlavy své davame popelem
posypávati, hojné požehnání milosti svých. Naplň
nás duchem skroušeným a kajicim; dej nám, oč
moudře prosime; utvrď v nás, čeho dosahujeme a
zachovej, co přijímáme, skrze Ježiše Krista Pana
našeho. Amen.

Všemohouci věčný Bože! Tys udělil Ninivitským,
když v rouchu smutečním a popeli pokání činili, od
puštění hříchů jejich milostivě: propůjč tedy i nám,
abychom jako oni pokám činice, odpuštěm hřichů
svých dosáhli, skrze Ježíše Pána našeho. Amen.

O Bože! posilni věrných svých, aby svatý půst
hodně začali a k spasení svému dokonali, skrze Je
žiše Krista Pána našeho. Amen.

Modlitba a rozjímání v postě,

Všemohouci věčný Bože! pokorně k Tobě vzhlí
žejice počináme nyni čtyřidcitidenní půst, na pa
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mátku a následování onoho postu, v kterémžto milý
Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus stal se nám pří
kladem. Dej mi Otče milosrdný! milosti, ať toto
církevní přikázaní postu dle ducha Ježišova a dle
smyslu cirkve uvažuji a náležitě plním. — Božský
Syn Tvůj učil nas: Ne to, což vchází v ústa, po
skvrňuje člověka; ale což z úst vychází, toť poskvr
ňuje člověka. (Mat. 15. 11.) My se zdržujeme dle
předpisů cirkve Tvé svaté od jistých pokrmů, nikoli
jako bychom se báli, že se poživáním pokrmů těch
znečistime; nikoli jako bychom se domnívali, že
postem svým Tobě, ó Bože! nějakou službu proká
žeme, nebo timto zevnitřnim prostředkem nedosta
tek vnitřní ctnosti nahraditi můžeme. Cirkev Tva,
duchem Tvým vedena, vytyčila si světější oučel.

Půst od cirkve svaté nařizeny těla neumoři,
živobyti nezkráti; postem se právě můžeme pře
svědčiti z vlastni zkušenosti, jak málo přirozenost
lidska potřebuje, aby obstála, a jak je chtivost ne
nasycena v žádostech svých. Zdrženlivosti od věci
v sobě dovolených máme hotovosti nabyvati, aby
chom věrně a statně sobě odepřeli zapovězených a
hřišných. Umrtvením těla, ktere vždy bojuje a
žádá proti naši šlechetnější přirozenosti, ma duch
posilen a na křidlech pobožnosti, modlitby a rozji
maní tim svobodněji pozdvižen býti, čim méně jej
břímě těla k zemi tlači.

Poslušnost jest Tobě příjemnější než oběť. Ty
nehlediš ua velikost nebo skrovnost dila, které ko
náme, nýbrž na. oddanost a dětinskou lásku, ktera
nás při vykonávání dila toho oživuje a k němu pudi.

M. Haubra modlitby. 16
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Vštip svůj předpis postní hluboko do srdce
mého. Mluv, Pane! služebnice Tvá slyší a poslechne.

„Obraťte se — praviš — obraťte se ke mně
celým srdcem svým, s postem a pláčem, i s kvile
nim. A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše!
— Opusť bezbožný cestu svou, a muž nepravý my
šleni svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, a slitu
jeť se nad nim, a k Bohu našemu, nebť jest hojny
k odpuštění. — Lámej lačnému chléb svůj, a nuzně
i pocestné uveď do domu svého; když uzřiš nahého,
přioděj ho. Tentoť jest půst, kterýž jsem vyvolil,
di Hospodin.“

V pravdě; nyni jsou dnové spasení, pokání,
modlitby a křesťanské dobročinnosti. K tomuto sva
tému oučelu vynaložim tento postní čas. Chci, 0
Bože! — dej Ty ku chtění také dokonáni, — chci
se odtrhnouti od roztržitosti, jimž jsem se potud
tak rada oddávala; chci do sebe jiti a svědomí
své zpytovati, ať hřichy své a poklesky poznám,
ožellm a milosti Tvou se napravim. (Chci smysly
sve krotiti, bdělosti i přisnosti vládu ducha v sobě
upevniti. Čo tělu odejmu, o to se budu moci s po
třebným bližním děliti. Naboženství čisté a nepo
skvrněné u Tebe, Otče nebeský! toto jest, navště
vovati sirotky a vdovy v souženich jejich, a nepo
skvrněnou sebe ostřihati od tohoto světa. —

Spasiteli Božský! tento svatopostní čas jest
ustanoven zvláště k vděčnému rozjimáni svatého
utrpení a smrti Tvé. O Ty nevinný beránku Boží!
jenž neseš hřichy celého světa, kterak Tě mám
v těchto svatých dnech jen poněkud slušně uctiti?
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jakž Tobě za Tvou věčnou, vše oblažujicí lasku
děkovati? jakž nejlépe neskončenou cenu umučení
Tvého a smrti Tvé poznati? jakž Tebe věrně na
sledovati v srdnaté trpělivosti, poslušnosti, synovské
oddanosti Bohu i lásce Tvé nejpřivětivější i k ne
přátelům i vrahům vlastnim? —- O Ty Božská sho
vivavosti v podobě lidské, naplň mne hojně duchem
svým, ať sobě často a náležitě na mysli rozjimám
utrpení Tvé a smrt Tvou svatou; osvit mne, Ty
Smirce Boží! ať ovoco smrti, cenu prolité krve a
plnost lasky Tvé ouplně poznávám, Tebe za to mi
luji a Tobě se obětuji, jakož jsi se Ty za mne
hřišnici, za mne ztracenou obětoval, abych dosahla
odpuštění, milosti a života věčného.

Pane! Ty víš všecko! Ty víš také, že Tebe
miluji, ale Ty znaš spolu mdlobu mou. © Ty po
silnění mdlých! prokaž se mocným i ve mně, ať mi
tito svatí dnové stanou se nezapomenutelní a spa
sitelni, oučinkové jejich ve mně zřejmi. Dej mi po
dilu miti na svatém umučení a smrti Tvé. Dej mi
hříchu umřiti, jakož jsi Ty na shlazení hříchu umřel,
bych oučastna byla slavného z mrtvých vstání a
blahoslavenství Tvého v zemi vyvolených. Amen.

Modlitby na neděle postní.

Kristus jest oběť smíření za hříchy naše; a
netoliko za naše, ale i za hříchy celého světa,
V. Jan 1, 2.

Úvod. Pane, rty mé otevřeš, a budou ústa má
žvěstovati chvalu Tvou. — Bože! ku pomoci mé vzezři;
Pane! ku spomáhání mi pospěš. Sláva Otci atd,

16*
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I. Klanění. Jednorozenému Synu Božímu, Synu
Marie, který nás miloval, a krvi svou od hříchů
očistil, kKlaňse duše má! v nejhlubší pokoře. Panu
našemu Ježiši Kristu, ktery nas od zlořečem záko
na vykoupil, stav se zlořečeným pro nás, vzdej,
duše má! chválu věčnou a diky neskončené. Spa
siteli našemu Ježiši Kristu, ktery hřichy naše na
těle svém vnesl na dřevo kříže, abychom my hříchu
umřeli a spravedlnosti živi byli, obětuj, duše má,
diky nejvroucnější lásky, a prozpěvuj se všemi An
děly a Svatymi: Svatý, svatý, svaty jest Pán Bůh
zástupů, nebe a země plná jsou slávy jeho! Slava
Otci atd.

JI. Kající žalm. Smiluj se nade mnou, Bože!
podle velikého milosrdenství svého, a podle množ
stvi slitování svých shlaď nepravost mou. Nadto
obmej mne od nepravosti mé, a od hříchů mého
očist mne. Neboť nepravost svou ja poznavám, a
hřich můj proti mně jest vždycky. Toběť samému
jsem zhřešila, a zle jsem před Tebou učinila; (Tobě
se vyznávam,) abys spravedlivý shledan byl v ře
čich Tvých, a přemohl, když souzen byýváš.

Nebo hle! v nepravostech počata jsem, a v hři
šich počala mne matka má. Nebo hle, pravdu mi
loval jsi, tajné a skryté věci moudrosti své oznámil
jsi mně. Pokropiš mě hysopem, a očištěna budu;
obmeješ mě, a nad snih zbělim. Slyšení mému dáš
radost a plesáni; potěší se kosti ponižené. Odvrať
tvař svou od hříchů mýčh, a shlaď všecky nepra
vosti me. Srdce čisté stvoř ve mně, Bože! a ducha

příjemného obnov v útrobách mych. Nezamitej mně
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od tvaři své, a ducha svého svatého neodjimejž
ode mne.

Navrať mi radost spasení svého, a duchem
statečným upevniž mne. Učiti budu nepravé cestám
Tvým, a bezbožní se k Tobě obrátí. Vysvoboďmnekrví,Bože!© Božespasenímého!aspotě
šenim bude vypravovati jazyk můj spravedlnost Tvou.
Pane, rty mě otevřeš, a usta má zvěstovati budou
chvalu Tvou.

Kdybys byl chtěl oběť, bylabych ji dala; ale
v zapalech se kochati nebudeš. Oběť Bohu jest
duch zkormouceny; srdcem skroušeným a pokorným,
Bože! nepohrdneš. Dobrotivě učiň, Hospodine, v do
bré vůli své Sionu, aby vzdělány byly zdi Jerusa
lemské. Tehdaš přijmeš oběť spravedlnosti, dary a
zápaly, tehdaž klasti budou na oltař Tvůj telata.

III. Rozjímání o umučení Pána našeho Ježíše Krista.

1. Proč chtěl Ježiš trpěti? Co pohnulo Tebe!
ó Božský Přiteli lidstva! že jsi dobrovolně podstou
pil nejhroznější muky a nejpotupnější 1 nejtrapli
vějši smrt? Ach, nevyslovitelnáa láska Tvá byla to,
láska k nám ovcim zbloudilým. My jsme vězeli
v hanebnémotroctví hříchů a v okovech smrti věčné.

Svata spravedlnost Boží musela nás trestati nebo
dostiučinění miti, kterežby velebnosti jeho příslušné
bylo. Toto veliké dostiučiněn převzal jsi Ty, nej.
laskavější Ježiši! z lasky k nam na sebe. Na Tebe
naložil Otec všecky hřichy světa, a nyni jsi měl za
všecko trestán byti, co jsme hřichy svými zavinili.
Bolesti Tvé měly nás vyprostiti z nevyslovné bidy
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hřichu; rány Tvé měly nemoce duše naši zhojiti:
krev Tva měla byti vykoupenim, smrt Tvá našim
životem. Tobě tedy mame za všecko děkovati; Tys
skutečně naš Vysvoboditel; Tas mohl právem řici:
Většího milování žádný nema, než kdo položi život
svůj za přatele sve. O Slitovniče můj! jak vroucně
musim Tobě děkovati, a jak srdečně, jak horlivě
Tebe milovati, když povážim, žeby bez velkomyslné
Božské lasky Tvé veta bylo po mně bývalo, a že
nyni skrze Tebe se všemohoucim soudcem smiřena
a za dceru od něho přijata jsem! Jak mocnou po
hnutkou, bych hřích nenáviděla a ctnost milovala,
musí mně byti rozjímání umučení Tvého a smrti
Tvé; jak silně musi mne láska puditi, bych do šlé
pěji Tvych vkročila a Tebe následovala! Propůjč
mně milosti, ať nyni již bez přestam Tobě s celou
duši se oddám a Tobě skutky nabožnými každé
okamžem života svého obětuji. Amen.

2. Co trpěl Ježiš? O duše ma! Viz Slitovnika
svého v smrtelných ouzkostech v zahradě getseman
ské; patř, kterak pot krve leje se pa třesoucim
jeho těle! kterak jej vlastní učedník jeho nepřate
lům vydava: kterak jej ti ukrutnici tryzněji, v tvář
biji, a od soudce k soudci vlekou; popatř naň, kte
rak si z něho nehodny kral Herodes oděvem bilým
posměch čini; kterak svaté tělo jeho od bičů a
trni zraněno jest; kterak jeho vlastní lid, jemuž
nesčislna dobrodiní prokazoval a jejžby byl tak rád
vysvobodil, v slepé zuřivosti ukřižovati jej usiluje!
Pozoruj toho nevinného Beránka, kterak, ami úst
neotevřev, křiž na raněná ramena sva běře a na
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popraviště nese; kterak sobě trpělivě ruce a nohy
přibiti nechává, a nyni tu visí tři dlouhé bolestné
hodiny, v posměchu a tupeni, bez potěšení, v nevy
slovitelných bolestech, v nejtrapnější žízni, až ko
nečně všecko dokonáno jest, svatá hlava umirajícího
klesa, a svatá tvář v smrti bledne, na niž Andělé
s plesáním patřeji.

To všecko vytrpěl Slitovník Tvůj pro Tebe,
že tě miloval a spasiti chtěl. Tys cena krve jeho.
O Ježiši! kdožbych byla, kdybych při takové lásce
zůstala necitelnou, nepohnutou? Tobě se oddavajiíc,
budu Tobě nabožným obcováním děkovati. Amen.

3. Kterak trpěl Ježiš? Tys trpěl, Vykupiteli můj!
proto že jsi chtěl; utrpení a smrt Tvá byly dobro
volnou oběti na vykoupení nás všech. Tys to do
kazal sam, když jediné slovo všemohoucnosti Tvé
k zemi porazilo celou rotu bidniků, kteřiž tebe jiti
chtěli. Kdybys nebyl dobrovolně na smrt se vydal,
ach, jen prosby k Otci bylo potřebi, a* zástupové
Andělů byli by se achraně Tvé okolo Tebe rozlo
žili. Ale s synovskou oddanosti byl jsi spravedlnosti
věčné poslušen až do smrti — smrti křiže; Tys
vypil až do poslední krůpěje hořký kalich utrpení,
a umřel jsi z lasky k nám, kteří jsme smrti zaslou
žili, abychom živi byli.

4. Kterak musim Vykupiteli svému děkovati“
O Božský Dobrodinče můj! čim se Ti mám odpla
titi za tak nevyslovitelnou lasku? — Jen obapolnou
lasku, vděčnost, oddanost do vůle Tvé svaté a po
slušnost přikázáním Tvým, to žadaš všim právem
ode mne, a to také ze vši sily své a s radosti chci
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zachovávati. Jsem ovšemť osoba mdlá a velmi smy
slná; ale také vím, že milosti svou rád přisplváš ;
byť se přikázání Tvá svatá zkažené přirozenosti
mé obtížná zdála, Božská pomoc Tvá a láska má
k Tobě ulehčí mi je.

S srdcem pokorným a důvěrným prosim tedy
Tebe, o Ježiši! přispěj mdlobě mé milosti svou, ať
Tebe po celý život svůj srdečně, oučinně a nade
všecko miluji: ať s radostnou horlivosti všecko to
plnim, co jsi mi přikázal; ať každého dne života
svého ochotně křiž svůj na sebe beru, Tebe násle
duji, tím způsobem Tobě vděčna jsem, a co věrná
učednice Tva před Tebou kračim. Amen.

IV. Sedmero proseb k trpicímu Spasiteli.

Prosba první o pravou pokoru.

Vykupiteli Božský, kterýž jsi se pro spasení
mé až k smrti křiže snižil! vyslyš důvěrnou modlit
bu mou, a vštip do duše mé pravou upřimnou po
koru, bez ktere žádná ctnost obstáti nemůže. Dej
mi poznáti, jak chudá, mdlá a nedostatečná jsem,
a jak velice za všecko, co jsem a mám, jen dobro
tivosti Tvé povinována jsem, a že tedy nemám ni
čeho, pročby se srdce mé vypinalo. Amen.

Prosba druhá o křesťanskou náchylnost k bližním.

Z lásky k nam lidem vydal jsi se na smrt, 6
Ježiši! a kdo učedníkem Tvým býti chce, musí
všecky lidi milovati, jakož jsi Ty je miloval; nebo
po tom chceš poznati, že jsme Tvoji učednici, bu
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deme-li miti lásku jedni k druhým. Propůjč mně
milosti, ať toto znamení učednictvi Tvého na sobě
nosím, a bez závisti a zašti každému, co má, od
srdce přeji, s radujícími se raduji a s plačicimi
pláči; ať nezišťně pomáhám, kde mohu, opuštěných
se ujimám, soužených občerstvuji, a tak Tebe násle
duji, Otče nebeský! kterýž slunci svému vychá
zeti veliš a pršeti dáváš na spravedlivé i hřišniky.
Amen.

Prosba třetí o pravou čistotu.,

O Božský Vykupiteli můj! Tys za mne krvá
cel z nesčislných ran, Tys umřel za mne na kříži,
a jábych mohla ještě beze studu živa býti a chlip
nosti se oddávati? — Tys byl pro nepravosti mé
raněn, pro hříchy mé ubit, a vnesl jsi hříchy mé
na těle svém na dřevo křiže, abych ja pokoje do
sáhla; a ja bych mohla tak necitelná byti, a cenou
krve Tvé pohrdati, tak nevděčná a tělo své k slou
žení hříchu vydati a hrozný soud na sebe uvaliti?
— Ach, Spasiteli nejlaskavější! pomáhej mi všech
hřichů nečistoty bedlivě a svědomitě se varovati, a
nikdy na to nezapominati, že duše má jest obraz
Tvůj, a Tělo mé příbytek sv. Ducha Tvého, jenž
žádným smilstvím zneuctiti nesmím. Posiluj mne
v pokušenich, uchovej mne od nebezpečenství svodu
a pohoršeni, ať čistě a nepoškvrněně před Tebou
obcuji. Amen.

Prosba čtvrtá o křesťanskou střídmost.

Božský Smiřiteli! kterýž jsi na křiži v nejhro
nější žizni žluči napojen byl: prosim Tebe, vzdal
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ode mne hanebnou náchylnost k nestřidmosti. Dej
mi vždycky miti na paměti, že nad toto křehké a
padouci tělo daleko šlechetnější a vzacnější jest
nesmrtelna duše ma. Vštip do mne nepřemožitel
nou ošklivost před obžerstvím, kterež člověka hlu
boko pod dobytek snižuje. Propůjč mi, čeho k za
chováni života a zdravi svého potřebuji; dej mi
toho vděčně, střidmě a moudře poživati, a když
důstatek mám, z něho pravé chudobě a nouzi udě
lovati, bych Tobě v ončinné lasce podobna a je
denkráte s Tebou v domě nebeského Otce Tvého

spojena byla. Amen.

Prosba pátá o pravou lásku k spravedlnosti.

Pro mne, Ježiši nejsvětější! Milovniče nevin.
nosti a spravedlnosti! pro mne jsi se nechal od ne
spravedlivých a nevděčných lidí trýzniti, a konečně
k smrti odsouditi; propůjč mně milosti, ať se nikdy
nechovám nelaskavě a nespravedlivě k těm, jižto
jsou Tvoji vykoupenci a jež považovati mám za
bratry, sestry a spoludědice života věčného. Dej,
ať jest mně vždy cnost, život, čest a jmění bližního
svaté; propůjč mně vlidnou, pokoje milovnou mysl,
ať raději něco od práva svého upustim, nežbych se
v nebezpečenstvíi vydala s bratrem zatvrzele a ne
laskavě jednati. A kdyby se se mnou nespravedlivě
nakladalo: 0 pak budiž Ty, Vykupiteli můj! přikla
dem mym; dej mi velkomyslně křivdu trpěti, jakož
jsi Ty trpěl. Amen.
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Prosba šestá o pravou tichost.

Tys umřel, Vykupiteli můj! jako beránek tichy,
jenž veden jsa k zabiti, k nářku ani úst neotvirá.
Propůjčmně milosti, ať se snažim v srdci svém po
dobnou tichost zachovavati. Dejž, bych křivdy a
nespravedlnosti bloudicich nebo bezbožných lidi buď
způsobem laskavým od sebe odvrátila, neb je mirně
a trpělivě snášela; pomáhej mi strašnou náruživost
hněvu a mstivosti přemahati. Tys prosil Otce svého
za vrahy své: dej ať timto vznešeným příkladem
pohnuta jsem, a shlaď ve mně tu nekřesťanskou
žádost, zlým za zlé se odpláceti. Jakožto učednice
Tva musim to činiti, co Ty jsi činil. Přispivej mně
milosti svou, ať upřimně, srdečně a laskavě, kdykoli
se mi ubližuje, jako Ty se pomodlim: Otče, odpusť
ublžiteli mému, nebť nevěděl co činil. Amen.

Prosba sedmá o milost nábožného Života.

O Božsky Spasiteli můj! s srdcem nejvděčněj
šim poznavam, že jsi přišel na svět hledat a spa
sit, což bylo zahynulo. Protoť jsi obětoval krev
a život svůj, abychom s věčnou spravedlnosti smi
ření a za ditky Boži a dědice království nebeského
povýšeni v životě novém obcovali. Pokorně tedy
Tebe prosim, uděl mi pomoci své, ať všecky povin

. v v / .. v v

nosti věrně plnim, jež co křesťanka k Bohu a
k bližním svým konati povinna jsem. Dej, ať jest
to srdci mému radostným úkolem, zlého se varovati
a dobré činiti, a ať se ze vši sily vynasnažim bliž

r vv P. , - , 
nim prospěšnou byti. (Nyni jest čas prace, boje a
úsilovného postupování vzhůru; hodina k sbromáž
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ďování pokladů a zásluh pro věčnost; milosti Tvou

Tobě mila oči radostně zavřiti mohla. Amen.

V. Předsevzetí pravého napravení života před křížem
Ježíše Krista.

Ježiši, Synu Boha živeho a Špasiteli světa;
Rozjímání utrpení Tvého a neobmezené lasky Tvé
ke mně vzbuzuje srdce mé k dikůčinění Tobě. Jakž
bych mohla ještě déle chtit zůstat poddanou zlým
náklonnostem svým, zkaženým naruživostem srdce
svého, nespravedlnosti, slovem, smyslnosti těla mého,
ktera mně pudí a nakloňuje ke všem nepravostem,
když vidim, jak ukrutně jsi byl pro hřichy naše
mučen? Litostně musím vyznati, že jsem po cely
život můj tak mnohé pošetilosti se dopustila a mnohy
hanebny skutek spáchala! — O jak velice jest mi
želeti! jak nevděčna byla jsem Tobě!

Odpusť mi, Slitovniče! co: se stalo; chcit se
k Tobě, pod korouhev křiže Tvého navrátiti, a
s polepšenim svým již neprodlevati. Zda mi se, ja
koby jsi volal ke mně hlasem outrpným a laska
vým: O člověče! viz, kterak jsem Tebe miloval,
kterak jsem krev a život za Tebe dal! Pro Tebe
stal jsem se tak bidnym, pro Tebe jsem umřel,
abys Ty živ byl. Nebuď déle nevděčný ke mně a
ukrutnik sobě; poveduť Tebe do blaženosti své; ne
vrhej se dobrovolně a slepě do záhuby. Hotov
jsem Tobě odrustiti; jen se ke mně navrať, pojď
k Bohu svému, ktery Tvé dobre vyhledává: ditě!
pojď k Otci svému! — tak mluviš, trpici Vykupi
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teli! k srdci mému. Aj slitovniče! tuť jsem; Tebe
se již nespustim; křiž Tvůj objimam; věčně jsem
Tva; přijmi mne na milost; a dej, ať mne již nic
od Tebe neodlouči. Amen.

IV. Litanie o přehořkém umučení Pána Ježíše Krista.

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

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

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad nami!
Duše svatý, Bože atd.
Svata Trojice, jeden Bože!
Ježíši za nás trpici a umirajici!
Ježiši až k smrti zarmouceny!
Ježiši Bohu oddany!
Ježiši svázany!
Ježiši potupeny!
Ježiši nevinně odsouzený!
Ježiši bičovany!
Ježiši trnim korunovaný!
Ježiši křížem obtižený!
Ježiši ukřižovany!
Pro smrtelnou ouzkost Tvou na hoře olivetske,
Pro krvavý pot Tvůj,
Pro Tvé modlení potřikrate v ouzkostech k Otci,
Pro trpělivost Tvou s učedlníky spícimi,
Pro tichost Tvou k Jidáši zrádci,
Pro ctihodnou velebnost Tvou před žoldnéři,
Pro tuhé vazby a rány,
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představení před Annáše a Kaifáše,
bolestný poliček;
nespravedlivé obžalování a odsouzeni,
tajemné mlčení Tve,
výborné svědectví tvé o pravdě,
pohanění svatého obličeje Tvého,
potupeni královského jmena Tvého,
vytrpené rouhání proti svatému Božství Tvemu,
posměch před Pilátem a Herodesem,
nespravedlivé odsouzen k smrti,
ochotnou poslušnost Tvou až k smrti kříže,
bolestné rány svatého těla Tvého,
bolestné oloupení o roucho Tvé,
nevyslovitelné bolesti Tvé při přibijeni na křiž,
Tvé trápení po tři hodiny na křiži,
prolitou předrahou krev Tvou,
modlitbu lásky za katany Tvé,
Božskou milostivost Tyvu k lotru kajicimu,
outlou lasku k matce Tvé a Janovi,
velkou žízeň a tesklivou opuštěnost Tvou,
hořkou žluč a ocet Tobě podany,
Tvůj tichy boj se smrti,
vitězné dokonání života Tvého,
tiché naklonění umirajici hlavy Tvé,
otevření svatého boku Tvého,
sejmutí s křiže,
svátý pohřeb Tvůj,

Milostiv nám buď, odpust nám Ježiši!
Milostiv nám buď, úslyš nás Ježiši!
Ode všeho zlého, 'vysvoboď nás Ježíši!
Od všelikého hřichu atd.
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Od náhlé a nenadálé smrti,
Od malé viry,
Od málomyslosti v souženich,
Ode vší lhostejnosti při Tvém svatém umučení a

smrti Tvé.

Pro Tvých svatých pět ran,
Pro lásku Tvou ke všem trpicim,
Pro slitování Tvé nad kajicími hřišniky,
Pro pravdivost zaslibeni Tvých,
My hřišnici, Tě prosime, uslyš nás!
Abys nám k rozjimání svatého umučení Tvého a

smrti Tvé milosti propůjčiti račil, tě prosíme atd.
Abys nás v každém zármutku vytrpenou ouzkosti

svou těšiti ráčil,
Abys krvavým potem svým podnět k hříchu v nás

umrtviti ráčil,
Abys nám lásku ke křiži vštipiti račil,
Abys nás v pokušeních pro rány své uchrániti

ráčil, |

Abys pro umučení a smrt svou všecku přichylnost
k věcem pomijejicím z nás vykliditi račil,

Abys nás v smrti předrahou krvi svou občerstviti
račil.

Beránku Boži, jenž snimáš hřichy světa, odpusť
nam, Pane!

Beránku Boži, jenž snimáš hřichy světa, uslyš nás
Pane!

Beránku Boži, jenž snimáš hřichy světa, smiluj se
nad nami!

Pane, smiluj se nad nami!
Kriste, smiluj se nad nami!
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Pane, smiluj se nad námi! Otče svatý! uslyš nás!
Otče spravedlivý! vyslyš nás! Otče náš atd.
Klanime se Tobě Pane Ježiši Kriste, a dobroře

čime Tobě!

Nebť skrze svaty křiž svůj svět jsi vykoupil.

Modlitba.

Prosime Tebe, Pane! shlédni milostivě na tuto
čeleď svou, pro kterou neváhal do rukou břišníků
se vydati a muky kříže podstoupiti jednorozeny Syn
Tvůj Pán náš Ježiš Kristus, kterýž s Tebou živ
jest a kraluje v jednotě Ducha svatého po všecky
věky věkův. Amen.

VII. Křižová cesta.

Odpolední pobožnost, zvláště na pátky a neděle postní,

Připrava. Rozjimejmež sobě umučení a smrt
Paně, spasitelnou radu Apoštola velikého zachová
vajice: Zvěstujte smrt Páně. Kdo sobě smrt Vyku
pitele svého opravdově a hluboce k srdci vezme,
pociti v sobě nejmocnější působení lasky Boži, lito
sti a důvěry. Budeť oučasten svatého požehnání
cirkve, ktera -pobožnosti této hojných odpustků udě
luje; můžeť se tim potěšitelem dušiček v očistci
státi, kdežto i jim zásluhy Ježiše Krista přimluvou
přivlastňuje. Vydejmež se tedy s pomoci a v prů
vodu Ducha Božího a Svatých jeho na cestu křižo
vou Vykupitele našeho, líbejmež vděčně krvavé
šlepěje jeho, a těšme a posilňujme se zásluhami
umučení a smrti jeho. Amen.
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Modlitba

Všemohouci věčny Bože! bez jehožto pomoci
a vedení nejsme s to, ani v nejmenším učiniti něco
dobrého; uč nás v přehořkém umučení a smrti
milého Syna Tvého pramen spasení poznávati a
hledati; vzbuď nás k rozjimám jeho, a dej tak roz
množení milosti Tvé, napravení srdci našich, oučin
ného podilu na odpustcích cirkevnich, potěšeni ze
mřelým a nám všem života věčného. Amen.

I. Zastavení. Pilát odsuzuje Ježíše k smrti.

Klanime se Tobě, Pane Ježiši Kriste, a dobrořeči
me Tobě!

Neboť skrze svaty křiž svůj svět jsi vykoupil.
Kristus trpi tuto za naše nespravedlivé a hřiš

ne úsudky, jimiž laskavé řizení Boží tupiváme nebo
nevinného bližního odsuzujeme. Ježiš však stává
se Vykupitelem našim, kdežto odsouzem k smrti
věčné na se béře, které jsme my zasloužili. Ježiš
nepřišel soudit, nybrž dobrě činit a spasit. Osviť
nas Bůh, ať se tim vždy v kajicnosti těšime.

Modlitba.

Všemohouci věčný Bože! že nevinný Syn Tvůj
nespravedlivě odsouzen byl, tim jsi nás vysvobodil
od zatracem věčného; uč nás ústy a srdcem za to
děkovati, a propůjč, abychom sobě novými hřichy
druhy soud nezpůsobili, nýbrž jedenkráte mezi vy
volenými Tvými na pravici Ježíše Krista postaveni
byli. Amen. Otče naš, Zdrávas Maria. Ukřižovaný
Pane Ježiši Kriste, smiluj se nad námi!
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II. Zastavení. Ježíš béře kříž na sebe.

Klanime se Tobě atd.

Křiž jest znamení hřichů našich, znamení trestu
našeho dávno zaslouženého; jest pak též znamení
přehořkého utrpení a smrti Vykupitele našeho. Ježiš
beéře křiž na sebe, a s nim naše hřichy a tresty.
Děje se, co prorok vyřkl: On pak raněn jest pro
nepravosti naše, potřin jest pro hřichy naše; všickni
my jako ovce zbloudili jsme, jedenkažky na cestu
svouuchylil se, a položil Hospodin na něm nepra
vosti všech nas. Isa. 53. 5. 6.

Modlitba.

Všemohouci věčný Bože! dej ať jsme Tvemu
křižem obtiženému Synu v ustavičné vděčnosti od
dani, a ať jej ochotně v soužení svém následujeme,
aby nás ovoce utrpení jeho zde ode všeho zlého
uchovalo, a jedenkráte do věčných radosti uvedlo.
Amen. Otče naš. Zdrávas Maria. Ukřižovany Pane
Ježiši Kriste, smiluj se nad nami!

III. Zastavení. Ježíš poprvé padá pod křížem.
Klanime se Tobě atd.

Tuto trpi Kristus za naše hluboké odpadnutí
od Boha. Člověk hříchem obtižený odpadl od Boha
do prachu smrtelného života tohoto, jako Ježiš Kri
stus křížem obtižený k zemi. Vykupitel však miři
touto velikou mukou uraženého Boha. Drž se pevně
viry v pravdu tuto, v nižto se obsahuje veliké ta
jemství přijetí Tvého na milost.
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Modlitba.

Bože slitování! odvrať tvář svou od hřichů na

šich, a popatř na Syna svého za nás trpiciho; za
chovej nás a dej, aby nás utrpení jednorozeného
Tvého od hříchů spachaných očistilo a budoucích
uvarovalo, skrze téhož Pana a Spasitele našeho Je=
žiše Krista Amen. Otče naš atd.

IV. Zastavení. Ježíš se potkává s milou matkou
SVOU.

Klanime se tobě atd.

Maria, čista, nepoškvrněna, jest nám přikladem,
jaky byti může a ma člověk, jehož Kristus vykoupil
a posvětil. V Kristu setkáva se Bůh smiřeny s člo
věkem, jako Kristus s matkou plačici. „A člověk
smi se důvěrně k Bohu svému bližiti, jako Maria
k trpicimu synu svému. Kyžby i v nás jako v Marii
utrpení Ježišovo mocně působilo k spasení.

Modlitba.

Ó Bože, kterýž jsi nám tak mnohonásobné pro
středky k vykoupení našemu připravil, dej, bychom
skrze hluboké snižení Syna Tvého, hřišnikovi tak
milostivě vstřic vycházejícího, s Tebou smiřeni byli,
a skrze orodování panenské matky jeho v smiřeni
tom až do skonání setrvali. Skrze téhož Pána a

Spasitele Ježiše Krista. Amen. Otče náš atd.

V Zastavení. Šimon Cyrenejský pomáhá Ježíši kříž
nésti.

Klanime se Tobě. atd.

Utrpení Ježíše Krista jest živý pramen očištění
našeho od hřichů, a simě budoucího blahoslavenství

17*
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našeho. Musíme však spolu trpěti, chceme-li spolu
oslaveni býti. Kdo učedníkem Kristovým byti chce,
zapřiž sebe sám, vezmiž křiž svůj na se a násle
dujž jej. Láska Boží béře i nás se Šimonem pod
sv. křiž Ježišův. |

Modlitba.

O Bože! jehožto nevyzpytatelná láska jen dary
dobré rozdává, dej, ať i pak, když karaš, tuto lásku
Tvou dobře uznávame, a propůjč, bychom vůli Tvé
Božské dětinsky se podrobujice, milosti za sprave
dlnost došli a milosrdenstvím dosaženým opět ob
čerstveni byli, skrze Ježiše Krista Pána našeho.
Amen. Otče náš atd.

VI. Zastavení. Veronika podává Ježíši roucho.
Klanime se Tobě atd.

Každé dilo z lasky a dobré vůle vykonané jest
přijemné Bohu. Nasyť lačného, napoj žiznivého, uděl
chudému, občerstvi nemocného, buď ticha k hněvi
vému, naprav bloudiciho, a v onen veliky den soudutatoslovauslyšiš:© Cokolijsinejmenšímuučinila,
mně jsi učinila. Učiň to pro Boha a pro Ježiše,
tak maš obraz Kristův v srdci.

Modlitba.

Všemohouci, nejvejš dobrotivy Bože! který jsi
nas podivně ku podobenství svému stvořil, a po
zkaze, kterou v nás hřich způsobil, nás jednoroze
nému Synu. Tvému zase podobné míti žádáš; dej,
ať tuto tajemnou milostnost poznávajíce, starému
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člověku v sobě zemřeme a dle obrazu Ježišova se
obnovime, Amen. Otče naš atd.

VII. Zastavení, Ježíš padá podruhé pod křížem.
Klanime se Tobě atd.

Ježiš musel hrozně a dlouho trpěti. Ale my
jsme také těžce a nesčislněkráte hřešili. Spočti,
hřišnice! můžeš-li, množství přečiněni a nepravosti
svých! Ale spočti také a odvaž váhu slitování Bož=
ských. Jestliže to první nemůžeš, daleko méně do
vedeš druhé. Bohatství slitování Božských převa
žuje neskončené množství a tiži hřichů našich.

Modlitba.

Bože, kterýž utrpením Syna svého obtižených
občerstvuješ a oblažuješ, dej nám vroucí lásku
k Vykupiteli našemu, ať vždy vice a vice býváme
hřichů svých sproštěni, k vykonávání skutků dobrých
posilněni, od nové nevěrnosti uchraněni, a jeden
krate odpočinuti věčného oučastni. O to Tebe pro
sime skrze téhož Vykupitele našeho Ježiše Krista.
Amen. Otče naš atd.

VIII. Zastavení. Dcery Jerusalemské oplakávají
Ježíše.

Klanime se Tobě atd.

S Ježišem trpěti neslove, bolesti jeho oplaká
vati, nybrž spiše křiž svůj odhodlaně a z lasky
k Ježiši něsti a jeho sobě važiti. Blahoslaveni však
jsou hřišnici, kteří vlastní hřichy s Majdalenou a
Petrem oplakávají. Utrpení Ježišovo uči nás ono
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hrozné zlořečení znáti, jež hřích s sebou přináší.
Neplačtež nade mnou, ale sami nad sebou plačte anadhříchysvými.© Ježišnetrpělzasvé,nýbržza
naše hříchy. Stává-li se toto na zeleném dřevě, i
co pak bude na suchém. Musi-li nejspravedlnější
takové zkoušení podniknouti, což teprv hřišnika
očekava?

Modlitba.

O Bože, bez jehožto slitování bylibychom pod
tiži hříchů našich zhynuli, dej nám pevnou důvěru
v utrpení Syna Tvého, abychom skrze silu a útěchu
jeho vykoupen v upřimném a bolestném litování
hřichů svých vždycky zůstávali, a k svatému na
dobré skutky hojnému obcování povzbuzení byli.
Skrze téhož Pána našeho Ježiše Krista. Amen.
Otče naš atd.

IX. Zastavení. Ježíš padá po třetí pod křížem.
Klanime se Tobě atd.

Nezapominej duše křesťanská! za jakou cenu,
jakými ouzkostmi a bolestmi Ježiš duši Tvou vy
koupil. Můžeš-li pak sobě te lásky dosti vážiti,
ktera se nehrozí ani nejbolestnější smrti, aby Tobě
pravého života udělila? Můžeš-li jemu za to lásků
svou odepřiti, o kterou Tebe kleče, třesouci se, těžce
raněny, několik hodin před smrtí svou prosí! —
Nikoli to mu nemůžeš odepřiti, jinak bys sama sebe
nenaviděla.

Modlitba.

Bože, hrozní jsou soudové Tvoji, kteři i toho
přistihuji, v němž jsi měl největší zalibeni; ale také
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nevystižitelně veliká a vznešená jest láska T'vá,
která ani vlastního Syna neušetřila, aby nás vy
koupila; propůjč nám nezměnitelnou lásku k Tobě,
ahy nesvatě chtění světské v nás shlazeno, a láska
Božská Ducha Tvého nami vždy vládla. O to prosimeskrzetéhožPanaJežišeKrista.© Amen.
Otče náš atd.

X. Zastavení. Ježíše svlékají s roucha.
Klanime se Tobě atd.

Poznej v tomto tajemství utrpení Ježišova, kte
rak Vykupitel tvůj na těle vlastnim trpi za skutky
těla našeho. Tak musime my starého člověka se
sebe svleci, jako byl Ježiš s roucha svlečen. Tak
se musime bez pokrytství se srdcem otevřeným dů
věrně před Bohem ukázati. Pak nam bude oděv

, , , pov ,
novy, roucho svatební skrze utrpem Paně darovano.

Modlitba.

Bože nejdobrotivější! ktery ditkám svým jen
to odnímáš, co jim škodi, a jen proto béřeš, bys
jim za to více a lepšího dal, sprosť nás vší hřišné
nachylnosti k věcem světa tohoto, a přioděj spra
vedlnosti1 duše naše; dej srdci lasky k Tobě, dobre
vůle, sily a vytrvalosti, a rozumu pravého poznani.
Dej nám to všecko skrze Ježiše Krista Pána našeho.
Amen. Otče náš atd.

XI. Zastavení. Ježiš jest na kříž přibit.
Klaníme se Tobě atd.

Nepochopitelna jest divokost a ukrutnost žold
něřů k outlému a tichému beránku, a hrozné jest a
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nelidské jejich s ním nakládaní. Ale jisté jest, že
hřichové naši Ježiše umučili a ukřižovali. Odpad
nuti od Boha, převrácená chtivost naše a lesť ďa
blova shladily obraz Boži v nas; a aby nám jej
opět navrátil, vidíme Vykupitele svého přemnohými
ranami zohaveného a sotva již člověku podobného.

Modlitba,

O Bože! zahanbeni uznávame vinu svou, kte
rou vlastní Syn Tvůj jen velkým utrpenim na, křiži
smazati mohl! dej, ať nás dobrovolné pokoření srdci
našich milosti Tve hodné učini, a milost tato do
blahoslavenství věčného uvede. To nám propůjč
skrze bolestně rány Spasitele našeho, jemuž na kříži
přibitemu co pravému Bohu našemu se klanime a
jej oslavujeme. Amen. Otče náš atd.

XII. Zastavení. Ježíš jest na kříži povýšen, a umírá.
Klanime se Tobě atd.

Nyní vzhůru pozdvihuji křiž, na němžto Ježiš
pni — život naš! Tim se nyní spojuje život se zemi.
Přibité, daleko roztažené ruce Vykupitelovy žehnají
celý svět. Andělé a lidé maji na ten veliky div pa
třiti, kterak Bůh jest smiřen, hřich smazán, a peklu
moc odňata. Raduj se hřišniku! Ježiš oroduje za
Tebe! Ježiš dokonavá dilo vykoupení; ukřižovany
Syn a věčny Otec, smiřené člověčenství a svatě
Božství jsou opět spojeni. Poslední dechnuti Kristovo
dává světu opět život věčný.

Modlitba.

Věčný, milosrdný Bože! kterýž jsi Jednoroze
ného svého po tak velkém utrpení opět do otcov
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ského lůna svého přijal, dej, ať i my s ním Tobě
se obětujeme, a přijmi nas po dokonáni tohoto bi
dného života, v němžto nás sill pevná ta důvěra, že
s Tebou smiřeni jsme, do slávy Syna svého, jemuž
co Bohu a Pánu našemu se klanime a jej oslavu
jeme. Amen. Otče naš atd.

XIII. Zastavení. Tělo Ježíšovo kladou Marii na klín.
Klaníme se Tobě atd.

Kristus se stal našim a s nim jest všecko, což
jeho jest, také naše. Otec jeho jest Otec náš; Bůh
jeho jest Bůh naš; Matka jeho jest Matka naše;
nebe jeho nebe naše; sláva jeho sláva naše; tělo
a krev jeho jsou pokrm a nápoj naš. Pohnutelný to
pohled! Tělo Ježišovo Marii na klinu! Tak se skončí
všecko s Bohem přestálé trapeni. Posilni se srdce
mé! trp a čekej, až tě šťastné skonání k Ježiši a
Marii přivede.

Modlitba,

Bože! milosrdný Otče! Ty jsi nám dal neuko
jitelné na tomto světě touženíi po království milého
Syna Tvého; propůjč nám skrze svátost těla a krve
Ježiše Krista, a skrze orodování nejsvětější Matky
Marie, abychom z utrpení a smrti Vykupitele na
šeho se těšili, až se na nás sláva jeho zjeví, v které
se jemu věčně klaněti a jej oslavovati budeme. Am.
Otče naš atd.

XIV Zastavení. Tělo Ježíšovo kladou do hrobu.
Klaníme se Tobě atd.

Hrobem Kristovým budiž srdce tve. Budiž to
hrob nový; v němž ještě žádný zemřelý pochován
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nebyl. Nedej v srdci svém žádné jiné lasce přebý
vati, než lasce k nejvyššímu dobrému. Ozdob je
nevinnosti a čistotou, a vzácnými skutky lasky; zá
kladem jeho budiž bdělost a modlitba, a pečeti
ochraňujici každodenní křiž. Pak při každém sva
tém přijimaní Spasitele svého slušně v duši své po
chováš, a při vzkříšení dle podobenství jeho šťastně
z mrtvých vstaneš.

Modlitba.

O Bože! ty jediné toužen. věřicich! připrav
oslavenému Synu svému slušny přibytek v srdcich
našich, aby poživání těla a krve jeho milost Tvou
v nás rozmnožilo, na světě nás posvětilo, a v nebi
patřenim na Tebe věčně oblažilo. Amen. Otče náš.
Zdrávas Maria. Ukřižovany Pane Ježiši Kriste, smi
luj se nad nami! at kat Ad

Zavirka. Nyni jsi se, duše křesťanská! opět
Spasiteli svému oddala! Rciž ještě s srdcem laska
vým a věrným: Pane, celá jsem Tva, Ty cely můj!
Nedej se zas věcem světa tohoto opoutati. Spasi
tel Tvůj umřel pro Tebe, buď ty nyni vděčně živa
pro něho. Nespusť se nikdy již Vysvoboditele svého.
Neniť jiné oběti za naše vykoupení, jako obětování
Ježiše Krista. Zachovávej bedlivě tento drahy po
klad; on budiž Tobě posilněním v živobyti, potěše
nim v smrti a blahoslavenstvim na onom světě,

Modlitba.

Dej, Pane milosrdný! ať utrpení Vykupitele na
šeho v paměti vděčné zachováváme, a pro veliké
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muky jeho žádosti světských se vystřihame, křiž
svůj ochotně neseme a ve všem posvěcení prospi
váme, až Tobě jedenkrate co oučastnici kralovstvi
nebeského budeme moci neustálou chválu vzdávati
a věčně se klaněti, v Kristu Ježiši Pánu našem.
Amen. S

Na neděli květnou.
Některé církevní modlitby při svěcení ratolesti palmových.

Bože! jehož z celého srdce milovati mame, roz
množ v nás dary nesmirné milosti své, a jakož jsi
viru naši smrti Syna svého k důvodné naději po
vyšil, tak i učiň, bychom cile toužení a usilování
svého skrze jeho z mrtvých vstáni dosáhli, jenž
s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha svateho
po všecky věky věkův. Amen.

Bože! rozmnož viru služebniíků svých, kteři
v Tebe důvěřují, a vyslyš milostivě modlitbu všech
věřicich, jenž Tebe pokorně vzývajíl Požehnej také
tyto palmy a ratolesti olivove, a jakož jsi požehnal
Noe, když vystupoval z archy, jež byla předobra
zenim cirkve Tvé, a Mojžiše, když se syny Israel
skými z Egypta tahl: tak posilň nás, ať všickni,
kteřižto palmy a ratolesti olivové v rukou neseme,
Kristu Pánu také s dobrými skutky vstřic vyjdeme
a do radosti „věčných se dostaneme, skrze toho,
jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
svatého po všecky věky věkův. Amen.

Prosime Tebe, Pane! požehnej tyto palmy a
ratolesti olivové, a propůjč, aby lid Tvůj tento ná



268 Pobožností pro čas postní,

božný skutek, jejž ke cti Tvé dnes zevnitřně ko
náme, i duchovně s vroucí pobožnosti vykonal; aby
nad nepřitelem zvitěziti, a lásku svou skutky milo
srdnými oučinně prokázati mohl, skrze Ježíše Kri
sta, Syna Tvého, Pana našeho. Amen.

Bože! kterýž jsi Syna svého Ježiše Krista,
Pána našeho, pro naše vykoupení na tento svět se
slal, aby se k nám snižil, a nás bidné opět k Tobě
pozdvihl; jemuž také, když do Jerusaléma přišel,
aby pismo naplnil, zástupové lidu věřícího roucha
svá a ratolesti palmové s vroucnou pobožnosti na
cestu stlali; prosime Tebe, propůjč nám, ať jemu
v světle viry cestu připravíme, každy kamen urážky
odstranime, a ať laska naše před Tebou v hojných
ratolestech rozkvete, bychom hodni byli za nim při
jiti, jenž s Tebou živ jest a kraluje atd. Amen.

Všemohouci věčný Bože! na rozkaz Tvůj vy
tahl lid Panu našemu Ježiši Kristu vstřic, když na
oslici do Jerusaléma se bral. Na rozkaz Tvůj stlali
roucha a ratolesti na cestu; na rozkaz Tvůj pro
zpěvovali ditky Hosanna k chvále jeho. Prosime
Tebe, dej ať sprostnost jejich následujice, zásluhy
jejich sobě přivlastníme, skrze téhož Ježiše Krista
Pana našeho. Amen.

K průvodu.

Antifona. Když lidé uslyšeli, že Ježiš jde
do Jerusaléma, nabrali ratolesti palmových a vyšli
proti němu. Děti pak volajice pravili: Tentoť jest,
kterýž přichází na vysvobození lidu. Tentoť jest spa
sení naše a Vykupitel Israelský. Jak mocný jest,
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jemuž trůnové a mocnosti vstříc vycházejí. Neboj se
dcero Sionska! Aj kral tvůj beře se, sedě na oslátku
oslice, jak pismo pravi. Vítej nám, králi, Stvořiteli
světa! kteryž jsi přišel nás vykoupit. Prozpěvujmež
s Anděly a ditkami Vitězi nad smrti: Hosanna na
výsostech!

Hymna. 1. Chvála, čest, diky a sláva budiž
Tobě, Vykupiteli! Kriste! Králi naš! jemuž dnes
nábožní zástupové prozpěvujice vstřic vychazeji.

2. Hosanna, požehnany, jenž se béře ve jménu
Páně! Synu Davidů! Králi Israelsky! Hosanna na
vysostech |

3. Tebe oslavuji nebesa. Světové ohlašují slávu
Tvou. I nesmrtelný člověk opovažuje se v prachu
Tebe chváliti.

4. S palmami a ratolestmi vstříc Tobě chvátá
Jůdstvo plesajici. I my Tobě se klanice obětujeme
modlitby, sliby a pisně.

5. Trpiciho Spasitele přijímá dnes Jerusalem s ra
dostnou uctivosti. Vděčně zpíváme i my dnes 0 kni
žeti života a o skvělosti věčného království jeho.

6. Ty, jemuž všecko dobré libezné jest, Ty
Králi lasky a milosti! se zalibením poslouchal jsi
prozpěvování ditek. O přijmi se zalibenim i naši
pobožnost, pokoru a sprostnost.

Chvala, čest, diky a sláva Tobě, Vykupiteli!
Kriste! Krali naš! jemuž dnes nábožní zástupové
prozpěvujice vstřic vycházejí.

Cirkevní modlitba. VšemohoucivěčnyBo
že! kterýž jsi pokolení lidskému ve vtělení a smrti
Syna Tvého, Vykupitele našeho, přiklad pokory



270 Pobožnosti pro čas postní,

k následování pozůstavil; propůjč milostivě, ať trpě
livost jeho oučinně nasledujice, hodnými se staneme
na jeho z mrtvých vstám podilu miti, skrze téhož
Ježiše Krista atd. E O

Na zelený čtvrtek.
Ke mši svaté,

Příprava.

Ježiši Kriste! Bože, Pane a Spasiteli můj! cir
kev Tva světi dnes onen svatý večer, v ktery jsi
tajemství nevyslovitelné lásky aspásitelné smrti svě,
podivnou večeři vykoupení našeho ustanovil, a nam
všem zanechal věčnou památku milosti své a zá
vdavek života věčného. Vzav chléb do svatých a
ctihodných rukou svých, vzezřel jsi k nebi, a do
brořečiv lámal a dával řka: Vezměte a jezte, to
toť jest tělo mě. Též kalich vzav diky jsi činil a
dal jej učedníkům svým, řka: Pite z toho všickni;
neb to jest krev ma nového zakona, kteráž za
mnohé vylita bude na odpuštění hřichů. To čiňte
na mou památku.

Totoť jest tedy ta slavná památka Vykupitele
našeho a smrti jeho, v niž veškere člověčenstvo bla
hoslavenství svého vyhledává a naleza; totoť je ona
svatá večeře, když všickni u stolu Páně klečice ve
řejně vyznávame, že v Ježiše tuto přitomného věřime,
jen v něm a skrze něho odpuštění, milosti a života
věčného vyhledávame, a všech s námi na jednom
chlebě nebeském podil beroucich za bratry své po
važujeme a milujeme.
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O Pane! učiň mne nábožnou oučastnosti této

mše svaté milosti te hodnou, áby duše má uzdra
vena, a já ode všeho zlého vysvobozena byla. Tou
žim se stolu Tvého nasycena býti! ach neopusť mne,
nebť jsem mdlá a neduživa. Přispivej mi ve vši
chudobě ku pomoci. Klanim se Tobě, ctim a chvá
Jim Tebe, i věřim, že podstatně a skutečně, co Bůh
i člověk přitomen jsi v svátosti oltářní. O Pane,
odpusť, jestliže někdy dosti hodna k stolu Tvému
nepřistupuji. Uchovej mne, abych se Tobě zase ne
zpronevěřila, a proti Tobě hřešiti nezačala. Nedej
mi od Tebe odtrženu býti, nýbrž zachovej mne v la
sce a milosti svě.

Čest a chvála budiž Tobě, že jsi dnes nejsvě
tější svátost oltářní ustanovil a nás tak milostivě
k mi pozval. Očisť mne od hřichů mych, abych Tebe
hodně přijimala; obmej mne, jakož jsi dnes nohy
učedníků umyl, a zůsťaň při mně s milosti svou;
nebo bez pomoci Tvé zhynu v tomto plačtivém ou
doli. Neopouštěj mne, ale uč mne v šlépějich mych
pravou cestou kráčeti. Tys nam přikázal, abychom
Tebe následovali, ale nikdo není z vlastní mocis to,
když Ty mu nepřispěješ, aby činil, co přikazuješ.
Sprosť mne vši nedokonalosti mé, abych Tebe ná
sledovati mohla. Jakož Ty se v lásce s nimi spo
juješ, a nás v sv. přijimání k životu věčnému sy
tiš; tak se chci i ja milosti Tvou při nekrvavé oběti
mše svaté z nova s Tebou, a skrze Tebe s Otcem
nebeským a Duchem svatým na věky spojiti. Am.

(Modlitby ke mši vezmou se z druhé mše svaté na slavnost
vánoční str, 192, od čísla II. začinaje.)
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Pobožnost večerní na zelený čtvrtek.

Úvod. Já jsem chleb živý, jenž jsem s nebe
sstoupil. (Jan 6, 51.) Pane, otevři rty mé, a ústa
ma zvěstovati budou chválu Tvou. — Bože ku po
moci mé vzezři, 'Pane! ku spomahání mi“pospěš!
Slava Otci atd.

I. Klanění.

Klaň se, duše má! v nejhlubši pokoře jedno
rozenému Synu Božimu, pravému chlebu nebeskému,
jejž nam Otec dal.

Vzdávej, duše má! Pánu našemu Ježiši Kristu,
ktery dnes krev svou svatou za nás vydava v po
divném tajemství nejsvětější svatosti oltářní věčnou
chválu a neskončené diky. Vzdávej duše má! skry
tému Bohu našemu, Ježiši Kristu, který nam skrze
svaté tělo a předrahou krev svou život věčný dáva,
oběť nejvroucnější lasky, a prozpěvuj se všemi An
děly a Svatými: Svatý, svatý, svatý jest Pan Bůh
zástupů! nebesa a země plná jsou slávy jeho. Sláva
Otci atd.

II. Pozdvižení mysli.

O neskončené tajemstvi, ktere nám dnešní slav
nost připomíná! O dive všemohoucnosti a dobroti
vosti, že poživati má hřišný člověk Boha a Pánanejvyššího!© BožeaSpasitelimůj!nepochopitelně
vysocí jsou důkazové lásky Tve! Vlastnim tělem a
krví svou ráčil jsi nám připraviti skvostnou, nebe
skou večeři, a sebe samého dáváš nám za pokrm
k životu věčnému! O živý a neskončeně svatý chlebe,
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který duši život uděluje, hluboce se klanic padám
na kolena před sv. oltářem Tvým. O Ježíši živote
můj a mé všecko! po Tobě vzdycháa srdce mé:
s Tebou se spojiti touží duch můj! Naplň duši mou
světlem viry, ohněm lásky a pevnou důvěrou, ať
nyní svaté tajemství těla Tvého a krve Tvé co nej
pobožněji ctim, aby mně tento svatý pokrm vždy
cky byl životem duše, zdravou mysli a mocnou po
silou v mdlobě me. O Ježiši! milostiv mně buď; od

pusť mně hříchy mé a uveď mě do života věčného.
Amen.

JII. Poděkování za ustanovení nejsvětější svátosti
oltářní.

O Ježiši! Pane a Bože můj! nejvyšší dobro“
dinče a Přiteli duše mé! Tys miloval vždy lid svůj
na světě, miloval jsi jej až do skonáníi, a dnešního
večera, prvé než jsi šel za nás umřiti, abychom my
věčně živi byli, ustanovil jsi nejsvětější svatost ol
tařni, co památku nevyslovitelné lasky své a co ru
kojemství života věčného.

Děkuji Tobě za milost, že chceš u prostřed nás
přebývati, nám ustavičně žehnati, a duše naše k ži
votu věčnému nasycovati. Kdožby mohl v takový
div lasky věřiti, kdybys to nebyl sám řekl? — Tys
pravda a život; protož věřím dle vlastního slova
Tvého s cirkvi katolickou v pravou a podstatnou
přitomnost Tvou v nejsvětější svátosti oltářní, s tě
lem a s duši, s Božstvíim i člověčenstvim, Všecka

duše má klaní se Tobě; u vytržení mohu zvolati;
M, Haubra modlitby, 18
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Kdež jest národ jiny, jemuž by Hospodin tak bli
zky byl, jakož nám jest?

Čest a sláva Tobě, Bože velebnosti a věčnéhosli
továni! plná jsou nebesa a země slávy Tvé. Čest a sláva
Tobě, Synu Otce věčného, ktery jako otec mezi
ditkami, jako přitel mezi důvěrnými přately přeby
váš, a jako štědrý dobrodinec mezi nuznými. O jak
velice může srdce mé v Tebe důvěřovati! neboť jsi
při ustanoveni svátosti této měl i ten oučel, aby
chom si vděčně pamatovali, co jsi nam dobrého pro
kazal, a jak laskavě nam vždy požehnavati a nás
obveselovati budeš. Proto přebyváš u prostřed nas,
Spasiteli slitovný! abychom v důležitostech svých u
Tebe hledali a nalezli rady, v nebezpečenstvich
ochrany, proti pokušením posily, v soužení a nátis
cich potěšeni, a ve všech potřebách pomoci. V pra
vém smyslu na nás všech vyplňuješ, co jsi jeden
kráte přátelům svým řekl: Ja s vami jsem až do
skonání světa.

O Dobrodinče můj! © Bože nejčistší, nejsvě
tější lasky! aj ja obětuji Tobě srdce své; milujeť
Tebe, a jen toho lituje, že Tebe vždy nemilovalo,
a potud tak vroucně a dětinsky nemiluje, jakž to žá
dám. Dej, ať se vždy vice o věrné lasce a péči

Tve otcovské přesvědčují, bych Tebe vždy vděčněji,
věrněji a staleji milovala, to nenaviděla, co Ty ne
návidiš a co mne bidnou činí — hřích; — a to

milovala, co Ty miluješ a co mne oblažuje — dobre.
V tom záležeji diky, jež za svou obětujici se lásku
ode mne žadaáš, a ježbych Tobě, ach jak ráda! vzda
vala. Vševědoucí Pane! kterýž nejtajnější myšleni
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a city srdce mého znaš, Ty vidiš, že chci upřímně
dobrou se stati, do šlépěji Tvých vstoupiti a: Tebe
následovati; Ty ale také znáš křehkost, svodnost a
vrtkavost srdce mého, i neopustiš mne. V Tebe dů
věřuji, a Ty mi přispěješ a zpomůžeš.

Požehnej poctivému předsevzetí mému, laskavý
Prostředniku! a dej, ať jest tato pobožnost začá
tkem nového života mého. Cokoli myslim, mluvim a
činim, budiž Tobě zasvěceno. Nic mne již od Tebe
neodloučí. Živa jsem, ale nikoli již ja; Ty Ježiši!
živ jsi ve mně: Tys život můj, a umřiti jest pak
mně ku prospěchu. Amen.

JV Vděčné vzpomenutí na život, utrpení a smrt
Ježíše Krista.

O Ty největší Dobrodinče náš; Tys vzal lid
skou přirozenost na se, a obcoval jsi s lidmi co
přiklad nejvznešenější lásky k Bohu a lidem, roz
lévaje nejčistší ctnosti. Přivětivě a tiše, zpomahaje
a těše procházel jsi krajiny, všude požehnání a do
brodini rozlévaje. Radosti mi bude Tebe chvaliti a
dle svaté vůle Tvé živu byti.

Velebiti budu Tebe, velikomyslný Přiteli lid
stval Za mne vydal jsi se do rukou nespravedli
vých nepřátel Tvých; za mne tekla krev Tvá na hoře
olivetské, při bičování, korunovaní a z bolestných
ran na křiži; za mne jsi snášel muky nevyslovi
telné; za mme kanuly slze Tveě; za mne vstupovala
modlitba Tvá k věčnému Slitovniku do nebe. Ty jsi
Smirce, Vysvoboditel, největší Dobrodinec můj!

Po cely život svůj budu Tebe oslavovati, Vy
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kupiteli Božsky! neboť neustavaš mne dobře činiti,
K milujicimu bratrskému srdci Tvému v nejsvětější
svatosti oltářní smim se obraátiti, Tobě si postěžo
vati a milostiveho vyslyšení bezpečna byti; i do
duše me chceš přijiti, abych se s Tebou spojila, a
Ty mne tim důvěrněji do země odpočinuti uvesti
mohl. O uveď mne tam, Slitovniče můj! tam budu
věčně Tebe oslavovati. Amen.

V, Ježíš na hoře olivetské.

Smutnáť jest duše má až k smrti! tak jsi řekl,
Božský Vykupiteli můj! do zahrady vstoupiv, v nižto
jsi se pro spasení lidstva do rukou nepřatel svých
vydati chtěl. Smutna jest duše Tva až k smrti.
Ach! soudové Všemohoucího berou svůj počatek,
On tě považoval nyní pouze za beránka, jenžto měl
nyni obětován býti za hříchy světa, protože sam
chtěl; co jsme my hřišnici zavinili, za to jsi Ty
trpěl z lasky k nám. O Slitovniče můj! děkuji Tobě
a miluji Tebe pro velikomyslnou lásku Tvou; Tys
Bůh můj, Bůh srdce mého! Otče náš atd.

Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne
kalich tento; ale však ne, jakž ja chci, ale jakž
Ty chceš. Tak jsi se modlil, Ježiši! když šlechetné
srdce Tvé s nejprudšimi ouzkostmi zápasilo. Ach
dej! ať veliky přiklad Tvůj na mne mocně působí;
propůjč i mně v souženich a protivenstvích života
tohoto oné nábožné oddanosti do vůle Otce nebe

ského, s kterou jsi za nás všecky trpěl a umřel.
Otče naš atd.

Ježiš padl na tvář svou, modle se i učiněn jest
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pot jeho jako krůpěj krve, tekouci na zemi. O Do
brodinče můj! hřichove všech lidi, i moji, bylo to
naramné břímě, ktere Ti krev ze žil vyhánělo. Bože
milovniče můj! před Tebou lituji nepravosti svých.
Skrze Tvou sinrtelnou ouzkost, vroucnou modlitbu a
krvavý pot Tvůj prosim Tebe, odpusť mi, v čem
jsem se prohřešila; chciť se polepšiti a od dneška
byti věrnou učednici Tvou.

Ach, Tebe jsem opustila, Spasiteli duše mé;
nevěrně jsem Tebe opustila! Ale aj! opět se k Tobě
vracim; nezamitej nehodnou; přijmi mne, dobroto
neskončena! a přispěj mi, ať bdim a se modlim,
bych nepadla v pokušéní, nýbrž ať Tebe věrně ná
sleduji v životě i v smrti. Amen. Otče naš atd.

VI. Litanie o umučení a smrti Ježíše Krista.

(Viz stránku 253.)
SN

Na veliký pátek.

Příprava.

Světější než ktery jiny den budiž mi, Pane Bože a
Spasiteli můj! tento den nevyslovitelného utrpení a
tajemné smrti Tvé za hřišné pokolení lidské. Svatý
Duch Tvůj rozněť v srdci mem nejvroucnější lásku
a věrnost za nepochopitelnou lásku a milost Tvou
až do smrti.

Tento den vykoupení našeho od hříchů a za
traceni věčného, tento den spasení a opět nabytého
blahoslavenství našeho, jaký to strašný den byl Tobě,
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Nevinnosti nejsvětější! Soužení nad soužení, trýznění
nad trýzněni, muky nad muky; křiž a smrtl

Klanim se Tobě, věčná a nejčistší lásko! i za
mne ztracenou hřišnici snášel jsi dobrovolně všecky
muky tyto! z ran Tvých teklo vysvobození a spa
seni mé věčné. Nic mne již od Tebe, Ty lásko věč
na: neodlouči. Tebe budu následovati, a trpělivě i
oddaně soužení a protivenství života tohoto snášeti.

O Ty outočiště mé v souženich, naděje v umi
ráni a spasení mé věčné! nyni zošklivim sobě hřich,
jenž Tebe na křiž přivedl, co největší zlé, i budu
Tebe poslušna až do smrti, jakož jsi Ty poslušen
byl nebeského Otce svého až k smrti kříže. Pože
hnej, Spasiteli ukřižovany! tomuto předsevzetí mému,
a propůjč mně milosti, ať svatý den smrti Tvé
hodně slavím a ovoce jeho se zůčastním. O Ty nej
čistě--beranku Boži, kterýž jsi sňal hřichy světa,
za všecky lidi jsi umřel; všickni jsou vykoupenci
Tvoji; všickni maji spaseni býti. Protož nyni s vě
řici důvěrou ve jménu Tvém všeobecné přimluvy sv.
cirkve katolické za všecky stavy k smiřenému srdci
Boha Otce odesilam.

4. Modlitba za církev Boží.

Všemohouci věčný Bože! kterýž jsi slávu svou
v Kristu všem národům zjevil, zachovej a chraň
ustanovení milosrdenství svého, aby se cirkev Tvá
po všem světě rozšiřovala, a statně u viře a vy
znávání jména Tvého setrvávala, skrze téhož Je
žiše Krista, Syna Tvého, Pána našeho, jenž s Te
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bov živ jest a kraluje v jednotě Ducha svatého po
všecky věky věkův. Amen.

2, Modlitba za papeže,

Všemohouci věčný Bože! jehožto zřízením vše
cky věci ustanoveny jsou, shlédni milostivě na po
kornou modlitbu naši, a zachovej dobrotivosti svou
papeže našeho, jehož jsi nám za nejvyššího biskupa
vyvolil, aby lid křesťansky pod tak vznešeným před
staveným u víře prospival a v zásluhách se roz
hojnil, skrze Ježiše Krista. Amen.

3. Modlitba za biskupy, kněžstvo a všecky, kterí
duchovní úřady zastávají:

Všemohouci věčný Bože! jehožto duch veške
rou cirkev posvěcuje a řidi, vyslyš nás a všecky du
chovní představené prosici, a propůjč nám milosti,
abychom Tobě ve všech stavech věrně sloužili, skrze
Ježiše Krista. Amen.

4, Modlitba za všecky obtížené,

Všemohouci věčný Bože! potěšení zarmoucených
a posilněni všech bidných a nuzných! vyslyš mod
litbu a plač všech potřebných a v bidě postavenych,
kteří v ouzkosti své k Tobě volaji. Vyslyš modlitbu
jejich, aby se všickni v souženich svých z milosrdne
pomoci Tvé radovati mohli, skrze Ježiše Krista.
Amen.

(Při odkryti a pozdvižení sv. kříže klaň se v nejhlubší po
koře a lásce, který úctu a lásku tvou na nejvýš zasluhuje,
an za nás hříšníky na kříži umřel, a rci pobožně třikráte:)
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Pozoruj, vykoupena duše má, dřevo křiže, na
němž pnělo spasení světa, a padnouc do prachu;
klaň se! Honosím se křižem Pána našeho Ježiše

Krista. On jest spasení, život a z mrtvých vstan
naše. Skrze něho jsme uzdravení a vykoupeni.

K průvodu.

Hymna.

1. Prapor Krále slavně věje, tajemství se kříže
stkvěje, v němž se smrti Pán podrobil, smrti nam
života dobyl.

9. Na něm z lásky k nám chtěl dáti kopim
prsa svá prokláti; s vodou tekla tu krev svata, by
s nás byla vina sňata.

3. Stalo se co dávným časem David pěl pro
rockým hlasem: Bůh sam, věčné slávy kniže, vládu
světa ujal s křiže.

4. Strome krásny, přežadouci, krale šarlatem
se stkvouci, dostal se ti osud blahy, nésti poklad
svaty — drahy.

5. Vitej, jehož na ramenu pověsili světa cenu,
Tys učiněn vahou těla, na niž spása naše pněla.

6. Vitej, křiži, čáko jistá, v tu bolestnou dobu
Krista, rozmnož lásku v srdcich synu, z vinných za
hlaď hřichů vinu.

8. 0 Trojice, Božství věčné! chval tě nebe,
lidstvo vděčné; dals nam slávu křiže, Pane! nechť
se nam všem spása stane.
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Modlitby

při ostatních sv. obřadech.

K Bohu Otci. Obětování, utrpení a smrti Ježíše Krista.

Všemohouci Otče! shledni s nebe na jednoro
zeného, trpiciho, milostivého, nejmilejšího Syna svého
v jakych bolestech visit na křiži, a svou předrahou
krev z celého těla hojně proléva za hřichy pokoleni
lidského. Viz svatou hlavu jeho, Otče! kterak trnim
probodena, velkou bolesti mdle se kloní. Viz, kte
rak přivětivy obličej jeho znečištěn jest a zraněn,
tak že na něm ani lidskou podobu poznati neni.
Viz jeho vpadlé oči a rozedrané tváře; ruce jeho
jsou roztaženy, bok kopim otevřen, ruce a nohy že
leznými hřeby přibity. Připamatuj si toto hrozne
utrpení jednorozeného Syna Tvého, Otče nejdobro
tivější! a pomni, že jest to Syn Tvůj milý, v němž
se Tobě již od věčnosti zalibilo. On učinil všecko
pro nás. Jeho samého a neskončenou cenu utrpení
jeho obětuji Tobě na dostiučinění za všecky spá
chané nepravosti mě a za tresty jimi zasloužené.
Přijmi, Otče laskavý! tuto drahou oběť milostivě za
roveň s litosti mou, a slituj se nade mnou dle ve
likého milosrdenství svého tuto i na věčnosti. Am.

K ukřižovanému Vykupiteli. Lítost nad hříchy, “

Na ten křiž tedy, 0 Ježiši! přivedla Tebe laska
Tva ke mně, nevděčnost má a hřichy mé! Ty tr
piš, krváciš, umiraš smrti nejtrapnější, proto že jsem
přísnou spravedlnost nejvyššího Pana a soudce po
pudila a smrti zasloužila,
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O lásko, kteráž nemá mezi! mohlalibých ještě
děle hřích milovati a srdce necitelné k Tobě miti?

Nikoli! ja spojuji litost nad hříchy svými s utrpe
nim Tvým; jakož krev a rány Tvé za mne k Otci
nebeskému o odpuštění volaly, tak volam i ja k němu,
řka: Bože milosrdenství! před sv. tvaři Tvou a před
mým Vykupitelem zu mne umirajicim lituji srdečně
a upřimně všech hříchů a nepravosti svých, a pevné
činim předsevzeti, že hříchu umru, jakož on za hři
chy naše umřel, a že s milosti Tvou začnu život
novy, Tobě mily. Měj outrpnost s pobloudilou! Jed
norozený Syn Tvůj hledal mne a nalezl, a nyni sto
jim před Tebou, Bože můj! plna litosti a zahan
beni. Odpusť mi hřichy mé: shlaď vinu mou skrze
zásluhy Ježišovy; stvoř ve mně srdce čisté a nové;
obmej mne krví beránka, ktery za nas na oltáři
křiže krvavě byl obětován. Amen.

Dikůčinění Vykupiteli na kříži.

Vetaby bylo po mně bývalo, Slitovniče nejdo
brotivější, Ježiši Kriste! kdyby si nebyl měl bož
skou outrpnost se smutným stavem mym. Z lásky
ke mně opustil jsi slávu nebeskou, a přijav podobu
služebníka, vedl jsi tři a třidceti let život chudičký
a pracny; z lasky ke mně byl jsi Otce svého po
slušen až k smrti, abysi za neposlušnost mou za
dost učinil, a vydal jsi se dobrovolně za hříchy mé
a za hřichy veškerého světa. Tys trpěl nejukrutnější
trýznění nepřátel svých, abys mne vysvobodil od
muk věčného ohně ; krev Tva vykoupila mně ze straš
ného otroctví hřichu; smrt Tvá stala se mi životem.
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Tys to byl, kterýž mi nebe otevřel, a mne za se
stru, za spoludědičku slavy své přijal; Tys mi zi
skal lásku nebeského Otce svého, a povyšil jsi mne
k hodnosti ditek jeho. Tys naděje a důvěra ma! 0
jakž bych mohla Tobě za dobrotivost Tvou dosti dě
kovati? — Ty sám řekl jsi mi, jak Tobě děkovati
mám: Kdo zachovává přikázání má, ten jest, který
mne miluje. Aj, Spasiteli Božský! ku křži Tvému
pospicham; v něm se honosím; živa budu tak, jakž
to ode mne žadaš; zlé náklonnosti své zkrotim a
dobře činiti budu, byť i byla cesta ctnosti trnová;
dosti pro mne, že jsi Ty po ni šel a že do nebe
vede. Tys za mne trpěl a mně přiklad zanechal;
propůjč mi také milosti, ať do šlepěji Tvých vkro
čim, Tebe následuji, a tobě takto za utrpení a smrt
Tvou vděčnost svou prokazuji. Amen.

boduubohost

Modlitby u Božího hrobu.

I. O milost, abych utrpení a smrt Páně vždy na
mysli měla a s ním trpěla.

(Dle Tomáše Kempenského.)

Považte, že ne porušitelnými věcmi, zlatem nebo stříbrem
vykoupení jste z marného vašeho obcování, ale drahou krví
Beránka nevinného a nepoškvrněného. 1. Petr 1, 18.

Ježiši Kriste, Synu Boha živého, Pane a Spa
siteli můj! Tys přišel na svět, abys za mne trpěl
a na křiži umřel; vštip pak toto utrpení a smrt
svou hluboko do duše mé, a propůjč mně milosti,
ať do šlépěji Tvých vstoupim a Tebe následuji,
všecko soužení a křivdy jako z ruky Tvé přijímám,
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a srdečně se raduji, že také pro Tebe něco trpím.
Kdyby mne všickni lidé všemožnými útržkami zasy
pali, cožby to bylo proti tomu, co jsi Ty pro mne
trpěl? A ja bych nechtěla tvrde slovičko nebo nějaké
protivenstvi, nějakou příkrost bez vnitřm kyselosti
sněsti? Daleko budiž všecko reptání a každa nevrlost
ode mne! v trpělivosti a tiche pokoře srdce v každe
přiležitosti vyznam, že hřichové moji mnohem vice
zasloužili, než mi kdo zlého učiniti může.

Ja nemám lasky prave, když ubližitelům svým
docela neodpustím, s nimi outrpnosti nemám, za ně
se nemodlim, je před Tebou a před lidmi nevymlou
vám, a Tobě neděkuji, že jsi mi příležitost dal, bých
sobě nashromaždila pokladů trpělivosti. Dej pak mi
lásku pravou, kteráž toto vše ráda čin. Ještě mi
tak mnoho pozůstavá, chcili za nepravosti své dosti
činiti. To vyjimajic, co milost Tva, často i nad silu
mou ve mně působi, ničehož nemám, než přetěžke
břímě minulých a ještě každodenních hříchů mých;
a V čem vice mohu zakládati důvěru svou, že za
hříchy sve dosti učinim, jako v trpělivosti, v odpou
štění křivd a v pokorně přímluvě za protivníky mé?
Ty, nevinnosti na křiži modlici se za ony, kteřiž
Tebe křižovali, dáváš mi příklad lásky pravé. Ó
modli se také k Otci za mne hřišnici, aby mně pro
minul trest mnohokráte zasloužený. Tys náš spra
vedlivý a věrny Zástupce u Otce! Tys nás krvi svou
vykoupil a svatým přikladem svým pozval, abychom
Tebe následovali v dokonalé pokoře, tichosti a trpě
livosti. V den soužení veď Ty mne, abych s cesty
trpělivosti nesešla, byť sebe vice trnimbyla zarostla.
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Učiň, ať přes to trni k Tobě chvátam a brzy se
zas raduji, že jsem v Tobě pomoci a vysvobození na
lezla. Ach, jak mnoho trni vzrůstá na cestě naši!
kdož po ni umi kráčeti, aby srdce neztratil? Ja
aspoň brzy se ji spouštim, to vidiš, kdykoli mne
jen nějakým protivenstvím zkoušíš.

Otevř mi poklad slitování svých, a odkrej
mi podivné a nejvznešenější tajemství utrpení svého,
v němž každý mdlý a každý trpící posilnění a ob
čerstvení naleza, a z něhož začátečník v ctnosti
nabývá vroucnosti, a poblouzený velikého potěšeni.

Ježíši, pramene milosti! dej mi rozjimánim
okusiti hořkost kalicha utrpeni svého, aby mi všecko
hořké osladil. Proraž ruce a nohy mé hřeby lásky
sve, aby ani zevnitř ani vnitř nic marného, nebo
tělesného u mne se nehybalo. Buď Ty ve mně živ,
a učiň, ať jsem ja živa v Tobě, a nedej již ničemu
mezi nás vstoupiti, coby nás odloučiti mohlo. Ani
štěstí ani neštěstí neodlučujž mne od lasky Tvé;
nechť mne k smrti nebo do života vedeš, všude

půjdu ve jmenu Tvém, kamžkoli mne povolaš. Křiž
Tvůj budiž mi tak oblažujici, aby se mně stal můj
křiž rozkoši. Již jsem jej dobrovolně na sebe vzala;
ale aj, klesam pod nim, když mne ruka Tva vždy
nedrží; držili však a vedeli mě, jest mi břimě Tvé
lehoučke, a cesta trnova stává se cestou růžovou.

II. Prosba o milost spasitelného rozjímání utrpení
Ježíšova.

(Dle Tomáše Kempenského.)

Ty, Božský Pane a Spasiteli můj Ježiši Kriste |
krvácel jsi za mne na křiži; aj ležim v prachu před
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křížem Tvým. O jedno Tebe prosim, dej mi srde
čnou, spasitelnou outrpnost cititi s Tebou a bolestnou
Matkou Tvou, dej mi s Janem potoky slz prolévati
pod křižem, po němž krev Tvá za mne dolů teče.

O Ty, od něhož každy dobry dar pochází, vý
plň tuto žadost mou k oslavení svému. Ty, láska
má na křiži, a matka Tva i milaček Jan podle křiže,
vy mi buďtež vždycky v srdci, srdce mé rozšiřujž
se vždy vice laskou k vám, a život můj budiž va
šemu vždy podobnější. Ukřižování Tvé budiž rozji
mánim mym, a bolesti Matky Tvé potěšenim pro
mne, slzy miláčka Tvého maji i mne pohnouti k,slzám
litosti a ontrpnosti.

Kterakžbych mohla na hroznou smrt Tvou pa
třiti, aby se oko mé bolesti nerozplynulo? Kdykoli
utrpení Tvé rozjimám, poslední slova a vzdychání
Tvé slyšim nebo Tebe na kříži vidim, dej mi outrp
nosti, lásky a poslušnosti vroucně pocititi. Amen.

III. Předsevzetí, že hříchu umru, jako Kristus za
hříchy veškerého světa umřel.

(Dle jedné modlitby sv. Augustina.)

Co jsi zavinil Ježiši nejlaskavější! že Tě tak
odsoudili? V čemjsi se prohřešil, že s Teboutak
ukrutně nakladali? Která byla vina, přečinění Tvé
— ktera příčina, že Tebe k smrti nejhorších zlo
činců odsouditi? Ja, ano ja jsem přičina utrpení,
ja vinna zavraždění Tvého. Já jsem ta hřišnice,pro
niž jsi umřel; mne tižila ona nepravost, která smrti
Tvou pomstěna býtt musela. Já jsem rány Tvéote
vřela a Tobě všecky nevyslovitelné muky připravila.
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Ja jsem se dopustila zločinu, a Ty trpiš trest.
Zlé jsem učinila, a Tobě se odplaci. Ja byla pyšná
Tys byl pro mne ponižen; ja byla vysokomyslná a
Tys byl pro mne zničen; neposlušná jsem byla, a
Tys mne poslušnosti od nepravosti této zase obmyl!
ja jsem následovala zlých žádosti svých a spustila
se Tebe, a Ty jsi z lásky přišel sam ke mně, a dal
ses na křiž přibiti; já byla nestřidma, a Ty jsi za
mne lačněl a Žiznil na křiži; ja nasycovala žádosti
sve, Tys pil za mne hořkou žluč; ja uživala těla
svého k hřichu, Ty jsi dal své tělo za mne hřeby
probiti, ja byla živa dobrovolně v otroctví hříchu,
a Tys umřel na křiži, abys mne od hřichu a za
huby věčné vykoupil.

Pane slávy! jak jasně vysvita z toho bezbož
nost má a milosrdenství Tvé; jak jest tu zjevná
nespravedlnost má a spravedlnost Tva!

O Pane a Bože můj! čim se odplatim Tobě
za všecka dobrodiní, kteráž jsi mi učinil? (Žalm
115, 12.) V srdci lidskémnenaleza se ničehož, coby
k oběti lasky takové přirovnáno, a rozum lidský ne
může nic vymysliti, coby k milosrdenství Božimu při
podobněno byti mohlo.

Neodplatitelna jsou slitování Tvá; 0 Bože! tak
že se jim jen klaněti mohu; a přijde-li Duch Tvůj
mdlobě mé ku pomoci, i pronikneli milost Tva srdce
mé, chciť tělo své se hřichy i žádostmi jeho ukři
žovati (Gal. 5, 24.), budoucně jen T-bě živa býti,
křiž za Tebou něsti a Tobě umřiti, proto že jsi se
i Ty až do smrti kříže za hřichy mé ponižil.

O Ty věčný Slitovniku! vlej tento nebesky pro
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středek spasení do raněného srdce mého, aby v něm
jed hřichu moc. svou ztratil, a duše ma opět prvot
niho zdraví nabyla. Naplň mne láskou nejvroucnější
k Tobě, ať sobě rozkoši světských z celého srdce
ošklivim, a hřích co největší zlé nenavidim.

Prosim Tebe, 0 Ježiši! nedej, aby mi bez Tebe
něco bylo libezné nebo přijemné, nýbrž ať bez Tebe
všecko za malicherné a nečisté považuji. Co jest
Tobě odporné, dej mi nenáviděči, a co se Tobě libi
po tom ať ustavičně toužim. Radost bez Tebe bu
diž mi zármutkem, a pro Tebe trpěti budiž mi ra
dosti. Jméno Tvé budiž mi občerstvením, a pomněni
na Tebe potěšením,

Prosim Tebe, naděje má! pro všecku lásku
Tvou odpusť mi nepravosti mé, a pro jméno Tvé
svaté dej, ať ráda přikazám Tvé zachovavám. Úcho
vej mne od pýchy, ať poklesky své slovy klam
nými nikdy nevymlouvám, a nedopust, by mne při
klad bezbožných svedl, nýbrž bych Tobě věrna zů
stala v životě i v smrti. Tobě, 0 Ježiši! živa budu:
s milosti Tvou Tobě umru, Tvá zůstanu živa i mrtva.
Amen.

IV. Díky Pánu Ježíši za jeho utrpení.
(Dle Tomáše Kempenského.)

„Mně živu býti Kristus jest, a umřiti zisk.“ Fil. 1, 21.

Věčné diky a sláva Tobě, Nejčistši mezi syny
lidskými! Jak milá musim Toběbýti, že jsi za mne
dal to nejdražší, sebe samého! Každa rana Tvá
jest znamenim nejvroucnější lásky Tvé ke mně, a
každa budiž do srdce mého hluboce vštipena.
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Křiž Tvůj stal se stromem života, cti a blaho
slavenstvi, a mocna utěcha prýšti se z něho do ra
něného srdce lidského. Pod křiž Tvůj se postavím,
kde Maria a Jan stáli, a v smutné nábožnosti pa
třiti a rozvažovati budu, co jsi Ty, Bože a Spasi
teli můj! za mne trpěl, bych Tobě podobnou býti
se snažila.

Obličej Tvůj, jindy tak spanily, jest nyní tak
zohaven, již ani k poznani! Bylať to rozkoš Andělů
naň patřiti, stkvěl se na Taboře nad slunce; a nyni
všecka spanilost zmizela — a to proto, abych na
Božskou tvář Tvou věčně patřiti mohla.

Tys byl o všecko, i o roucho obloupen, abych
ja srdce své ode vši nepořádné lásky a přichylnosti
k věcem světským osvobodila a Tebe zcela násle
dovala, bych rouchem slávy věčné přiodma byla.

Tys byl pohaněn a potupen, aby si mne bid
nici zase ke cti přivedl. Tys byl obžalován, abych
Tebe za prostředníka obdržela. Tys byl odsouzen,
abysi mne z věčného zatraceni vytrhl; svázán, abys
mne od vazeb hříšných osvobodil; bičován, abych
se zavrženymi věčně mučena nebyla.

Koruna Tvá byla trnová, aby jedenkráte ko
runa nepomijejicí na hlavě mé se stkvěla, budu-li
v tomto životě korunu soužení trpělivě snášeti.

Tys byl z Jerusalema k ukřižování vyveden;
abych ja nazpět přivedena do ráje a do nebeského
Jerusalema, a tam se věčně radovala.

Tys nesl křiž svůj, abych sama sebe zapřela,
křiž svůj nesla a Tebe následovala. Tebe při
bili na křiž, aby mně svět a ja jemu ukřižována

M, Haubru modlitby. 19
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byla. Tělo Tvé bylo vysoko nad zemi pozdviženo,
abych ja srdce své k nebesům pozdvihla. V nejtrp
čich smrtelných ouzkostech musil jsi zakusiti, že Tě
i Otec opustil, abych ja ve všech důležitostech a
potřebách, zvláště v hodinu smrti nepocitila opuště
nosti, ale Tebe vždycky abych za milosrdného po
mocnika měla. Srdce Tvé rozplynulo se outrpnosti
nad matkou Tvou a věrným Janem, abys mne ou
trpnosti naučil. Tys prosil za katany svě, abych
ubližitelům svým od srdce odpouštěla a všecken soud
Tobě zanechávala. Tys dokonal dilo vykoupení, abys
i mně odpuštění, milost a život věčný získal. Tys
si nechal srdce probůsti, aby mne krev srdce Tvého
od věčné zahuby vysvobodila, a voda z něho vytý

kajici ode všech hříchů obmyla. Tys naklonil hlavy
své, Slitovniče! nakloniž ji i mně na znamenílásky
Tve. Bez Tebe nemohu živa byti; s Tebou umřiti
jest mi zisk. U hrobu Tvého, uctění našeho nejhod
nější Vykupiteli lidstva, chci i já starého člověka,
všecku lásku k hříchu a všecko zalíbení ve zlém

umrtviti a pochovati; tobě chci — 0 posilni mdlou
vůli mou posvěcujicí milosti svou! — Tobě chci
v srdci svém příbytek připraviti, aby skrze Tebe
nový člověk ve mně vzbuzen byl, s Tebou z mrtvých
vstal, a v novém živobytí věčné blaženosti požival.
Amen,



Pobožnosti pro čas postní. 291

V. Pane! smiluj se nade mnou pro smíření Syna
svého.

(Dle sv. Augustina a sv. Anselma.)

„Bůh smířil s sebou svět v Kristu, nepočítaje jim hříchů
jejich, . Smiřte se tedy s Bohem. Toho, kterýž hříchu
neznal, učinil za nás hříchem, abychom my učiněni byli
spravedlností Boží skrze něho.“ 2. Kor. 5, 19—21.

Všemohouci Bože a Otče! k Tobě volám skrze

lásku, kterou jednorozeny Syn Tvůj k Tobě a Ty
k němu máš, shlédní na mne bidnou hřišnici a smi=

luj se nade mnou! To nejdražší v očích Tvých při
nášim Tobě pokorně, milého Syna Tvého Ježiše
Krista, Zastupce a Prostředníika mého, mezi mnou
a Tebou, skrze něhož odpuštění dosici doufam.

Otče! popatř milostivě na Syna, jehož jsi od
věčnosti zplodil, a na služebnici, jižto Syn Tvůj
vykoupil. Popatř na Vykupitele, a nezamitej od sebe
vykoupence jeho. Obejmi v lásce své pastýře, a vzezři
milostivě na ovčičku, kterou on Tobě přináší na
vlastních ramenách. (Luk. 15.) Tentoť jest pastýř
dobry, který ovci dlouho blóudici na příkrých skali
nách a v nebezpečných propastech s přenáramnou
přičinlivosti vyhledával. Již již umírala, a on, plesaje
nad nalezenou, přilnul vroucně k ni, zahřival ji na,
milujicím srdci svém, a vzav ji na ramena, nešlji
k ostatnim deviti a devadesáti ovcim stáda svého.

Viz, Pane a Krali můj! dobrý pastýř přináší
Tobě, co jsi mu svěřil. Dle -soudu Tvého vzal to na
sebe, že pokolení lidské vykoupí, a je Tobě čisté
ode vši viny zásluhami svými navrátí. — Nejmilejší
Syn Tvůj smířil s Tebou zase tvor daleko od Tebe

19*
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poblouzený. On přivedl k Tobě zase služebnici ne
věrnou, již zlé svědomi k outěku přivedlo, aby smi
řením tohoto dobrého pastýře odpuštěm hříchů svých
dosahla, a ač trestů pekelných zasloužila, opět důvěry
nabyla, že se skrze takového průvodětho ještě do
stati může do vlasti nebeské.

Otče svaty! pro nevyslovitelné zásluhy jednoro
zeného Syna Tvého Ježiše Krista smiluj se nade mnou,
a odpusť mi vinu hřichů mych. Dej, aťjest bezbožnost
má před Tebou smiřena svatosti jeho, nevázanost
má jeho bezouhonnosti, pejcha má pokorou jeho,
neposlušnost má, poslušnosti jeho. Propůjč, ať misto
pejchy mé v srdci mém se uhosti jeho pokora, misto
zatvrzelosti mé jeho dobrotivost, místo váhavosti mé
v dobrém jeho ochotnost, misto nepokojnosti mé jeho
tichost, misto hořkosti srdce mého sladkost pokoje
jeho, misto hněvu mého jeho vlidnost, ať věrným
nasledováním jedenkrate od něho za učednici jeho
uznána jsouc, do přibytků Tvých, Otče nebesky!
uvedena byti zasluhuji, od tehož Ježiše Krista Pána
našeho. Amen.

— VL Litanie o umučení a smrti Ježíše Krista.

(Viz stránku 253.)PPL

Na bílou sobotu.

Přede mší svatou.
Při svěcení ohně.

Bože! kterýž jsi věřícím skrze Syna svého oheň
lasky sve udělil: zasvěť tento nově roznicený oheň
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k budouci potřebě a užitku našemu, a propůjč, ať
touto velikonoční slavnosti k žádostem nebeským se
roznitime, abychom s čistou mysli jednou se dostali
k hodům jasnosti věčné, skrze téhož Ježiše Krista
Pána našeho. Amen.

Pane Bože, Otče všemohouci, světlo nehasnouci,
kteryž jsi všecka světla stvořil a veškeren svět osvě
cuješ: požehnej oheň tento Tobě zasvěceny, abychom
plamenem jeho rozniceni, a světlem jasnosti Tvé
osviceni byli; jakož jsi Mojžiše osvítil, když z Egypta
tahl, tak osviť tež smysly naše, bychom se k světlu
života věčného dostali, skrze Ježiše Krista Pana
našeho. Amen.

b) Chvalozpěv při slavném svěcení velikonoční svíce
(paškálu).

Plesejte svatí Andělé! Plesejte kůrové nebešti!
Zvučte trouby pokoje! zvučte zvukem slavným!
ohlašujte vznešenou slávu krále vitězného!

Plesej země, ohněm nebeským osloněna, světlem
stkvělým krále věčného obklíčená! Plesej světe po
divně oblaženy, ouvazek slepoty sňat jest s očí Tvých!

Plesej matko nábožných, cirkvi svatá! Tobě
sviti plamen pravdy Božské; Tobě záři naděje života
věčného ! Prozpěvujte národové, prozpěvujte Hospo
dinovi, prozpěvujte hlasem radostným!

A ty, duše ma, vzchop se a vypros sobě slito
vání všemohouenosti Božské, aby On, kterýž mne
z milosti nezasloužené do počtu věřících svých přijal,
srdce mého se dotkl plamenem věčným lásky své,
a mdly chvalozpěv můj oživil a dokonal, skrze Ježiše
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Krista atd. -— O vykoupena, na milost přijatá duše
ma! klaň se a děkuj Bohu, Pánu svému, Otci vše
mohoucimu, a jednorozenému Synu jeho, Panu našemu
Ježiši Kristu. Nebo tatoť jest ona slavnost veliko
noční, kdy pravy beránek Boži zabit byl, jehožto
krví srdce věřících očištěny, a k úmluvě života
věčného zasvěceny jsou. Tatoť jest ona noc, kdy
ohnivý sloup — světlo Páně — cestu tmy a smrti
osvitil. Tatoť jest ona noc, kdy Kristus své vyvolené
po všem světě z pošetilosti a slepoty bludů a hříchů
vytrhl. Tatoť jest ona noc, která nám zase milost
a posvěcení uděluje; ona noc, kdy Kristus vazby
smrti zničil, a z hrobu co vítěz nad peklem vstal.

Nyni má teprv vezdejší život naš ceny a po
svěcení, proto že vykoupení a za dědice života
věčného skrze Krista povoláni jsme.

O, jak podivní jsou důkazové slitovám Tvého
nad námi! O lásko nevyslovitelná Boha mého! Abysi
služebnika vykoupil, vydal jsi Syna na smrt nej
ohavnější, a vložil jsi tělo jeho do hrobu. Ale tito
svati oudove neměli porušení viděti. — Kristus vstal
nově oživený z hrobu; noc se vyjasnila jako den.

O, tato svatá noc z mrtvých vstáni jest světlem
mým na cestách radostných. Ona zrušila příbytek
nepravosti; ona smyla všecky poškvrny zahuby, a
smiřila vinu naši. Kristus vstal z mrtvých! Padlému
hřišnikovi nabizi nevinnost a odpočinuti; utiskova
nemu potěšení a radost. Zašť a nepřátelství již vy
puzeny jsou. Laska a svornost vraceji se k zemi
smiřene, a Kristus — ona nebeská dennice, kteraž
nikdy nezachazi — vola přívětivě pokolení lidské,
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i sviti jemu na cestě k životu věčnému. — Skrze
něho, Spasitele a Vykupitele našeho Ježiše Krista,
voláme tedy k Tobě, 0 Pane! řiď, chraň a zachovej
nás služebníky své, kněžstvo Tvé a nábožný lid.
Dej nám v těchto dnech radostných, v tento slavný
velikonoční čas odpočinutí a pokoje. Požehnej apo
štolským pastýřům, papeži našemu N., a biskupu
našemu N.; řiď a zachovej je pod věčnou ochranou
svou. Shlédni také milostivě na pobožného ctitele
svého, krale našeho N.! Ty znáš, 0 Bože! nejvrouc
nější žádosti jeho. Pokoj Tvůj provázejž jej na
všech cestách jeho. Propůjč jemu a všemu lidu jeho
nepomijejicího vitězství věčné slávy Tvé, skrze téhož
Ježiše Krista Syna Tvého. Amen.

c) Při svěcení křestní vody.

„Jako jelen dychtí po studnicich-vod, tak touží duše má po
Tobě, 6 Bože!“ Žalm 41, 1.

Všemohoucí věčný Bože! shlédni milostivě na
pobožnost lidu svého k novému zrození povolaného,
který jako jelen po studnici vod Tvých touži, a pro
půjč, aby žízeň víry těla jejich tajemstvím křtu
posvětila.

Všemohoucí věčný Bože! přispěj nám, když
tajemství neskončeného milosrdenství Tvého slavime
a svátosti Tvé přijímáme. Sešli ducha lásky a milosti
pro radost národů, zvláště nových ditek Tvých, které
se Tobě skrze vodu křtu svatého znovu rodi, skrze
Ježiše Krista atd.

Povznes se srdce mě k Bohu, a děkuj Hospo
dinu, nebť jest to nejvyš slušné a spasitelné, abychom
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jej všude a bez přestání vděčně velebili. Bože svaty,
Otče všemohoucí, Bože věčný! kterýž neviditelnou
všemohoucnosti svou přeštědře uděluješ uzdravujtcí
moc svatosti svých: ač nehodni jsme tato vznešená
tajemství přijimati, předce nam dary milosti své
neodnimáš, a dobrotivě ucha svého k nám nakloňuješ,
když ruce k Tobě spináme.

O Bože! jehožto Duch již při prvnim stvoření
světa nad vodou se vznášel, aby přirozenost vody
již tehdaž moc posvěcení přijala; Ó Bože! kterýž
hříchy a nepravosti světa vodou smýváš, a nové
zrození všeobecnou potopou již jsi předobrazil, aby
v tajemném ustanoveni téhož živlu nepravost nalezla
zahubu, ctnost ale nabyla zdárného vzniku: shlédní
milostivě, o Bože! na modlitby a slzy cirkve své,
a rozmnož v nás viru, naději a lásku. Ty občer
stvuješ svatou cirkev svou živým proudem milosti
své, a otviraš promeny křtu, abysi všecky náródy
po všem světě obnovil, by dle příkazu velebnosti
Tvé v nich se rozlévala milost jednorozeného Syna
Tvého skrze Ducha svatého. Oživ Duše Svatý, vodu
tuto, kteráž k duchovnímu novozrození lidstva se
světi, dechem Božství svého, a zourodniji neviditel
nou moci svou, aby se skrze posvěcení Tvé stala
Božským pramenem, kterýžby všecky národy učinil
lidem Božím, a je co syny a dědice milosti všecky
spojil.

Moc Tvá, ó Duše Svaty! rozlejž se na vodu
tuto, a učiniž ji hojným pramenem novozrození. —
V ní ma býti vina hříchů všech shlazena. V ni ma
lidská, přirozenost, k podobenství Bóžimu stvořena,
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opět pozdvižena býti k původnímu vznešenému usta
noveni svemu, a život i blahoslavenství má z této
svátosti návšecky lidi se prejštiti, aby se k novému
synovství a pravé nevinnosti nově zrodili, skrze Ježíše
Krista atd.

Při mši svaté.

Gloria.

Vykoupená, na milost přijatá duše má! vznes
se k nebi, prozpěvuj s láskou rozmicenou se zástupy
andělskými: Sláva Bohu na výsostech, a na zemi
pokoj lidem dobre vůle. Chválíme Tebe, velebíme
Tebe, oslavujeme Tebe. Vděčně uznáváme Tvou ve
likost, moc a dobrotivost, Pane Bože, králi nebeský,
Bože Otče, Všemohouci! Pane Ježiši Kriste, jedno
rozený Synu! Pane, Bože, Beránku Boži, Synu Otcův,
kteryž snimáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
kterýž snimaš hřichy světa, vyslyš naše volani! kte
ryž sediš na pravici Otce svého, smiluj se nad nami!
Nebo "Ty sam jediny jsi svatý; Ty sám jsi nejvyšší,
Ježiš Kristus, s Duchem svatým v slávě Boha Otce!
Amen.

Modlitba církevní.

Bože! kterýž tuto přesvatou noc slavným z mr
tvých vstáním Pána našeho Ježiše Krista osvěcuješ,
zachovej v nas Ducha svatého, jehož jsi dnes vylil
na nové zplozence cirkve své, na křtu svatém za
ditky Boží přijaté, abychom na těle i na duši obno
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veni, čistým srdcem Tobě sloužiti mohli. Skrze téhož
Ježiše Krista. Amen.

Napomenutí velikonoční z epištoly svatého Apoštola Pavla
ke Kolos, 3, 1.

„Bratří! povstali-li jste s Kristem, těch věci,
kteréž svrchu jsou, hledejte, kdež Kristus jest na
pravici Boží. O věci, kteréž svrchu jsou, pečujte,
ne o ty, kteréž jsou na zemi. Nebo s Kristem ze
mřeli jste (hřichu), a život váš skryt jest s Kristem
v Bohu. Když pak se ukáže Kristus, život váš,
tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.“ Diky Bohu,
Alleluja.!

Děkujte Hospodinu, nebť jest dobrý, a dobro
tivost jeho trva na věky. Dobrořečte Hospodinu
všickni národové ; neboť dobrotivost jeho s námi jest,
a věrnost jeho trvá věčně.

Evangelium Pána našeho Ježíše Krista, podle sepsání svatého
Matouše 28, 1,

Na skonání pak soboty, když již svitalo na
první den po sobotě, přišla Maria Magdalena a druhá
Maria, aby pohleděly na hrob. A aj země třesen
stalo se veliké; nebo Anděl Páně sstoupil s nebe

a přistoupiv odvalil kamen, a posadil se na něm.
A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho jako
snih. A pro strach jeho zděsili se strážní, a učiněni
jsou jako mrtví. I odpověděv Anděl, řekl ženám:
Nebojte se; Ježiše hledáte Nazaretského, ukřižova
ného. Neniť ho tuto; vstalť jest zajisté, jakož řekl.
Pojďte a vizte misto, kdež byl položen Pán. A rychle
jdouce, povězte učedníkům jeho, že vstal z mrtvých;
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a aj, předejde vas do Galilee, tam jej uzřite. Aj
předpověděl jsem vam.

Po obětování.

Pane! prosime Tebe, přijmi modlitby a oběti
lidu svého, aby tajemstvím slavnosti velikonoční za
svěcené, nám za spasitelný prostředek k životu
věčnému milosti Tvou sloužily ; skrze Ježiše Krista atd.

Před Sanktus.

Pozdvihněte srdci svých k Bohu a děkujte Ho
spodinu! nebť jest to nejvýš slušná a spasitelná po
vinnost, abychom Tebe, o Pane! po všecky časy,
zvláště ale této svaté noci, hodně chválili a velebili,
když Kristus, beránek náš velikonoční zabit byl,
Nebo onť jest beránek pravy, jenž sňal hřichy světa ;
jenž umiraje vládu smrti zrušil a vitězství života
z mrtvých vstanim svým upevnil. Protož vyvyšujeme
se všemi Anděly a Archanděly, se všemi zástupy
blahoslavených duchů slávu Tvou, s nimi bez přestání
prozpěvujice: Svatý! svatý! svatý atd. (jako při
slavné mši svaté str. 79 až k poslední cirkevní mo
dlitbě.)

Modlitba církevní,

Pane! sešli nam ducha lásky, aby všickni, jež
jsi tajemstvím svým v tento slavný velikonoční čas
nasytil, milosti Tvou v pravé svornosti spojeni byli;
skrze Ježiše Krista atd.

(Požehnání a Evangelium sv. Jana jako při slavné mši svaté
str. 87.)
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Fři podvečerní slavnosti vzkříšení Páně.

Rozjímání. (Dle sv. Ambrože.)

„Naše obcování v nebesích jest.“ Fil, 3, 20.

Božský Vykupiteli, Ježiši Kriste! cožbych mohla
u svatého hrobu Tvého, z něhož jsi při svém z mr
tvých vstáni život a nesmrtelnost nám přinesl, což
bych mohla prospěšnějšího rozjimati, než blahosla
venstvi oněch, kteři v Tobě, Pane! umírají? Požehnej
rozjimání toto milosti svou, aby obcování mé již
nyni bylo v nebesich, kamž pro zaslíbení a zásluhy
Tvé jedenkrate přijiti doufam. Amen.

PS PL

Kdo v životě svém ouplně hřich opouští, ten
předstihnul smrt; vznášiť se k radostem věčným, a
bydlí již nyni v oné nebeské vysosti, v nižto obco
val svatý Pavel, dokud jej ještě život na světě zdr
žoval: neboť sam pravi: Obcovaní naše v nebesich
jest! Tam duše jeho myslila a obcovala, již bylo
tělo těsne, země nizka.

Pravda a blaženost tam kralujicí nedají se okem
tělesným viděti, aniž rukama chapati; viditelní stat
kové náležeji zemi a jsou pomujejici; neviditelní
statkové jsou nám v nebi zachováni, a obveseluji
věčně. Protož ovšem lépe jest, když nehledime na
věci pomijejici, nybrž na neviditelné, které věčně
oblažuji. Obcování naše budiž v nebesich, a největší
peče a nejsnažnější usilování naše — toho hledati,
což nahoře jest. Život člověka na zemi, neni-li než
marné pokušení? V práci a mrzutosti, v podvodu a
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šalbě vleče se. Ani stálosti v smyšlení, ani trvanli
vosti v předsevzetich. Za pracného dne žadáme sobě
odpočinuti nočního, a v tmavé noci toužime po ja
snosti denni. Chléb naš bývá slzami připravován, a
pokrmové naši přečasto se vzdychánímpoživáni. Tamto
kanou slzy, tuto trapi bolesti; tamto zmita baázeň,
tuto zžiraji starosti; bouřeživota nedají odpočinouti,
nesnáze nepřeji mistečka k oddechu; často se vzteká
hněv a zuřivost co nejkrutši bouře. Jakžby mohla
tedy smrt ještě něco zlého byti? Vždyť pak neruší
pravé živobytí naše, aniž usmrcuje duši'naši. Prave
bohatství naše zůstává po smrti, a bývá skrze Ježiše
vyvýšeno, kterýž jest vzkříšení a život. Duše, těla
smrtelného sproštěná, může pak tim svobodněji pů
sobiti. Jak prospěšná jest tedy smrt, která duši
osvobozuje a hřichu přítrž čini? Vždyť pak jest jen
přecházka od porušení k neporušitelnosti, od smrtel
nosti k nesmrtelnosti, od zmatku k pokoji. A nabožný
mudrce touží po odpočinuti, kteréžby po mnohém
usilování přineslo mu pokoje; touží po stavu tom,
v němžby jej nic zlého již netižilo, a od nejvyššího
dobrého neodlůčovalo.

O vykoupená duše má! neboj se tedy smrti
první, smrti těla svého. Vždyť věříš v Krista; a
Kristus odňal smrti tělesné smrtelný ostenjeji, když
na křiži hlavu skloniv umřel. Ty věřiš v Krista; a
Kristus rozplašil strach před porušením, když tělo
jeho pochováno bylo. Syn Boha živého vynesl ze smrti
život a z hrobu vzkřišení všem, kteří v něho věři.
Vitěz Ježiš Kristus zničil smrt vítězstvím svým.
Děkuj tedy, duše ma! Bohu svému, ktery nám skrze
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Pána našeho Ježíše Krista vitězství propůjčil, a kračej
srdnatě, byť i křižek na tebe vložil, úzkou a přikrou
cestou, abysi branou těsnou do života vešla. I Kristus
musel skrze utrpení a kříž do slavy své vejiti. —
Obcování tvé budiž na nebesích. Pak se ti stane
smrt poslem žádoucím, a hrob vchodem do nebe.

Druhé však smrti, věčné smrti boj se, duše ma!
a třes se; nebo od této nem již ani vzkříšení ani
život doufati, proto že je smrt mzda hřichu.

Varuj se tedy cesty široké žádosti smyslných,
byť i radostmi růžovými postlána byla, a chtivosti
tělesné sebe vice lahodila; — vedeť do věčné záhuby,
a připravuje hřišníkovi již tuto živobyti bídné v usta
vičném smrtelném strachu; nebo smrt jest hřišnikovi
nekajicímu poslem soudu Božiho, a hrob dveřma
k peklu. Jakož jest tedy smrt spravedlivému při
stavem odpočinuti, tak jest hřišnikovi vlnobitim
k zkáze.

Ježiši Kriste, v kteréhož věřim! Ježiši Kriste,
jemuž se tuto v nejsvětější svátosti oltářní klanim!
Ježiši Kriste, vzkříšení mě a život můj! slyš a po
žehnej nábožné sliby, jež tobě tuto u svatého hrobu
Tvého z lásky vděčně přináším. Obcování mé budiž
na nebesích, a život můj skryt v Bohu. Nikoli já
nýbrž Ty, Ježiši Kriste! živ buď již ve mně. Ač
potud v těle živa jsem, živa jsem ve viře Syna
Božiho, kterýž mne miloval, a za mne sám se vydal.
A tak se těším na smrt.

„Kristus z mrtvých vstal, prvotiny těch, kteřiž
zesnuli. Nebo poněvadž skrze jednoho člověka smrt
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na lidi přišla, také skrze druhého člověka vzkříšení
z mrtvých. A jakož v Adamovi všickni umíraji, tak
1 skrze Krista všickni obživeni budou.“ 1. Kor. 15, 21.

Vzhůru tedy k nebesům, duše má! chvátej do
života, hledajic onoho, jenž žije a oživuje; nehledej
jej v hrobě vezdejšim, siceby se i tobě řeklo: „Co
hledáte živého mezi mrtvými? Neniť ho tuto, vstalť
jest! On sám pravi, kam odešel, a kde jej hledati
mame, u Otce jeho a Otce našeho, u Boha jeho a
Boha našeho. (Jan 20, 17.)

V nebesích budiž obcování mé! tam budu hle

dati Syna u Otce; tam nohy jeho obejmu a jemu
se klaněti budu, bych i ja to potěšitelné slovo od
něho slyšela: Neboj se! (Mat. 28, 5.) Neboj se
hříchů času tohoto, aniž nespravedlnosti světských.
Já jsem odpuštění hřichů. Neboj se smrti, ja jsem
život. Kdo ke mně přijde, neuzři smrti na věky;
neboť ja živ jsem, a i Ty máš živobytí ve mně.

Ježiši Kriste, Ty jsi vzkříšení a život! očisť,
posvěť, obživ život můj, aby bylo obcování mé nyní
i po smrti v nebesích. Amen.

Modlitba

dle svatého Augustina.

O Ježíši, laskavý, neskončeně dobrotivy Pane
můj! Ty jsi ráčil za hříchy naše umřiti, a k našemu
ospravedlnění z mrtvých vstáti. Prosim Tebe skrze
Tvé slavné z mrtvých vstáni, vzkřiš mne z hrobu
všech nepravosti a hřichů mých; podej mně bídné
laskavé ruky své, dej mi k Tobě přijiti, a skrze
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Tebe, živý chlebe nebeský! občerstvenu býti, bych
nové sily nabyla a z tohoto plačtivého oudoli k ne
beskému království Tvému na křidlech toužebnosti
svaté se vznesla.

O kdy Tebe uzřim v zemi živých! nebo na této
zemi smrtelných nemůže Tebe tělesné oko mé spa
třiti. Pokud v tomto těle trváme, pocestní jsme;
nemáme zde ustáleného mista, nybrž hledáme budou
ciho, jež jest na nebesich. Blahoslaveni oni, jichžto
jedina naděje jsi Ty Pane, kteřiž ještě v křehkém
těle sevření, aspoň poněkud sladkosti Tvé okoušeti
mohou.

O, prosim Tebe skrze spasitelné rány Tve, jež
jsi na křiži pro vysvobození naše vytrpěl, a z nichž
tekla ona předrahá krev, cena vykoupení našeho,
raň hřišnou duši mou, pro kterou jsi z lásky umřel,
raň ji vroucí láskou svou, ať Tobě říci může: „Z lasky
k Tobě raněna jsem“ aby z této požehnané rány
ve dne v noci hojné slzy z tužby po Tobě se
prejštily.

Na tomto světě nechci již žádného pozemského
potěšeni poživati, až se mi tě milosti dostane, na
Tebe, Bože a Pane můj! v slávě na pravici Boha
Otce patřiti, a s vyvolenými Tvými velebnosti Tvé
pokorně se klaněti. Pak zvolám plna nevyslovitelné
nebeské rozkoše se všemi, jenž Tebe miluji: Osla
vujte se mnou milosrdenství Páně! Vidim a mám již,
po čem jsem toužila. Spojena jsem s onim, v něhož
jsem na světě věřila a jej milovala. Chválim a oslavuji
Boha svého, jenž živ jest a kraluje na věky věků.
Amen.
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Žalm 144.

Vyvyšovati Tě budu, Bože můj krali, a dobro
řečiti jmenu Tvemu na věky. Na každy den dobro
řečiti budu Tobě, a chváliti jmeno Tvé na věky.
Veliký jest ITospodin, a velikosti jeho neni konce.
Pokoleni za pokolením vychvalovati bude skutky Tve,
a moc Tvou vypravovati budou. Velebnost slávy a
svatosti Tvé hlásati budou, a o divných věcech Tvých
vypravovati budou. A moc hrozných skutků Tvých
povidati budou, a o velikosti Tvé rozprávěti budou.
Památku přehojné dobrotivosti Tvé hlásati budou,
a o spravedlnosti Tve zpivati budou. Milostivý a
litostivy jest Hospodin všechněm, a slitování jeho
na všecky tvory jeho. Oslavujtež Tě Hospodine
všickni skutkové Tvoji, a svatí Tvoji dobrořečte
Tobě. Slávu kralovstvi Tvého vypravovati budou,
a o moci Tve mluviti budou. Aby známo učinili
synům lidským moc Tvou, a slávu velebnosti krá
lovstvi Tvého. Království Tvé jest království všech
věků, a panování Tvé v každém pokolení. Věrný
jest Hospodin ve všech slovich svých, a svatý ve
všech skutcich svých. Pozdvíhaťt Hospodin všech,
kteřiž padaji, a pozdvihuje všechněch poražených.
Oči všech v Tebe doufají Hospodine, a Ty dávaš
jim pokrm jejich v čas přihodný. Otviraš ruku svou
a naplňuješ všeliky živočich požehnáním. Spravedlivý
Hospodin ve všech cestách svých, a svatý ve všech
skutcích svých. Blízko jest Hospodin všechněm, kteřiž
ho vzývajíi, všechněm, kteříž ho vzyvaji v pravdě.
Vůli těch, kteřiž se ho boji, učin, prosbu jejich
vyslyši a spaseny učiní je. Ostřiháť Hospodin všech>
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kdož jej miluji, a všecky hřišníky zahubí. Chválu
Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobro
řečiti bude všeliké tělo svatému jménu jeho na věky.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému, jakož byla
na počátku, i nyni, i vždycky, i na věky věkův.
Amen,

Žalm 145.

Chval duše ma Hospodina, chvaliti budu Ho
spodina, dokud živa budu. Nedoufejtež v knižatech,
ani v synech lidských, u nichž neni spasen. Nebo
vyjde duch jejich, a tělo navráti se do země své,
tak že v ten den zahynou všecka myšlení jejich.
Blahoslavený, jehož zpomocník jest Bůh Jakubův,
naděje jeho v Hospodinu Bohu jeho, kterýž učinil
nebe i zemi, moře a všecky věci, kteréž v nich jsou.
Kterýž ostřihá pravdy na věky, činí soud křivdu
trpicim, dává pokrm lačným. Hospodin rozvazuje
svázané, Hospodin osvěcuje slepé. Hospodin pozdvi
huje poražených, Hospodin miluje spravedlive. Ho
spodin ostřihá přichozích, sirotka a vdovu přijme, a
cesty hřišníků rozptýli. Kralovati bude Hospodin na
věky, Bůh Tvůj, ó Sione! od pokolení až do poko
lení, Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému, jakož
byla na počátku, i nyní, i vždycky, i na věky věků.
Amen.

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

Pane, smiluj se nad námi!
Nebesa a země radují se z vzkříšení Pána našeho

Ježiše Krista. Aleluja!
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Pane vyslyš modlitbu mou, a volání mé k Tobě
přijď.

Pastyři dobry! shlédni přívětivě ua stádo sve,
kteréž jsi předrahou krvi svou vykoupil. Vysvoboď
ovce svě od pronásledování a záhuby, jenž s Bohem
Otcem v jednotě Ducha svatého živ jsi a kraluješ
po všecky věky věkův. Amen.

O Bože! kterýž nás vzkřišením Pana našeho
Ježíše Krista každoročně při velikonoční slavnosti
obveseluješ, propůjč milostivě, abychom zprostřed
kováním toho svatého tajemstvi, jež nabožně slavime,
do radosti věčných přijiti zasloužili, skrze tehož
Ježiše Krista, Syna Tvého, Pána našeho, jenž
s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha svateho
Bůh na věky věkův. Amen.

20*



Oddělení šesté.

Pobožnosti pro svatý čas velikonoční
a svatodušní.

aANN IN

Na Boží Hod velikonočni.

Ranní citové.

Vstalť jest! Mat. 28, 6.

Aieluja! Ježíš jest živ! Nejslavnější a nejšťast
nější den ze všech nastal; Aleluja! hřích jest shla
zen, smrt a peklo přemoženo; Aleluja! Ježiš vitě
zoslavi; on okazuje moc svou na zahanbení nepřá
tel svých! Aleluja! — On přemohl smrt smrti. Živý
chrám těla jeho, jejž ukrutnost židovska zrušila, jest
opět vystaven. Aleluja! Božský, s nebe přišly učitel
přitiskl svatému učení svému poslední pečeť pravdy,
Aleluja! Duše Bohačlověka vratila se z předpekli,
kdež svaté Otce blízkým vykoupením těšila. Aleluja.

Tělo sv. jest opět obživeno; ono se vysvobo
dilo od vazeb smrti a opůstilo hrob. Alelnja! A co
vitězna znamení stkvěji se nyní na oslaveném těle
rány nedávno ještě potupné. Aleluja! Vstalť jest

Pan! Skála se zatřásla! Anděl s nebe odvalil ká
men od hrobu, a strážní byli leknutim jako bez sebe.
Aleluja! Hrob jest prázden, jen prostěradla nachá
zejí se ještě v něm. Vstalť jest Pán. Aleluja! Je



Pobožnost pro čas velikonoční. 309

žiš počal slavný život. svůj, kterýžto i nam po
z mrtvých vstaníjest uchystán! pakliže se v tomto
životě potupy křiže jeho zoučastnime. Aleluja.V

Považuj bedlivě tyto divy, duše mal jež jsou
-pro Tebe pramenem života, milosti a biahoslaven
ství nebeského. Vesel se a žádej Ježiši, Spasiteli
svému štěsti k novému životu a vitězství dvojnásob
nemu, jehož nad duchovní i tělesnou smrti dobyl.
Přitovaryš se dnes k nabožným ženám Ježiše v hrobě
hledajicim; taž se s nimi Andčla Paně a slyš z úst
jeho: Ježiše hledate, ukřižovaného? Vstalť jest, neniť
ho tuto.

Viz, tak se proměnila potupa v slávu; tak
smrt jeho způsobila život. Kříž se stal slavnýmže
zlem onoho, jemuž dána jest všecka moc na nebi
a na zemi; popraviště učiněnojest mistem cti, hrob
mistem vitězství, a truchlivy provod k hrobu nejsla
vnějším vitězným taž m. Zemřeli svati vstavají
z hrobů, aby z mrtvých vstání nejpřednějšího mezi
živymi slavili. Rozptylení Apoštolové opět se shro
maždivše, maji rozličná vidění. Židé zatvrzeli ne
maji stání, a ďablové se třesou; nebo království je
jich jest zrušeno, Andělé Boži plesaji; nebo vykou
pení pokolení lidského jest dokonano.

Kterakžby po tomto vitězství Ježišovu nad
smrti a peklem, smrt křestanovi ještě měla zdati
se strašnou? — Nikoli! spravedlivý neumře. U cile
putování svého složí zemské tělo své a přejde do
lepšiho nesmrtelného života, na němž jedenkráte i
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tělo jeho, které zatim v pokoji odpočívá, hlasem
Božím probuzené podilu vezme. Jako jest smrt bez
božného pravý trest za hříchy jeho, proto že jej do
propasti záhuby uvrhuje, tak jest smrt spravedlivého
radostné překročení do věčného blahoslaveného ži
vota, jehož nám Ježiš Kristus smrti a z mrtvých
vstánim svým získal.

Kdež jest nyní, smrti! osten Tvůj? Mám-li se
Tebe ještě bati? Nikoli! Kristus jest život můj, a
umřiti jest mi zisk.

Tentoť jest den, který učinilHospodin! Plesejmež
a veselme se v něm. Aleluja!

Modlitba církevní.

Bože! kterýž jsi světu skrze slavnost veliko
noční prostředků k spasení propůjčil, prosime Tebe,
požehnej lidů svému dary nebeskými, aby ouplné
svobody ditek Božích a života věčného dosáhl,
skrze Ježiše Krista, Syna Tvého, Pána našeho.
Amen.

Vstalť jest dobrý Pastýř, jenž život svůj za
ovce své položil, a pro spasení ovci svých umřel.
Aleluja! Otče náš atd.hh
Ke mši svaté od velikonoci až do na

nebe vstoupení Páně.

Příprava.

Kristus vstal z mrtvých! Zvitězilť lev z poko
lent Jůda. Nyni jest hlava starého hada potřena.
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Diky za to Bohu nejvyššímu, který nam vitězství
propůjčil. — Smrti, kdež jest nyni osten Tvůj? Pe
klo, kdež jest vitězství Tve? Kristus odňal moc
smrti a zjednal lidem nepomijejici život. Vzkřišeny
Spasiteli, Darče nesmrtelnosti, Oslaviteli člověčen
stva! Tys byl mrtev, a nyni jsi živ na věky, maje
kliče smrti a pekla. Bůh nedopustil, aby se poru
šení dotklo Tvé svate lidské přirozenosti, nybrž
propůjčil Tobě slavného z mrtvých vstáni. Aleluja!
Nyni to vím jistě; když umru neblahému dědictví
Adamovu, hřichu, a uvěřim v Tebe, jenž jsi vzkři
šení a život, dosáhnu nesmrtelnosti skrze Tebe,
Ježiši Kriste. Aleluja! Z mrtvých vstaní Tve, vše
mohouci Křisiteli mrtvých, jest pečeti i mého z mrt
vých vstani; Tys vyřkl sám ona slova života: „Já
jsem vzkřišení i život; kdo věří ve mne, bytby také
umřel, živ bude; a každy, kdož jest živ, a věří ve
mne, byťby také umřel, živ bude; a každy, kdož jest
živ, a věří ve mne, neumřeť na věky.“ Aleluja! —
Život Tvůj, oslavená hlavo člověčenstva! jest i ži
votem mým; nebo Tys nam sám zaslibil: Živ jsem,
a 1 vy živi budete. Aleluja!

Se všemi Anděly, Svatymi a Vyvolenými kla
nim se Tobě v slávě vzkříšení Tvého, k jehožto
slavnému uctění cirkev dnes Tobě, Otci Tvému a
Duchu svatému chválu a oběť diků vzdáva. Podej
mi pravici svou, a vyveď mme z hrobu vlažnosti mé,
v němž duše má tak dlouho dřima; vzbuď mne
k novému nábožnému životu, očisť a posvěť srdce
mé, aby se zásluhami Tvymi a orodovánim všech
milých Svatych stalo oběti dobrolibeznou, kterou
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nyní Otci nebeskému s dary rukou kněze podáva
vanými na sv. oltář Tvůj kladu.

Úvod. Vstal jsem a zůstanu ještě při Tobě.
Aleluja! Tys vložil ruku svou na mne! Podivná jest
vědomost Tva! Aleluja! — Pane! ty zpytuješ a
znaš mne! Podivna jest vědomost Tvá! Aleluja! —
Pane! Ty zpytuješ a znáš mne: nechť sedim nebo
vstanu, Ty to víš. Slava Otci atd. Vstal jsem atd.
(jako na začatku.)

Pane, siniluj se nade umou! Kriste, smiluj se
nade mnou! Pane, smiluj se nade mnou!

Gloria (jako na stránce 80.)

Modlitba.

Bože: kteryž jsi dnešního dne skrze jednoro
zeného Syna Tvého smrt přemohl a nám přistup
k blahoslavenství věčnému otevřel: přispivej a na
plň všemohouci pomoci svou žádosti nábožné, jež
milost Tva v nas zbudila a oživila, skrze téhož Je
žiše Krista, Syna Tvého, Pana našeho atd.

Epištola. (1. Psaní sv. Pavla k Kor, 5. 7.)

Vyčisťte stary kvas, abyste byli nově skro
peni, jakož jste nenakvašeni. Nebo beránek náš ve
likonoční za nas obětován jest Kristus. A protož
hodujmež ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a
nešlechetnosti, ale v přesnicich upřímnosti a pravdy.

Evangelium Pána našeho Ježíše Krista dle sepsá 1 svatého
Marka 16, 1.

A když pominula sobota, Maria Majdalena a
Marie Jakubova a Salome, nakoupily vonných masti,
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aby přijdouce pomazaly Ježiše. A velmi ráno první
den po sobotě přišli ke hrobu, an již slunce vzešlo.
1 pravili vespolek: Kdo nam odvalí kámen od dvéři
hrobových? A vzhledše uzřely odvaleny kámen; byl
zajisté veliky velmi. A všedše do hrobu uzřely mla
dence, an sedi na pravici, oděného rouchem bilym,
i ulekly se. Kterýžto řekl jim: Nebojte se, Ježiše
hledate Nazaretského, ukřižovaného: vstalť jest, ne
niť ho tuto: aj misto, kde jej byli položili. Ale jděte,
povězte učedníkům jeho i Petrovi, žeť vas předejde
do Galilee: tam jej uzřite, jakž pověděl Vam. —
Diky a chvala budiž Tobě Ježiši Kriste!

Kredo. Věřím v Boha Otce atd.

Offertorium.

Země se třese a mlčí. Bůh vstáva k soudu.

Aleluja! Svaty Otče, všemohoucí věčný Bože! atd.
(na str. 82 až k práťaci.)

Pane, prostme Tebe, přijimi milostivě modlitby
a oběti lidu svého, aby tajemstvun této velikonoční
slavnosti posvěcené, působenim Tvým za mocny pro
středek k blahoslavenství věčnému sloužily, skrze
Ježiše Krista, Syna Tvého, Pana našeho atd,

Práfací.

S těmito dary pozdvihujeme nyní též srdce naše
k Bohu, uctivě jemu děkujice; nebť jest to nejvýš
slušná a spasitelnáa povinnost, abychom Tebe, 0
Pane! po všecky časy, zvlaště ale v tento slavný
den, hodně chválili, velebili a oslavovali, když Kri
stus, beránek naš velikonoční, za nás obětován jest.
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Nebo onťjest Beránek pravy, jenž sňal hřichy světa;
jenž umiraje vládu smrti zrušil, a vitězství života
z mrtvých vstánim svým upevnil. Protož vyvyšujeme
se všemi Anděly a Archanděly, se všemi mocnostmi
nebeskymi, se všemi zástupy blahoslavených duchů
slávu Tvou, s nimi bez přestání prozpěvujice: Svaty,
svaty, svatý jest Pan Bůh zástupů, nebesa a země
plna jsou slávy jeho. Hosanna na výsostech! Pože
hnanyý, jenž se béře ve jménu Páně! Hosanna na
vysostech! —

Před pozdvihováním (jako na str. 83 až 85.)

Zaávirka. Pane! sešli nám Ducha lasky, aby
všickni, jež jsi tajemstvím svým v tento slavný ve
likonoční čas nasytil, milosti Tvou v pravé svornosti
spojeni byli, skrze Ježiše Krista atd.

Požehnání a poslední Evangelium. (jako na str. 87 a 88.)

Modlení pro svatý čas velikonoční.
1. Úvod.

Vstalť jest Pán právě, Aleluja! A okázal se
Šimonovi Petrovi. Aleluja! Pane! rty mé otevřeš,
a ústa ma zvěstovati budou chválu Tvou. Bože

můj pomoz mi modliti se. Pospěš mi ku pomoci
Pane! Sláva Otci atd.

Tentoť jest den, ktery učinil Hospodin! Ple
sejmež a veselme se v něm. Aleluja.

Žalm 94.

1. Pojďte, veselme se Hospodinu, plesejme Bohu
Spasiteli našemu. Předstupme před tvář jeho s chvá
lenim, a v žalmich plesejme jemu!



Pobožnost pro čas velikonoční. 315

Tentoť jest den atd. (jako nahoře.)
2. Bůh veliký jest Hospodin, a král veliký

nade všecky Bohy. Nebo v ruce jeho jsou všecky
končiny země, a výsosti hor jeho jsou. Aleluja!

3. Jeho jest i moře, a on učinil je, a suchou
zemi utvořily ruce jeho. Pojďte, klaňme se a pad
něme před nim; nebo onť jest Pán Bůh náš, a my
jsme lid pastvy jeho a ovce ruky jeho. Tentoť jest
den atd.

4. Dnes uslyšite-li hlas jeho, nezatvrzujte srdci
svých, jako v den pokušení na poušti, kdežto po
koušeli mne otcové vaši, zkoušeli mne, ale viděli
skutky me. Aleluja.

5. Čtyřidcet let hněval jsem se na národ tento.
a řekl jsem: Vždycky tito bloudí srdcem. Ale oni
nepoznali cest mých. Protož jsem přisahl ve hněvě
svém, že nevejdou do odpočinuti mého. Tentoť jest
den atd.

6. Sláva Otci atd. Tentoť jest den atd.

JI. Kdo jest král slávy?

1) „Pozdvihnětež knižata bran vašich, a vy
zdvihněte se brany věčné, a vejdeť král slavy. Kdož
jest ten král slávy?“ Žalm 23.

Ja jsem první i poslední. Zjev. 1, 1%.
Tak veliký, tak neskončeně dobrý jest Ježiš

Kristus, kteryž před osmnácti stoletimi co outlé
nuzné děťatko v Betlémě v jeslich ležel, před me
čem vražedným krále ukrutnika do Egypta na ru
kou matčiných se utekl, třidcet let tichý a odlou
čený život v chatrči opovrženého městečka vedl a
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v potu tvaři sve chleba sobě dobýval, tři léta s cel
nými a rybaři, jež si vyvolil, po vši zemi chodil,
nemaje, kamžby hlavu svou uložil; ktery co zloči
nec jat, svázán, k soudu potažen, křivě obžalován
a nevinně k smrti odsouzen, bičovan, trnim koru
nován, ulicemi Jerusalemskými vlečen, na Golgotě
mezi dvěma vrahy ukřižovan, nejvejš potupen, od
Boha a lidí opuštěn jsa — hlavu nakloniv umřel.

Tento až do smrti kříže poslušný Syn jest prvni
a poslední; on jest především, a všecko pozůstává,
všecko žije a trvá jen v něm, co na nebi a na zemi
jest. — Viditelné tvorstvo i neviditelné, trůnové a
mocnosti, všecko jest skrze něho, bez něho není nic
stvořeno, což stvořeno jest. Jemu děkuji všecky by
tosti; od prvního Anděla u trůnu Božího, až do
červička, až do posledního prášku, po němž se čer
vik plazi, bytost svou; on nese všecko mocným slo
vem svým; všecka plnost Božství bydli v něm. A
když všecko zvětši jako oděv a promění se, — když
země pomine, kterou od počatku založil, a nebesa
spadnou, jež ruka jeho učinila, — on zůstane, kdo
jest; trůn jeho stoji pevně na věky, léta jeho ne
maji počtu — on byl včera a jest dnes a věčně
tentýž Ježiš Kristus, v každém smyslu první a
posledni.

Jaká to láska, jaké slitování Otce nebeského,
že tohoto prvního a posledního, tohoto jediného, za
svět plny hřišníků a otroků vydal v takové soužení,
pohaněni a v tak hořkou smrt! — O jak blizci,
jak neskončeně drazl musime otcovskému srdci jeho
byti! Mohla-liby mne ktera moc od teto lásky od
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loučiti? Mohlo-liby co převelkého a předrahého býti,
čehobych sobě od této lasky důvěrou nejpevnější
vyprositi a očekávati nesměla? — Dal-li nam Otec
Syna svého, zdaliž pak nám s ním nedá také každy
jiný Dar? A když tento první a poslední při mně
jest, kdož může proti mně byti? Když on mne mi
luje a přítelem mně jest; když on mne chce vy
svoboditi, potěšiti a oblažiti, což mi to může ško
diti, byť mne celý svět nenáviděl a do bidy uvr
hnouti chtěl?

O duše má! nezoufej tedy v žádném soužení;
netrať srdce v žádném nedostatku, v žádné tisni.
Když všecko protivenství na Tebe se svali; když
všecky mocnosti bezbožné k záhubě Tvé se sroti
— neboj se! První i posledni, Ježiš Kristus, jest
ochrance Tvůj! pravice jeho vysvobodí Tebe z pro
pasti zarmutku, ruka jeho povede tebe cestou rov
nou, laska jeho sejme s tebe všecka břemena a
nesnáze, a propůjči Tobě pokoje, odpočinuti a bla
hoslavenstvi.

O jak dobré jest Hospodinu se svěřiti, a ná
božně po cestách jeho kráčeti!

2. „Pozdvihnětež knižata bran vašich, a vy
zdvihněte se brány věčné, a vejdeť kral slávy. Kdož
jest to ten král slávy?“ Žalm 23.

Byl jsem mrtvy, a aj, živý jsem na věky věků.
Zjev. 1, 18.

Ježiš byl mrtev. On měl moc život svůj polo
žiti, žádná moc nemohla mu jej odniti; on jej dal
dobrovolně z poslušnosti a lásky. On se dal vésti
jako beránek k zabiti, skloniv hlavu umřel, — stal
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se tělem studeným, byl bolestnými slzami osiřelých
přátel a přítelkyň svých smáčen, do prostěradel
obalen a pohřben. — Ale nebylo možné, aby Svatý
Boží porušení uzřel, aby smrt v moci své podržela
spravedlivého, pramen života. On měl moc, život
svůj dobrovolně položeny opět si vziti. A on jej vzal
zase. Třetího dne vstal z mrtvých a živ jest na
věky věků.

Ježiš jest živ, i musil to přátelům svým doka
zati, že živ jest. Majdalena stála u hrobu, chtic
slzy litostné a laskavé ještě jedenkráte na svaté
tělo Spasitele svého vylévati; ona si stěžovala Bohu,
že Pana z hrobu vzali, a ohližejic se, neuzřela-liby
aspoň stopu těch, kteři snad tělo odnesli, spatři ži
vého a nepozná jej, mluvi s ním a nepozná jej.
Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho položil a
ja jej vezmu. Nyni vysloví Pán, aby žalost jeji
v radost proměnil, slovo Maria! a slovo to otevřelo
ji oči, že v domnělém zahradnikovi poznala Spa
sitele vzkřišeného, a vzkřiknouc: Mistře! k nohoum
jemu padla.

Ježiš jest živ, a vzkazuje přátelům svým nej
prvé po Majdaleně: Jdiž k bratřim mým a pověz
jim: Vstupuji k Otci svému a k Otci vašemu,
k Bohu svému a k Bohu vašemu, a pak šel sám
za ni, vstoupil k učedníkům do přibytku, pozdravil
je pozdravenim pokoje, ukázal jim ruce i bok svůj,
mluvil a jedl s nimi; i vzradovali se učednici vi
douce Pána. Oni vidi, pochybuji, věří, klaní se a
plesaji. Ježiš jest živ, a jde ze dvěma učedníky do
Emaus. Dohoniv je mluví s nimi jako pocestny s po
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cestnými, vysvětluje jim pisma, až jim srdce v těle
hořelo; a když ho přinutili, aby zůstal s nimi na
noclehu, béře chléb, láme a podává jim — tu po
znali v cizinci Spasitele vzkřišeného, a on zmizel
od oči jejich; ale srdce jejich věřilo a plesalo u
viře te.

Ježiš jest živ a navštěvuje po druhé shromážděné
učedníky své, pozdravuje nejprvé učedníků všech, a pak
přikročiv k Tomáši, jenž uvěřiti nechtěl, leč vpusti
prst svůj v misto hřebů, a ruku svou vloži v bok
Ukřižovaného, di jemu: Vložiž prst svůj sem, a viz
ruce mé; a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj,
ale nebudiž nevěřici, ale věřici. Tomáš nejen věřil,
ale i také velice se zaradoval, že u vytržení jen to
vyříci mohl: Pán můj a Bůh můj!

Ježiš jest živ, a projevuje to přátelům svým
mnohonásobným způsobem, že živ jest. Nepoznaný
kázal jim ráno, když ještě lovili a po celou noc
nic nepopadli, síť na pravou stranu lodi vrhnouti,
a oni ulovili tolik, že pro množství ryb siť ani již
táhnouti nemohli, nýbrž jinych učedníků ku pomoci
zavolati museli, aby síť k břehu přitáhli a těch sto
a padesate ryb vybrali. Jan poznal Pána nejdříve:
Pán jest! — nyní přišli všickni k Ježiši; žádný se
nepotřeboval ptáti: Ty kdo jsi? nebť jej všickni
poznali. Ježiš jim daval chléb a ryby, i jedl s nimi.
Tak připravil Pán rybářům požehnany lov, aby těm,
kteří budoucně lidi loviti měli, viru o svém z mrt
vých vstání nezrušitelně do duše vštipil.

Ježiš jest živ, a okázal se jedenkrate pěti
stům bratři — učedníků, kteřiž se bratři nazývali,
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jakož se Ježiš bratrem jejich jmenoval — a z těch
pěti set bratří byli ještě mnozi živi, když i Šavel
stav se Pavlem, hlásal židům a pohanům vzkňše
ného Krista, jehož sam byl viděl na cestě do Da
mašku. Ježíš zůstal po svém z mrtvých vstáni ještě
čtyrydcet dni u svých učednků, mluvě s nimi o krá
lovství nebeském, a pak odešel, jakž to byl před
pověděl, k Bohu a Otci svému, kterýž také jest
Bohem a Otcem našim.

Velké to, občerstvujíci pomyšlen: Ježiš jest živ
na věky věků! A jak dlouho živ jest, tak dlouho
miluje; nebo což jest život jehó jiného než láska,
nejčistší, nejvěrnější, nejvroucnější láska? A pokud
miluje, — také požehnává, těší, vysvobozuje, oži
vuje a oblažuje; neboť co působi láska jeho jiného, než
požehnáváni, těšení, vysvobozování, oživováni a oblazo
vání? — Osmnácte stoleti minulo od onoho neděl

ního jitra, kdy se sláva Boží nad hrobem ukřižovaného
zjevila, skála se třásla, strážní strnuli, a Ježiš nově
oživený a nebeskou stkvělostí oděný z hrobu vyšel
co kniže života a vítěz nad smrti. — Ale podnes
jest živ jako před osmnácti sty lety, a potud mi
luje, požehnáva, těší, vysvobozuje, oživuje a obla
žuje, jako tehdáž, a.na věky věků zůstane, co dnes
jest, živý, milujici, požehnávajiící, oživující!

To budiž potěšením a posilněním mým v te
sklivou hodinu loučem s přately, přibuznými, dit
kami mými. Když pak já jejich nebo oni mélásky,
potěšení, rady, pomoci budou potřebovati, když osa
měli a opuštění bolestnou cestou života budeme krá
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četi: — 0 ten, kterýž nyní žije, miluje, se smilo
vává a zpomáhá, když žádný pomoci již nemůže ;
který nyni mnoho tisic vdov a sirotků, osamělých,
opuštěných a zarmoucených chrání a řídí, opatřuje
a těši — ten bude i pak živ, až já, přátelé, těši
telé a ochrancové moji již budeme práchnivěti. On
žije a miluje, smilovava se, zpomáhá a oblažuje na
věky věků. -Kdyby se všickni ode mne 'odloučili,
jeden se předce ode mne neodlouči.

O radostné poselství! kýžby pravdu tuto srdce
mé nejvroucněji pocitilo! Jeden se předce ode. mne
neodlouči, jeden, který více jest a vroucněji miluje,
mocněji těší a občerstvuje, než otec a matka, než
přátelé a bratři; který i tu těšiti a občerstviti, zpo
moci a výsvoboditi může, kde otcové a matky, přá
telé a bratři jen — plakati mohou. Ježiš Kristus
jest živ na věky věků!

3) „Pozdvihněte knižata bran vašich, a vy
zdvihněte se brány věčné, a vejdeť kral slávy. Kdož
jest ten král slávy?“ Žalm 23.

Já Ježiš — mámklíče smrti i pekla. Zjev, 1, 18.
Já jsem Pán, mocný a vítězný, vitězný v boji.
Tomu, jenž mrtev byl, a z poslušnosti a lásky

sebe obětoval — Ježiši Kristu — jest všecka moc
dána na nebi i na zemi, On jest král kralů, Pano
vnik panovníků, před nim, na pravici velebnosti Bož
ské nade všecko vyvýšeným musi každé koleno kle
kati, a každý jazyk vládu jeho nejvyšší vyznávati.

On přemohl všecky nepřately a zhoubce vykou
peného pokolení lidského, i to nejstrašnější, smrt a
porušení. On vyvádí z temnosti hrobu k světlu ži

M, Haubra modlitby. 2l
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vota věčného, z strašného porušení k nesmrtelnosti
nebeské. Aleluja!

I mé vezdejší, smrtelné tělo jedenkrate obla
hoslaví a nesmrtelnosti přiodi. On přemůže neupro
sitelného zhoubce pokolení lidského, smrt, a odejme
ji kořist jeji; on otevře hrobky porušení, a utvoří
z prachu život nový.

Potom — 6 duše vykoupena! plesej, miluj,
klaň se — potom se s radosti nevyslovitelnou opět
shledaji, jež smrt zde na světě od sebe odtrhla, a
žádný strach před rozloučením radost jejich již ne
zkali; nesmrtelnost bude je ozařovati, a pokoj a
radost vykvetou ze šlópěji jejich. Budouť živi na
věky věků.

Kyž pak mě tato blažená naděje provází po
celé cestě života! Kýž pak to u smrtelné postele
svých milých, a na vlastní smrtelné posteli živě vě
řim a vroucně citim: „Ježiš Kristus jest prvni i po
sledni, on, jenž mrtev byl, jest živ, a živ na věky
věků, a má klíče smrti i pekla. Amen“ Aleluja!

Modlitba.

Bože! kteryž jsi světu slavnosti velikonoční pro
středků k spasení propůjčil, prostme Tebe, požehnej
lidu svému dary nebeskými, aby ouplné svobody di
tek Božich a života věčného dosáhl, skrze Ježiše
Krista, Pana našeho. Amen. Požehnejž a uchovejž
nás všemohouci a milosrdny Bůh, Otec, Syn a Duch
svatý. Amen. Pomoc a milost Boží zůstaniž vždy
s námi. Amen.

OPL
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O dnech křižových.
Při procesí,

„V ouzkosti své vzyval jsem Hospodina, a
k Bohu svému volal jsem. I vyslyšel z chrámu sva
tého svého hlas můj, a křik můj všel v uši jeho.“
Žalm 17, 7.

Bože milosrdenství Tvé dosahuje k nebesům,
a pravda Tvá až k oblakům. Plná jest země do
brotivosti Tvé; Tys litostivý, a dobrotivost Tvá trvá
na věky. Jakož se Otec nad ditkami slitovává, tak
slituje se Hospodin nad nami. Sláva Otci. atd.

Modlitba.

Otče všemohouci! v jehožto dobrotivost ve všech
důležitostech důvěřujeme, dej, abychom pod ochra
nou Tvon ode všeho protivenstvi uchováni, nebo
z něho v pravý čas vysvobozeni byli, skrze Ježiše
Krista, Pána našeho. Amen.

Litanie ke všem Svatým.

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

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, uslyš nás! Kri
ste, vyslyš nas!

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duše svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, oroduj za nas!
Svata Boži Rodičko atd.

21*
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Svata Panno panen,
Svaty Michaeli,
Svaty Gabrieli,
Svaty Rafaeli,
Všickni svati Anjelé i Archanjelé, orodujte za nás
Všickni svati blahoslavených duchů řádové ,
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás!
Svaty Josefe,
Všickni svati Patriarchové a Proroci, orodujte za nas!
Svaty Petře, oroduj za nás!
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svaty Jakube,
Svatý Jene,
Svaty Tomáši,
Svatý Jakube,
Svaty Filipe,
Svatý Bartoloměji,
Svaty Matouši,
Svatý Šimone,
Svaty Tadiáši,
Svaty Matěji,
Svatý Barnabáši,
Svatý Lukáši,
Svaty Marku,
Všickni svatí Apoštolové a Evangelisté, orodujte

za nas!

Všickni svati Učedníci Páně,

Všecka svata Nemluvňáatka,
Svatý Štěpáne, oroduj za nás!
Svatý Vavřinče,
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Svatý Vincenci,
Svatí Fabiáne a Šebestiáne, otodujte za nás!
Svatí Kozmo a Damiane,
Svati Gervázi a Protázi,
Všickni svati Mučednici,
Svaty Silvestře, oroduj za nás!
Svatý Řehoři,
Svaty Ambroži,
Svaty Augustine,
Svaty Jeronýme,
Svaty Martine,
Svatý Mikuláši,
Všickni svatí Biskupové a Vyznavači, orodujte za nás!
Všickni svatí Učitelové,
Svatý Antonime, oroduj za nás!
Svaty Benedikte,
Svatý Bernarde,
Svatý Dominiku,
Svaty Františku,
Všickni svati Kněži a Jahnove, orodujte za nás!
Všickni svati Mniši a Poustevnici,
Svatá Máří Maodaleno, oroduj za nás!
Svata Hato,
Svata Lucie,
Svata Anežko,
Svata Cecilie,
Svata Kateřino,
Svata Anastazie,
Všecky svaté Panny a Vdovy, orodujte za nas!
Všecky Svaté a Světice Boží,
Milostiv nám buď, odpusť nam Pane!
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Milostiv nám buď, uslyš nás Pane!
Ode všeho zlého, vysvoboď nas Pane!
Od všelikého hřichu atd.
Od hněvu Tvého,
Od náhle a nenadalé smrti,
Od oukladů ďábelských, vysvoboď nás Pane!
Od hněvu a nenávisti i ode vší zlé vůle,
Od ducha smilneho,
Od hromobití a bouřky,
Od věčné smrti,
Skrze tajemství svatého vtělení Tvého,
Skrze přišti Tvé,
Skrze narození Tvé,
Skrze křest a svaty půst Tvůj,
Skrze křiž a umučení Tve,
Skrze smrt a pohřeb Tvůj,
Skrze svaté vzkřišem Tvé,
Skrze podivné na nebe vstoupem Tvé,
Skrze příští Utěšitele Ducha svatého,
V den soudný,
My hřišnici, tě prosime uslyš nas!
Abys sam odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv byti ráčil,
Abys nás k pravému pokání přivésti račil,
Abys svou svatou cirkev spravovati a zachovati

račil,
Abys náměstka apoštolského i veškeren duchovní

stav v svatém náboženství zachovati ráčil,
Abys nepřatele cirkve svaté ponížiti ráčil,
Abys kralům a knižatům křesťanským pokoj a svor

nost dáti ráčil,
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Abys všemu lidu křesťanskému pokoj a jednotu udě
Jiti račil,

Abys sámých nás v své svaté službě posilniti a za
chovati ráčil,

Abys mysh našich k nebeským žádostem pozdvi
hnouti račil,

Abys všem dobrodincům našim věčnými statky od
platiti ráčil,

Abys duše naše, bratři, přátel a dobrodinců našich
od věčného zatracení vysvoboditi ráčil,

Abys ourody zemské dáti a zachovati ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinuti věčné dáti

račil,
Abys nás uslyšeti ráčil, Tě prosíme uslyš nás!
Synu Boži,
Beránku Boži, jenž atd.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

nami!

Pane, smiluj se nad nami!
. Spasené učiň služebníky své, Bože můj!

Doufajici v Tebe.
Budiž nam, Pane, věži mocnou.
Před tváři nepřítele.

„ Nic neprospivej nepřítel nad nami.
A syn nepravosti nepřičiniž se uškoditi nám.
Pane, ne vedle hříchů našich učiniž nám.
Ani dle nepravosti našich odplacuj nam.

„ Modlemež se za nejvyššího biskupa našeho N.
„ Hospodin zachovejž ho a obživiž ho, a bla

hoslaveného učiň ho na zemi, a nevydávejž ho v ruce
nepřátel jeho.

PARAHAHANHYS
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V. Modleme se za dobrodince naše.

R. Pane, rač odplatit všem nám dobře činicim
pro jméno své životem věčným,

V. Modleme se za věrné zemřele.

R. Odpočinuti věčné dejž jim, Pane, a světlo
věčné svítiž jim.

V. Odpočiňtež v pokoji.
R. Amen.

V. Modleme se za bratry naše nepřitomné.
R. Spasené učiň služebníky svě, Bože doufajici

v Tebe.

V. Sešliž jim pomoc ze svatyně.
R. A ze Sionu ostřihejž jich.
V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k Tobě přijď!

Modlitba.

Bože! kterémuž smilovati se vždycky, a odpu
stiti vlastně přinaleži, přijmi modlitby naše, aby nas
i všecky služebniky Tvé, které hříchů vazby tisk
nou, smilování dobrotivosti Tve milostivě rozvázalo.

Uslyš, prosime Pane, pokorných prosby, a chvá
licim Tebe odpusť hřichy, abychom i milostivého
odpuštění, i pokoje od Tebe obdržeti mohli.

Nevymluvné milosrdenství své, Hospodine, la
skavě nám prokaž, a nás i od hříchů všech sprosť
i od zasloužené pokuty vysvoboď.

Bože, jenž skrze hřich rozhněvan, a skrze po
káni ukrocen býváš, shlédní na modlitbu poníženého
lidu svého, a odvrať metlu spravedlivého hněvu,
ktery jsme hříchy svými zasloužili.
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Všemohouci věčný Bože! smiluj se nad služeb
nkem svým nejvyšším biskupem našim N., a spra
vuj ho dle dobrotivosti své k cestě věčného spasení,
tak aby z daru Tveho věci Tobě libezných vyhledá
val a se vši snažnosti vykonával.

Bože! od kteréhožto svaté žádosti, pravé rady
a spravedlnosti skutkové pocházejí, dejž služební
kům svým ten, kteréhož svět dáti nemůže, pokoj,
tak aby i srdce naše k plnění přikázání Tvých byla
oddána, i po odvrácení strachu nepřátelského časové
naši v ochraně Tvé byli pokojni.

Zapal ohněm sv. Ducha ledvíi i srdce naše,
Pane! abychom Tobě nepoškvrněným tělem slou
žili a čistým srdcem se zalibili.

Bože! všech věrných Stvořiteli, dušem služeb
nic svých odpuštění všech hřichů rač dáti, aby pro
minuti, kteréž vždycky žádali, pokornými prosbami
dojiti mohli.

Činy naše, prosíme Pane, milostí svou předejdi,
a pomoci svou provoď, aby všecky naše modlitby
a činové od Tebe vždycky se počinali, a skrze Tebe
počati se skonávali.

Všemohouci věčný Bože! jenž nad živými i
mrtvými panuješ a nade všemi se smilováváš, kte
réž v pravé víře a skutcich za své býti uznávaš:
Tebe pokorně prosime, aby, za které jsme prosby
vylévati uminili, a kterých buďto tento nynější věk
ještě v těle zdržuje, aneb budouci již od těla vy
svobozené přijal, skrze přímluvy všech svatých Tvých,
z dobroty milosti Tve, všech hřichů Tvých odpu
štění dojiti mohli, Skrze Pána našeho Ježiše Krista,
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Syna Tvého, jenž s Tebou živ jest a kraluje v je
dnotě Ducha svatého po všecky věky věkův. Amen.

Vyslyš nás všemohouci a milosrdný Hospodine,
a duše všech věčných zemřelých skrze milosrdenství
Boži odpočiňtež v pokoji. Amen.ddd

Ke mši svaté
v čas veřejného modlení a veřejných dní.

(Od počátku až do obětováni.)

Všemohouci, věčný Bože! Pane, nebeský Otče!
jednorozený Syn Tvůj Ježíš Kristus ubezpečil nas,
že nám všem dáš, začkoli Tebe ve jménu jeho prositi
budeme.

S dětinskou důvěrou obracim se nyní při oběti
mše svaté, ktera těž jest prava a platná oběť pro
sebna, k milujicimu otcovskému srdci Tvému, před
nášejic Tobě ve jménu Ježiše Krista modlitby, prosby
a přimluvy své. Věčný Bože! klanim se Tobě, na
plň mne milosti svou, abych se Tobě v duchu a
pravdě klaněla.

Věřim všecko, co Božský Duch Tvůj cirkvi
Tvé zjevil. Posilni viru mou, a pomáhej mi dle ní
živu byti.

Doufam v Tebe, v milosrdenství a zaslibení
Tve. Přispěj naději mé a dej, aby obcování mé bylo
v nebesich.

Miluji Tebe nade všecko; nebo Tys nejvyšší,
milování nejhodnější dobré. Očisť, posvěť lásku mou,
abych nic nežadala, nic nečinila, než co Ty chceš,
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abych nebyla živa ja, nýbrž Ty ve mně. Slitovníče!
Ty nechceš smrti hřišnika, nybrž aby se obrátil a
živ byl. Dej mi ducha kajiciho, srdce čiste, a buď
mně hříšné milostiv. Posilni vůli mou u vykonávání
dobrého; spořádej konání a činění mé moudrosti
svou; vzor svatosti Tvé ať mi pomáhá k vitězství
nad zlými náklonnostmi těla; Ty budiž životemduši
mé, světlem rozumu mému, pravidlem myšlének a
jediným předmětem žádosti mých. Naplň duši mou
horlenim o čest Tvou, uctivosti k svatému nabo
ženství, věrnosti k přátelům, ochotnosti k nepřátelům;
dej mi všemožně k tomu přispivati, aby poctivost a
blaženost na světě se vzmahaly. Dej ať vždy vice
živa jsem k požehnání sobě a bližním, a k radosti
Tobě. Uchovej mne před nebezpečnými nemocmi a
nehodami, před pronasledováním zlých lidi, před
utrhanim jazyků zlých, před chudobou a hanbou.
Kdybysi však na mne toto zlé co otcovsky trest
dopustil, dej mi trpělivosti, sily a lasky důvěrné,
abych všecko s dětinskou oddanosti z otcovské ruky
Tvé přijimala a žádným souženim od Tebe odlou
čiti se nedala. Tvůj Duch sv. vediž mne ke vši pravdě,
posilniž mne ku každe ctnosti, přispivejž mi v každém
souženi, osvětiž mně každou tmu a vediž mne po
cestě rovné, abych skrze viru v Ježiše Krista a
věrné spolupůsobení mé blahoslavenství věčného do
sáhla. Amen.

Křesťanské přímluvy.

Otče! všickni lidé na zemi jsou ditky Tvoje.
Bratři a sestry jsme všickni; láska ráda spomáha



332 Pobožnost pro čas velikonoční.

jici a přimluva, kde laska spomoci nemůže, lbí se
Tobě a Ty ji od nás žadáš. Protož modlim se za
své bližní Ježiši Kriste! Ty jsi se modlival za bli
zké i vzdalené, za přately i nepřately, a učil jsi nas
podobně se modliti a věřiti, že vyslyšení budeme.
Prosim Tebe, Otče lidstva! vzbuď Ty ve mně sam
Duchem svým, abych se za bratry i sestry své při
mlouvala. Nauč je všecky Tebe znáti, milovati a
v Tobě se veseliti. Veď je všecky skrze Ježiše Kri
sta k Tobě, a skrze Ducha svatého k Ježiši Kristu.
Vzbuzuj vždy vice lidi, jimžby na tom záleželo, aby
království Tvé na zemi rozšiřovali a Tobě duše zí

skali. Slitaj se nade všemi nevědomymi, a osviť je!
nade všemi bloudicimi, a uveď je na pravou cestu!
nade všemi bezbožnými, a vzbuď v nich kajicne
smyšlení! nade všemi mdlými, a dej mi sily k plnění
povinnosti jejich.

Potěš všech truchlicich! ochraň všech pokou
šených! občerstvi všech hynoucich ! posilň všech sou
žených! uzdrav všech nemocných! rozmnož viru a
naději všech smrtelniků! požehnej snažení dobrému,
dodej srdce všem vyznavačům pravdy! přispěj všem
obhajcům práva a ctnosti! vezmi neuznanou, trpici
nevinnost pod ochranu! utvrď důvěru chudoby, a
obvesel ji dobročinnyými lidmi! měj všecky vdovy a
sirotky zvláštní péči své odporučeny! ujmi se v ne
bezpečenství postavených a vzbuď je, aby u Tebe
outočiště hledali! slituj se nade všemi věznými, aby
přečinění své náležitě poznali, jeho srdečně litovali,
a milosti Tvé hodnějšími se stali! slituj se nade
všemi pronásledovanými, křivdu trpicimi, utiskova
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nými a všemi, kteří nemají, kam by se v nátiscích
utekli o pomoc; budiž Ty těšitelem, zpomocnikem a
posilou jejich! — Propůjč každému, čeho potře
buje! Veď všecky učitely k pravdě, všecky vladaře
k spravedlnosti, všecky poddané k poslušnosti, vše
cky vrchnosti k svědomité věrnosti, všecky bohače
k milosrdenství — všecky lidi ku poznání Tebe a
k životu věčnému, jehož nám dobyl Ježiš Kristus,
Pán a Oblažitel naš. Amen.

Všemohouci a milosrdný Bůh vyslyš nás, a pro
půjč dušem všech zemřelých věřicích odpočinuti v po
koji. Amen.

(Od Ofertorium až k závírce viz str, 82—87.)

Na slavnost na nebe vstoupení Páně.

Ke mši svaté.

Příprava.

Ježiši Kriste! lásko duše, radosti a spáso světa
veškerého, klaním se Tobě! Duše má světi slušně
den slavného na nebe vstoupení Tvého, den vítěz
ství Tveho nade všemi mocnostmi smrti a pekla.

Tys umřel smrtí nejtrapnější a nejvznešenější
— umřel jsi z lásky k nam, abychom my věčně
živi byli; tobě náleži čest, chvála a klanění ode
všech smrtelniků.

Tys dokonal milostivě veliké -dilo vykoupení
našeho od hřichu a záhuby věčné, i byl jsi na do.
stinčiněni za neposlušnost naši poslušen až do smrti
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křiže. Bezbožnost naše uvrhla tebe do potupy, do
utrpení a do hrobu, ale spravedlnost Boži korano
vala Tebe cti a slávou. Jasný oblak spustil se
s nebe, a přijal Tebe do lůna svého. Ty jsi se
pozdvihl k Otci od země, jež byla prvé krev Tvou
pila, a Tvoji apoštolové padše k zemi, klaněli se
Tobě. Nebe slavilo přišti Tvé, a všickni kůrové an
dělšti připravovali se k radostnému prozpěvování.
Tisicové tisíců volali: Hoden jest Beránek, kterýž
jest zabit, vziti moc, a Božství, i moudrost, i silu,
i čest, i slávu, i požehnání.

Jakžbych mohla toto vitězství, tuto slávu a
důstojnost dosti vychvaliti? Jakžbych se mohla dosti
z toho radovati, že Ty, Prvorozený Syn Otce věč
ného, druhy praotec pokolení lidského, stal ses bra
trem našim a Zástupcem naším v nebesich? Jakž
bych mohla dosti za to děkovati, že jsi šel nam
příbytek v domě Otce svého připraviti a že zase
přijdeš, aby si nás k sobě vzal, bychom byli, kde
Ty jsi, jedno s Tebou, jako Ty jedno jsi s Otcem.

K Tobě, jenž jsi Nejvyšší kněz na věky podle
řádu Melchisedechova, pozdvihuji srdce své; ke cti
slavného na nebe vstoupení Tvého, a na důkaz
srdečné radosti me, že jsi dnes u přitomnosti mi
lých svých oslavené člověčenství své povýšil nade
všecky Anděly na trůn Božský, budu nyní této mši
svaté, při niž památka na nebe vstoupení Tvého
se slavi, s nejvroucnější pobožnosti přitomna, a
obětuji Tebe v nejsvětější svátosti oltářní, a s Te
bou i mdlé srdce mé, vždy ještě světu a hřichu
oddané, Otci nebeskému.
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Oslaveny Synu člověka! Ty vládneš co nej
vyšší Panovník na nebi, a bydhš virou v srdcich
věřicich, i táhneš je moci milosti a lásky své
k sobě.

O Počátku a Dokonavateli blahoslavenství

mého! přitahni i mne, abych jen na Tebe patřila a
Tebe následovala; aby sice život můj na zemi,
ale obcování mé v nebesích bylo; abych ze vši
sily duše toho vyhledávala, jen po tom toužila a
dosáhla, co s vrchu jest, kde Ty na pravici Otce
sedě, živ jsi a kraluješ na věky. Amen,

Úvod. Muži Galilejšti, co stojíte hledice do
nebe? Aleluja! Tento Ježíš, ktery vzat jest od vás
do nebe, takt přijde, jako jste viděli ho jdouciho
do nebe. Aleluja!

Plesejte národové ústy a rukama. Prozpěvujte
Bohu zpěvy radostné. Sláva Otci atd.

Kyrie a Gloria (jako na stránce 80).

Modlitba.

Všemohouci Bože! pevně věřím, že dnešního
dne Jednorozeny Tvůj, Pán a Vykupitel náš na
nebe vstoupil! Propůjč nám milosti, prosíme, aby
chom již tuto jako v nebesich obcovali, a jeden
krate tam blahoslaveného příbytku dosáhli, skrze
téhož Ježiše Krista atd. Amen.

Epištola. (Skutk. Apošt. 1, I.) Prvni za
jisté řeč učinil jsem, 0 Teofile! o všech věcech, kte
rež začal Ježiš činiti a učiti, až do toho dne, v kte
rémž dávaje skrze Ducha Svatého přikázání Apo
štolům, kteréž vyvolil, vzhůru vzat jest. Jimžto
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i sebe samého zjevoval živého po svém umučení ve
mnohých důvodech, za čtyřidceti dnů ukazuje se
jim a mluvě o království Božim. A pojed s nimi
přikázal jim, aby z Jerusaléma neodcházeli, ale
očekávali zaslibení Otcova, kteréž jste slyšeli, pravil,
skrze ústa má. Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale
vy pokřtěni budete Duchem svatým, ne po mnohých
těchto dnech. Pročež kteřiž se byli sešli, tázali se
ho, řkouce: Pane, v tomtoli času navratiš kralov
ství Israelské? I řekl jim: Neniť vaše věc znati
časy neb chvile, kteréž Otec položil v moci své;
ale přijmětě moc Ducha svatého přichazejiciho na
vás, a budete mi svědkové v Jerusalémě, i ve všem
Jůdstvu, i v Samaří a až do poslednich končin
země. A to pověděv, ani na to hledí, vyzdvižen
jest, a oblak vzal jej od oči jejich. A když za
nim do nebe jdoucim hleděli, aj dva muži stali
vedle nich v rouše bilém, kteřižto i řekli: Muži
Galilejšti, co stojite hledice do nebe? Tento Ježiš,
kterýž vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž
jste viděli ho jdouciho do nebe. — Diky Bohu.

Evangelium sv. Marka 16, 14. Nejposleze
ukázal se Ježiš jedenácti učedníkům, když seděli
za stolem, a trestal nedůvěru jejich, a tvrdost srdce,
že těm, kteřiž jej viděli vzkřišeného, nevěřili. A
řekl jim: Jdouce po všem světě kažte Evangelium
všemu stvoření. Kdož uvěři a pokřtěn bude, spa
sen bude; kdož pak neuvěři, budeť zatracen. Zna
mení pak ty, kteřiž uvěří, tato následovati budou:
Ve jménu mém nečiste duchy budou vymítati, ja
zyky novými mluviti, hady bráti, a jestližeby co je
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dovatého pili, neuškodiť jim; na nemocné ruce vzklá
dati budou, a ti dobře se miti budou. A zajisté
Pán Ježiš, když jim odmluvil, vzat jest do nebe, a
sedi na pravici Boži. A oni šli a kázali všudy, a

Pán jim pomáhal, a řeči jejich potvrzoval následu
jicími divy. — Čest a sláva Tobě Ježíši Kriste!

Kredo a Offertorium jako na str. 82.

Prefaci. S těmito dary pozdvihujeme nyni
tež srdce naše k Bohu, uctivě jemu děkujíce; nebť
jest to nejvejš slušna a spasitelna povinnost, aby
chom Tobě, Pane! po všecky časy a všude děko
vali skrze Ježiše Krista Pana našeho, ktery po
z mrtvých vstáni svém všem učedníkům svým zjevně
se okazal, a před očima jejich na nebe vstoupil,
aby nás Božství svého oučastny učiniti mohl. Protož
oslavujeme Tebe se všemi Anděly a Archanděly, se
všemi mocnostmi nebeskými, se všemi zástupy bla
hoslavených duchů, s nimi bez přestání prozpěvujice:
Svaty! svatý atd. (jako na str. 83 až k závirce
na str. 87.)

Zaávirka. Propůjč nam, všemohoucí, milosrd
ny Otče! abychom to, čeho jsme skrze viditelné

tajemství duchovním způsobem poživali, 1 skrzé ne

viditelný oučinek jeho v sobě pocitili, skrze Ježíše
Krista atd. Amen.

Požehnání na str, 87,

I. O na nebe vstoupení Páně,

(Ze spisů sv. Augustina.)

Vstalť jest, aby nám přiklad našeho z mrtvých
vstaní okázal: vstoupil na nebe, aby nás s hůry
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chránil. Kterak musime lidské přirozenosti své ště
sti přáti, že vstoupením Ježišovým na nebe tak
vysoko byla povýšena, nebo on vzal oslavené člo
věčenstvíi své s sebou do nesmrtelnosti nebeské, a
posadil je na pravici Boha Otce. Mame tedy Pána
a Spasitele — Bohačlověka v nebi, který prvé na
kříži visel a nyni v nebi sidli. Na křiži vise dal
cenu za nás; nyni pak, když v nebi sidli, shromáž
ďuje nás, jež krví svou vykoupil, abychom i my
byli, kde on jest. Až všecky shromáždi, jež mu
Otec po všecky časy dal, pak přijde zase na konec
času, a s nim odplata soudu.

Kdež pak nyni potupná žádost nepřatel jeho:
„Jsili Syn Boži, sstoupiž s křiže?“ On učinil víc,
než rouhači ti žadali. Jaka to sláva na nebe vstou
piti a na pravici Boha Otce seděti! —

S nim vstup i srdce me vzhůru, dle napome
nutí Apoštolova: Povstal-li jsem s Kristem, těch
věci, kterež svrchu jsou, hledejte, kdež Kristus jest
sedě na pravici Boži. O věci, kteréž svrchu jsou,
pečujte, ne o ty, kteréž jsou na zemi. Kolos. 3, 1. 1.

On vstoupil na nebe, aniž od nás odstoupil,
tedy jsme i my s nim nahoře, ač se zaslíbení na
těle našem ještě nevyplnilo. Povyšen jsa nad ne
besa, volá nás: Chceteli na nebe vstoupiti, buďtež
oudové moji.

Toto volání Tvé, ó Ježiši! posilniž mne zatim
a rozniť všecku toužebnost mou. To budiž na světě

rozjimání a potěšení mé, že V nebi příbytek mám.
Jedenkrate svléknu tělo smrtelné, svléknu tedy již
nyní starého člověka s hříchy jeho. Pak se vznese
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tělo snadně do výsosti nebeských, když tiže hříchů
nebude ducha tižiti. Amen.

II. Toužení po nebi.
(Dle sv. Augustina.)

„Jakož jelen dychti po studnicich vod, tak
touží duše má po Tobě, 6 Bože! Žízní duše má
k Bohu silnému živému; brzo-liž přijdu a ukaži se
před tváří Boží? Žalm 41. 1. 1.

O Ty pramene života! kdy se dostanu ze spu
stlé, nezcestné, vyprahlé země ke sladkým vodám
Tvým, bych slávu a moc Tvou spatřila a vodou
slitování Tvých žizeň svou uhasila! Žízním, 0 Pane!
žizním po Tobě, Ty studnice života! Ó kdy přijdu
k Tobě! kdy se ukáži, Pane! před tvaří Tvou?
Kdy uzřim onen den radosti, jež Bůh způsobil, abych
plesala a se veselila?

O slavný, krásný dne, ktery večera nemá a
nikdy nepomiji! v ktery hlasy chvály, plesání a
diků slyšeti, — kdy slyšeti budu slovo blažené;
Vejdiž do radosti Otce mého — do domu Pána
Boha svého, kdež na něho tváří v tvař patřiti a
jej dokonale znáti budeš, jakož on Tebe zna. Ve
jdiž do radosti věčné bez zármutku, kde všecko tvé
toužení a žádání ukojeno bude: kde ami- nepřítele
ani jakého hřišného pokušení nebude, nýbrž ouplné,
bezpečné odpočinuti a radost, blahoslavená věčnost,
věčné spasení a svaté patření na trojjedine Božství,
Tatoť jest radost Páně, do které vejiti máme.

O radosti nejvyšší, bez které pravé radosti
neni! Kdy vejdu k Tobě, bych Boha a Spasitele

22*
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svého spatřila, který v Tobě bydli? — Ach že
ještě čekati musím na Krista Ježiše, kterýž pro
mění tělo ponižení našeho připodobněné k tělu ja
snosti jeho. (Filip. 3, 21.)

O přijď, Pane Ježíši Kriste! přijď a navštiv
nás s pokojem svým! přijď a vyveď nás vězně ze
žalaře, abychom se s Tebou z celého srdce vese
liti mohli; přijď, Vysvoboditeli náš, okaž nám tvář
svou, a blahoslavení budeme! Přijď, Vykupiteli můj!
a vyveď duši mou ze žaláře k oslavení svatého
jména Tvého. Nebo dlouholi mám ještě ja bidnice
na vlnách smrtelnosti své zmitána byti a bez vy
slyšení k Tobě volati? Vyslyš mne, kteráž k Tobě
volám na tomto velkém moři plném nebezpečenství
a uveď mne do přistavu blahoslavenství věčného.

Blahoslaveni, jenž z nebezpečenstvi moře to
hoto již vyvázli, a k Tobě, Bože! již se dostali.
O, v pravdě blahoslavení, kteří z bouřlivých vln již
na břeh, z vyhnanství do vlasti, a ze žaláře na
svobodu přesazení jsou; jež nyní žadané odpočinuti
již blaži, proto že vítězného věnce slávy věčné, o
nějž tuto tak pracně usilovali, již dosáhli, a z něho
věčně prozpěvujice se raduji.

O království věčné! kde světlo nezhasitelné

sviti a pokoj Boží panuje, ktery přesahuje všeliké
pomyšlení; v němž duše svatých odpočívají, na
jichžto hlavách jsou koruny věčného blahoslavenství,
v radosti a prozpěvování jsou živi, bolest a nářek
daleko jsou od nich; jsouce světlem jako rouchem
odini, maji na hlavách koruny z kamení drahého.
(Žalm 20, 4.)
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O kralovství blahoslavenství věčného, kde Ty
Pane! tuto naděje spravedlivých, a tamto koruna
slávy jejich, tváři v tvář od nich vidin byýváš, a je
všude pokojem svým oblažuješ! tam jest radost bez
konce, plesáníi bez zármutku, život bez nesnází,
světlo beze tmy, život bez smrti, a všecko dobre
bez všelikého zlého. Tam mladost nikdy nestarne,
krása tam nikdy nevadne; láska zůstává věčně
nová, a zdraví nikdy nescházi. Blahoslavení tedy
oni, kteři již zasloužili, z tóho zmitavého života do
takové radosti se dostati! Ach, nešťastní a bidn
jsme naproti tomu my, kteříž se ještě s lodí svou
vlnami a bouřlivyými propasťmi dalekého moře to
hoto kolotame, nevědouce, zdaž nalezneme a šťastně
dostihneme přístavu spasení. Ba nešťastní jsme my,
jichžto přebývání v cizí zemi, jichžto cesta nebez
pečna a konec pochybny jest, kdežto skrze zkaže
nost srdce našeho ustavičně v nebezpečenstvi jsme
od Tebe odpadnouti, a miru nepravosti našich ještě
vice doplňovati.

O vlasti naše! vlasti pokoje! z daleka pohliži=
me k Tobě; z tohoto moře oslavujeme Tebe,
z oudoli plačtivého vzdycháme po Tobě; a slzice
suažime se nejmožněji k Tobě se dostati.

Ježiši Kriste! naděje pokolení lidského; Bože
z Boha, outočiště a silo naše, jehožto světlo zda
leka, co hvězda na vlnách mořských skrz hustou
mlhu svitici, nam do oči pada, aby nás k přistavu
dovedlo: Ty Pane! řid pravici svou, veslem křiže
svého loď naši, ať ve vlnách nezahyneme; ať nás
bouře vody nepotopi, aniž hlubina pohltí (Žalm 68,
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16.); nýbrž vytáhni nás mocí kříže z tohoto moře
k sobě, Ty jediné potěšení naše, kteřiž plačicím
okem svým odtud sotva můžeme dohlédnouti k Tobě
na břeh vlasti nebeské, kde nás co prava dennice a
co věčně svitici slunce spravedlnosti očekavaš.

My vykoupenci, jež jsi tak draze krvi svou
vykoupil, volame k Tobě z této cizi země: Vyslyš
nás, Pane, spasení a naděje naše od počatku! Dej
nám s 'Tebou v lásce svaté jedno byti, pokud ještě
v těle smrtelném obcovati musime, a když jeden
kráte vazeb jeho zproštěni budeme, dej nam k Tobě
přijiti, Ježiši Kriste, do slávy Otce Tvého a našeho
Amen.

II. Chvalozpěv sv. Ambrože.

Tebe Boha chválime, Tebe Pána vyznáváme:
jméno Tvé velebime, vroucné diky Ti vzdáváme.
Tebe Otce věčného cti, což jest stvořeného. Andělé,
Cherubíni Tě bez konce oslavují. Horlivi Serafini
Svatý stále prozpěvuji, Svaty Bůh na výsosti, Svatý
Pán všech mocnosti! Plná zem i nebesa jsou slávy
Tvé velebnosti, apoštolský kůr plesa a velebí Tě
s vděčnosti; proroci se klaněji, mučednici chválejí,
Tebe Otce slavného církev svata zvelebuje! Syna
Tvého pravého v celém světě vychvaluje; též i Du
cha svatého, těšitele věrného. Ty Kriste jsi král
slávy, Syn Otce jsi od věčnosti, Spasitel náš la
skavy, stoupils k nám na svět s výsosti; skrz Tvou
smrt a vzkřišení získal jsi nám spasení. Bránu jsi
pro věřici otevřel ráje věčného, sediš teď na pra
vici v slavě Otce nebeského; zas někdy máš při
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jiti živé, mrtvé souditi. Popřej tedy milosti služeb
nikům svým skroušeným, uděl pomoc s vysosti dra
hou krví vykoupeným. Dej, ať někdy se s Tvými
radujeme svatými.

Spasiž lid svůj, o Pane! požehnej dědictví svemu.
Prosime, ať se stane milost hojná z nás každému.
Rač své věrné řiditi a na věky zvýšiti. Po všecky
dny Tě ctime, jméno Tvé vždy zvelebujem, diky
Tobě činíme, čest a chválu prozpěvujem. Rač nás
času každého chránit od všeho zlého. O smiluj se,
žadame, smiluj se nad všemi námi., Milost Tvá, jakž
doufáme, budiž vždy s Tvými ditkami. Tys naše
obhajení, nepřijdem k zahanbeni!

Modlitba.

Všemohouci Bože! pevně věříme, že dnešního
dne Jednorozený Tvůj, Pán a Vykupitel náš, na
nebe vstoupil. Propůjč nam, prosime Tebe, milosti,
abychom i my již tuto jako v nebesích obcovali,
skrzo téhož Ježíše Krista, Syna Tvého, Pána a Spa
sitele našeho. Amen.

Požehnejž a uchovejž nás všemohoucí a milo
srdný Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. Amen. Pomoc
a milost Boží zůstaniž vždy při nás Amen.
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Slavnost svatodušní.
PPS PLN

Ke mši svaté.

Příprava.

Bože Duše svaty! jenž od Boha Otce a Boha
Syna vycháziš, a jakožto jeden Bůh s oběma živ
jsi a kraluješ na věky věků: klanic se Tobě vy
znavám Tebe za svého učitele a posvětitele. Vě
řim všecko o Tobě a skrze Tebe, co mne na
praviti a oblažiti může; nebo ty osvěcuješ a oči
šťuješ srdce věřících; Ty jsi sstoupil dnešního dne
na učedníky Ježíšovy jako přicházející prudky vitr
a jako ohnivi plamenové, tak že se stali nově osvi
cenými virou, moci a láskou oživenými muži, kteřiž
jméno Ježiše Krista všem národůmhlasali, pro něho
živi byli, působili, trpěli a umřeli.

Duchu svatý, Bože všeho potěšeni, Duchupravdy!
kterýž cirkev svou po všecky časy až do skonání
světa světlem pravdy osvěcuješ a ohněm lásky roz
něcuješ: přijmi milostivě z rukou kněze obětujiciho
svatou oběť tuto, kterou nymislyšeti chci s nejvrouc
nější pobožnosti na poděkování za všecky dary a
dobrodiní, za všecko svaté vnukání a vnitřní puzení,
za které neskončenelásce Tvé zavázána jsem. Abych
ale tajemné oběti této nového zákona slušně při
tomna byla, rozniť v srdei mém oheň pobožnosti a
lásky, a pozdvihni ducha mého k sobě, abych z či
sté lasky k Tobě s obětí kněžskou sebe samu Tobě
obětovala a zasvětila, skrze Ježiše Krista atd. Am.

Kyrie a Gloria jako na str. 79 a 80.
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Modlitba.

O Bože! kterýž jsi dnešního dne srdce věřících
osvicením Ducha svatého vyučil: dejž nám v témž
Duchu pravé věci smyýšleti a z jeho potěšení vždy
cky se radovati. Skrze Ježíše Krista, Pana našeho.
Amen.

Epištola. Skutk. Apošt. 2, 1.

A když se naplnilo dni padesáte a přišel den
letnic, byli všickni učednici spolu na jednom mistě.
I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího
větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež byli
sedice. I ukázali se jim rozdělení jazykové, jako
oheň, a posadil se na každém z nich. I naplnění
jsou všickni duchem svatým, a počali mluviti roz
ličnými jazyky, jakž Duch svatý daval jim vymlou
vati. Byli pak v Jerusalémě přebývajici židé, muži
nábožní ze všelikého narodu, kterýž pod nebem jest.
A když se stal ten hlas, sešlo se množství, a na
mysli zmámeno jest, že je slyšel jedenkaždý, ani
mluvi jazykem jeho. I děsili se všickni a divili se
řkouce: Aj zdaliž nejsou tito všickni, kteřiž mluvi,
Galilejštt? A kterak my jsme slyšeli jedenkaždý
jazyk svůj, v kterémž jsme se zrodili? Partšti, a
Medšti, a Elamitšti, a kteříž přebývají v Mezopo
tamii, v Judstvu a v Kapadocii, v Pontu, a v Asii,
v Frigii, a v Pamílii, v Egyptě a v krajinách Li
bye, kteráž jest vedlé Cyreny, a příchozí Římané,
a židé, i v nově na viru obrácení, Kretšti, i Arab
šti, slyšeli jsme je, ani mluvi jazyky našimi velike
věci Boži. — Dika Bohu!
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Přijď, Duše svatý! naplň srdce věřicích, a roz
niť v nich oheň lásky Božské.

o Evangelium, Jan 14, 25.
Za onoho času řekl Pán Ježiš učedníkům svým:

Miluje-li kdo mne, řeč mou zachovávati bude, a
Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a
přibytek u něho učinime. Kdož pak nemiluje mne,
řečí mých nezachovává. A řeč, kterouž jste slyšeli,
neniť má, ale toho, kterýž mne poslal, Otce. Toto
mluvil jsem vám, u vás přebývaje. Utěšitel pak,

„Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém,
onf vás naučí všem věcem, a připomene vám vše
cko, cožkoli budu mluviti vám. Pokoj zůstavuji vám,
pokoj můj dávám vám; ne jako svět dáva, já dá
vam vám. Nermutiž se srdce vaše, ani se ne
strachuj. Slyšeli jste, že ja řekl jsem vám: Jdu
a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, ra
dovalt by jste se ovšem, že jdu k Otci; nebo
Otec větší mne jest. A nyní pověděl jsem vám,
prvé nežliby se stalo, abyste, když se stane, uvěřili.
Již nemnoho mluviti budu s vámi; nebo přichází
kniže tohoto světa, a na mne nemá ničehož. Ale
aby poznal svět, že miluji Otce, a jakož mi přiká
zani dal Otec, tak činim. — Sláva budiž Ježiši
Kristu!

Kredo jako na str. 82.

Offertorium.

Utvrď v nás, 0 Bože! co jsi v nás působil.
Kralové přinesou Tobě dary ve svatém chrámu
Tvém Jerusalemském. Aleluja!

Svatý Otče atd. jako na str. 82 až k práfací.
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Práfací.

S těmito dary pozdvihujeme nyni též srdce naše
k Bohu, uctivě jemu děkujice; nebť jest to nejvýš
slušná a spasitelna povinnost, abychom Tobě, Pane,
po všecky časy a všude děkovali skrze Ježiše Kri
sta Pána našeho, ktery po na nebe vstoupení svém
na pravici Boha Otce, zaslibeného Ducha svatého
dnešního dne na všecky své zase na milost přijaté
ditky vylil, nad čimž veškerá země v radosti svaté
plesa, a všickni nebešti zástupové klanice se usta
vičně prozpěvuji: Svatý! svaty! atd. (jako na str.
83 až k závirce.)

Závirka. Duch Svatý, Pane; vylejž se do
srdci našich, a učiniž je plodné rosou darů nebe
ských, skrze Ježiše Krista atd. Amen.

Požehnání jako na str. 87.

Modlitba.

Přijď Duše svatý.

(Dle svatého Augustina.)

O Duše svatý! Ty lásko přirozenosti Božské!
svaté společenství s Otcem všemohoucim a Synem
jednorozeným, nejlaskavější Těšiteli zarmoucenych!
Přijď s moci svou do vnitřnosti srdce mého, osvěť
a očisť chrám svůj ve mně, jenž nedbalostí mou
jest poškvřněn a zatemněn, skvělou jasnosti světla
svého a zourodní se zase všecko, co bylo od dávna
vyhynulo, navštivením Tvým. Raň vnitřnost mou ši
pem lásky své Božské! rozniť vlažné srdce mé pro
nikavým plamenem svým, a osviť je svatým ohněm
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vroucnosti své, aby duch i tělo od něho cele se
roznitili. „Napoj mne proudem rozkoši své (Žalm
35.), ať se mi sladký jed věcí pomijejících zoškliví.
Suď mne Bože, rozsuď při mou od národu nesva
tého.“ (Žalm 42, 1.) „Nauč mne činiti vůli Tvou,
nebo Bůh můj jsi Ty.“ (Žalm 142, 10.)

Věřím, že když ve člověku bydliš, zároveň Otci
a Synu příbytek v němpřipravuješ. Blahoslavený,
kdo se přičiňuje Tebe v sobě miti; nebo skrze Tebe
učiní sobě Otec i Syn přibytek v něm. (Jan 14, 23.)

Přijdiž tedy, nejlaskavější Těšiteli duši zarmou
cených! Přijď a očisť mne od zlých žádosti mych,
a zhoj rány mé. Přijdiž, Ty zpomocniče v protiven
stvich a posilněníi mdlých, ktery již již padajících

žovateli pyšných! Přijdiž, věrný otče sirotků a la
skavy soudce vdov! Přijdiž naděje chudých a ob
čerstveni hynoucich! Přijdiž vyvolená ozdobo živých
a jedinké spasení umirajicich! Ano, přijdiž duše
svatý! a smiluj se nade mnou! Utvoř mne dle li
bosti své, a přispěj mně milostivě, abych ve své
nicotě došla zalíbení u Tvé velebnosti, ve své
mdlobě a křehkosti dosáhla podilu z plnosti slitování
Tvých. Skrze Ježiše Krista, Vykupitele mého, jenž
s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Boha Otce po
všecky věky věkův. Amen.

Litanie k Duchu Svatému.

Pane, smiluj se nad nami! Kriste, smiluj se nad nami!
Pane, smiluj se nad nami! Kriste, uslyš nás! Kri

ste, vyslyš nás!
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Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duše svaty, Bože, smiluj se nad nami!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Duše pravdy a moudrosti, atd.
Duše rozumu a sily,
Duše pobožnosti a dobré rady,
Duše svaté bázně a lásky,
Duše radosti a pokoje,
Duše trpělivosti a dobroty,
Duše shovivajicnosti a tichosti,
Duše víry a důvěry,
Duše zdrželivosti,
Duše pokory a opatrnosti,
Duše života a spasení,
Duše všech ctnosti,
Důúše posvěcující milosti,
Duše synovství Božího,
Posvěcovateli duši našich,
Světlo a vládce cirkve katolicke,
Pronikateli myšlení a obmyslů srdce,
Rozdavateli darů nebeských,
Těšiteli v protivenstvich,
Sladkosti všech začatečníků v dobrem,
Posilnění všech prospivajicich,
Koruno všech dokonalých,
Plesání Andělů,
Světlo Patriarchů,
Rozniceni Proroků,
Moudrosti Apoštólů,
Vítězství Mučedníků
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Umění Vyznavačů,
Čistoto Panen,
Posvěceni všech svatých,
Milostiv nám buď, odpusť nam Pane!
Milostiv nám buď, uslyš nás Pane!
Ode všeho zlého, vysvoboď nas Pane!
Od všelikého hřichu atd.

Ode všeho pokušení pekelného,
Ode všeho odpírání poznané pravdě,
Od ztráty milosti Boží,
Od zatvrzelosti a nekajicnosti,
Od nedbalosti a lenosti,
Ode vši nečistoty ducha i těla,
Ode všech roztržek a bludů,
Ode všeho zlého smyšleni,
Od věčné smrti,
Pro tajemství svaté jednoty Tvé s Otcem a Synem,

vysvoboď nás Pane!
Pro přitomnost Tvou při křtu Páně,
Pro příští Tvé na apoštoly,
V den soudny,
My hřišnici, tě prosíme uslyš nás!
Abys všecky oudy cirkve svaté oživiti a posvětiti

račil, Tě prostme uslyš nás!
Abys všecky národy v jedine svaté víře spojiti ráčil,
Abys nás milosti svou všudy předcházeti, provázeti

a nám přispivati ráčil,
Abys nam dar pobožnosti a bohabojnosti uděliti ráčil,
Abys všecko naše myšleni, řeči a skutky na sebe

obratiti, a posvětiti ráčil,
Abys nás v pokoře a všech ctnostech utvrditi ráčil,
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Abys v nás nebeskou tichost a trpělivost vštípiti
račil,

Abys v nás hlad a žizeň po pravé spravedlnosti
vzbuditi ráčil,

Abys nás nádobami lásky své učiniti ráčil,
Abys ducha čistého a srdce čisté v nás otvirati

ráčil ©

Abys nám pokojné svědomi a srdce pevné uděliti
ráčil,

Abys nás v milosti upevniti ráčil,
Abys nás do počtu vyvolených svých přijiti račil,
Abys nás vyslyšeti ráčil,
Duše Boži, Tě prosime, vyslyš nás!
Beránku Boží, jenž snimaš hříchy světa, vlej v nás

svateho Ducha svého!

Beránku Boží, jenž snimáš hříchy světa, sešli nám
zaslibeného Ducha Otcova|

Beránku Boži, jenž snimáš hříchy světa, uděl nam
svatého Ducha svého,

Duše svaty, uslyš nás.
Duše svaty, Utěšiteli! vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad nami! Kriste, smiluj se nad

nami!

Pane smiluj se nad nami!
Otče naš atd.

Sešli svatého Ducha svého, a všecko bude nově
utvořeno, i obnoviš podobu země.

Srdce nové stvoř v nás, a neodjimej již od nás
svatého Ducha svého.

Pane, uslyš modlitbu mou, a volání mé-k Tobě
přijď! Modlemež se:
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Bože! jenž jsi dnes udělil dušem věřících -se
slánim Ducha svatého poznání a horlivého milování
Boha! dejž aby i do duši našich skrze téhož Ducha
vlito bylo poznání pravdy a sladkost jeho utěšeni.

Bože! Toběťjest každé srdce otevřené, a každá
vůle mluvi uchu Tvému! nejskrytější věci ne
jsou Tobě tajemstvim! Sešli Ducha svatého do srdce
našeho, a očisť všecko naše myšlení, ať schopni se
staneme Tebe dokonale milovati a dle hodnosti
velebiti.

Sešli všemohoucí, Bože! Ducha svatého, a nedej
volani našemu ustáti, až si jej vyprosime, aby nám
jeho milost odpuštění všech spáchaných hříchů opa
třila, a všeho pokušení k novým hřichům nás spro
stila, skrze Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

Milost Pána našeho Ježiše Krista, a láska Boží,
a účastenství Ducha svatého budiž se všemi námi.

Amen. (2. Kor. 13, 13.) A duše všech věrných ze
mřelých skrze milosrdenství Boží odpočiňtež v po
koji. Amen.
Otče náš atd. Věřím v Boha Otce atd.

NÝ



kpNT
;»€

PK ENETTO
E S

(7 Hi(1

STEP6
|

VV000M

S N
DDN

5

ZAÁ
foŮ

W

IN
BNV

ŠSalbmonova krsl čka ryl.bi'P203K.

Tisk a Sklad B Stýbla v Praze



Oddělení sedmé.
v

Pobožnost na slavnost nejsvětější
Trojice a na Boží Tělo.

PLPNÍ

Slavnost nejsvětější Trojice.
Ke mši svaté.

(Spolu na všecky neděle po sv. Duchu až do adventu tak
jako na str. 79 a násl.)had

Modlení.

(Také na všecky neděle od svatodušních svátků až do
adventu.)

I, Vzývání nejsvětější Trojice.

Bůh Otec požehnejž a uchovejž nás co ditky
sve. Bůh Syn osviť nás milosti svou, a uděl nám
pokoje svého. Bůh duch Svaty navštiviž, občerstviž,
potěšiž a zasvětiž srdce naše, a dejž nám slavu
Boži viděti a poživati na věky věkův. Otče naš atd.
(třikráte.)

II.. Poznání Boha v jednotě a trojici jeho.

1. Děkuji Tobě, Otče světel! že jsem osvice
nim Tvým Tebe poznala! Jak dalece však? Poznala
jsem Tebe cojediného, živého a pravého Boha,Stvořitele.
mého. Poznala jsem Tebe co Stvořitele nebes a země.

M, Haubra modlitby. 23
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všech viditelných i neviditelných věci; co pravého,
všemohoucího, nesmrtelného, neviditelného a neob
mezeného, co věčného, nepochopitelného a nezměni
telného i neskončeného Boha!... jehož sláva nikdy
počatku nevzala a na věky se neskoněi. Poznala
jsem Tebe co jediného, pravého a věčného Boha,
Otce, Syua a Ducha svatého, trojího sice v osobách
ale jedné bytnosti, veskrz jedné nerozdilné přiroze
nosti; Otce, jenž průvod ma sám ze sebe, Syna,
jenž zplozen jest od Otce, a Ducha svatého, jenž
z obou vychází; všickni tři věční bez počatku, vždy
a bez konce. To věřím srdcem k spravedlnosti, a
vyznávám ústy k spasení. (Řím. 10, 10.)

2. Poznala jsem Tebe pravého Boha a Pána
našeho, Ježiše Krista, jednorozeného Syna Božího,
mého a veškerého pokolemlidského Stvořitele, Spa
sitele a Vykupitele; protož také pevně věřím a
V pravdě vyznávám, že jsi jednorozeny Syn Otce
od věčnosti, Bůh z Boha, světlo z světla, pravy
Bůh z Boha pravého, nikoli stvořeny, nikoli učiněny,
nybrž zplozeny, a jediné bytnosti s Otcem a Du
chem svatým od jedné věčnosti, skrze něhož od po
čatku všecko učiněno jest; též tak pevně věřim a
v pravdě vyznávam, že Ty, jednorozený Synu Boži,
Ježiši Kriste, dle společného soudu Trojice svaté
pro vykoupení lidstva přirozenost lidskou na se jsi
přijal, a z Marie, Panny vždy nepoškvrněné, mocí
Ducha svatého počatý, pravým člověkem jsi se stal,
a sice z lásky neskončené k nám hřišným lidem,
za něž jsi Ty, Synu Boži! trpěti a umřiti chtěl,
abysi je skrz neskončené zásluhy přehořkého utr
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pení a smrti své od smrti věčné vysvobodil; —
proto že jsi dle Božské přirozenosti sve ani trpěti
ani umřiti nemohl, přijal jsi přirozenost lidskou, stal
jsi se nám ve všem (s vyjmutim hřichů) podoben
— pravý člověk, a učinil jsi na dřevě kříže spra
vedlnosti věčné za hřichy světa uplně zadost. O Be
ranku Boží, jenž snimaš hřichy světa, smiluj se
nad nami!

Pevně věřim a vyznávám, žes sstoupil do před
pekli, kde otcové naši ve tmách seděli, že jsi tře
tiho dne co slavný vitěz z mrtvých zase vstal, kdežto
jsi toho dne, dle předpovědění písem, svaté tělo
sve, ktere bylo za hříchy naše umřelo a v hrobě
leželo, opět na se vzal a je oslavil, abys je na pra
vici Otce svého v nebi posadil, kdež pramen ži
vota, nepřistupné světlo a pokoj Boži jest, všecken
rozum přesahajici, kdež jedenkrate všickni Tvoji
od Tebe přijati a věčně blahoslavenymi učinění
byti maji.

Protož klanime se Tobě, Ježiši Kriste! co Bohu
a člověku pravému, věřice a vyznávajíce, že jsi
jednorozeny Syn Otcův. Tebe na konec světa od
soudce očekáváme, když přijdeš z oblaků nebeských,
živé i mrtvé souditi, a zlým i dobrym dle skutků
jejich odplatiti, buď odměnou neb trestem, Jakž kdo
blaženosti nebo trápení hoden jest; neboť v onen
den povstanou zase všickni zemřeli, mocným hlasem
Tvým probuzeni, v těle tom, v němž tuto bydleli,
aby člověk cely podle duše i těla za skutky své
došel dle skutků buď blahoslavenství nebo věčné

zahuby.
23"



356 Pobožnost na slavnost nejsv. Trojice,

Ty Pane Ježiši Kriste! jsi život a vzkříšen
naše, jehož co Spasitele očekávame, jenž promění
tělo ponižení našeho připodobněné k tělu jasnosti
Tve. Filip. 3. 20.

3. Poznala jsem Tebe co Boha pravého a je
diného Ducha Svatého, z Otce a Syna pocházeji
ciho, stejně věčného a jedne bytnosti s Otcem a
Synem, — (Co Těšitele a orodovníka našeho, kte
ryž jsi na Pána našeho Ježiše Krista sstoupil v způ
sobě holubice, a nad Apoštoly v ohnivých jazycích
se okázal; kterýž jsi všech Svatých a vyvolených
Božích od počátku udělenim milosti své vyučoval,
a ústa Proroků k ohlašování divů kralovstvi Tvého

otviral; jemuž se s Otcem a Synem zároveň vši
ckni Svatí Boži klaní a jej oslavují. I ja velebim
jakožto dcera služebnice Tvé z celého srdce jmeno
Tvě, proto že jsi mne osvitil. Nebo Tys světlo pra
ve, oheň Boži a Učitel duší, kterýž nás posvěcenim
svým vši pravdě učiš. Tys Duch pravdy, bez něhož
se Bohu nikdo nelibi;. Ty pocháziš od Otce
světel a Syna jeho Pána našeho Ježiše Krista, a
živ jsi a kraluješ s nimi jeden Bůh na věky věkův.
Amen.

Poznala jsem Tebe co jediného, pravého, ži
vého Boha, Otce, Syna a Ducha svatého; co je
dnoho v přirozenosti a trojiho v osobách; co Stvo
řitele, Zachovatele a Vladce všeho, což stvořeno
jest, krom něhož ani na nebi ani na zemi ji
neho Boha neni. — Poznala jsem Tebe vírou,
kterou jsi mně vštipil, Pane Bože můj! Tobě volají
plesajíci kosti mé: Pane! kdož jest Tobě roveň?
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Modly pohanské jsou střibro, a zlato, dilo rukou
lidských. (Žalm 134, 15.)

Takový Bůh nejsi Ty, všemohoucí Stvořiteli
lidstva! Nebo všickni bohové národů jiných ďáblové
jsou; ale Hospodin nebesa učinil. (Žalm 95, 5.)
Bohové, kteřiž nebes a země neučinili, ať zahynou
ze země a z těch věci, kteréž pod nebem jsou.
(Jerem. 10, 11.) Boha však, jenž nebesa a zemi
učinil, ať oslavují nebesa a země na věky věkův.
Amen.

Il. Modlitba k trojjedinému Bohu.

Nejsvětější a nejvelebnější Trojice, Bože Otče,
Synu a Duše svatý! jediní v bytnosti, trojí v oso
bách! v nejhlubší pokoře přinášim Tobě obět uctění
a klaněn mého, a prozpěvuji se zástupy nebeskými:
Svaty, svatý, svatý jest Pán Bůh zástupů, plná jsou
nebesa a země slávy jeho!

Nemohu sice nejsvětější tajemství toto ani vy
skoumati, ani pochopiti, s to není žádný stvořený
rozum! nebo Ty Věčny, Nepochopitelny! bydliš ve
světle nepřistupném, Cherubini a Serafini zastiráji
tvař svou před Tebou, a jen vroucí láska jejich
mluvi s Tebou. Ale Tyť pak jsi mne nestvořil, abych
Tebe vyskoumala, nýbrž abych Tebe milovala, při
kázání Tvá zachovávala a v Tobě spasení měla,
proto mne svaté slovo Tvé všemu vyučilo, čeho mne
o nepochopitelné hlubokosti Božství Tvého ku spa
seni mému třeba jest věděti.

Čím méně Tebe duch můj pochopuje, tím větší
uctivosti a vroucnější láskou přijímá srdce mé pra
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vdu tu, která z neomylných úst pochází. V ni shle
dávám základ bytosti mé, potěšeni, vykoupení a
pramen spasení mého. Trojjediny Bože, Otče, Synu
a Duše svaty! pevně věřim všecko, co jsi o vlastní
bytnosti své nám zjeviti ráčil.

Věřim, že v pravdě Otec jsi, pravý Otec všeho,
co se na nebi i na zemi synem jmenuje! Na jméno
Tvé, Otče! jsem křtěna; diky Tobě, že jsi mne ve
svátosti křtu co ditě své k životu novému posvětil!

Věřím, že Ty, Ježiši Kriste! jednorozeny Synu
Boha Otce, s nim stejně mocný a slavný, jemu ve
všem podobný, v plnosti času jsi se vtělil, abys hle
dal a spasil, což bylo zahynulo. Na jméno Tve,
Božský Vykupiteli! jsem křtěna; díky Tobě, že jsi
mne z otroctví hříchů k pravé svobodě dítek Bo
žich přivedl, a mně odpuštění hříchů, milost k do
brému a život věčný získal.

Věřím, že Ty, Duše svatý! od Otce a Syna
pocháziš, jsa jeden Bůh s oběma, a že nás chrámem
a přibytkem Božím činiš, kdežto nás osvěcuješ a
těšiš. Na jméno Tvé jsem křtěna; diky Tobě, že
jsi mne mdlou a nevědomou ve svátosti té k tomu
povolal, bych moudrosti a moci Tve účastna byla,
a že jsi mne k dědictví života věčného posvětil.

Křtem jsem Tobě, Bože můj! zasvěcena; věčně
tedy a cele chci Tobě naležeti. Nikdy již neuteku
z rukou Tvých do osidel svůdců; nikdy se již ne
vrátim ze svobody synovství Božiho, jehož jsi nám,
Spasiteli Božský, dobyl, do otroctví hříchů.

O Pane a Bože můj! Ty viš všecky věci, i
viš, že Tebe miluji; ale znáš také mdlobu a křeh
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kost mou. Přispěj mně mdlé, posilni a utvrď mne
padouci, a dej mi chtění a dokonáni, abych Tobě
nyni na zemi věrnou láskou sloužila, a jedenkrate
v království Tvém s Anděly a vyvolenými Tvými
Tebe, Otce nesmirné velebnosti, pravého a jedno
rozeného Syna Tvého, a Utěšitele Ducha svatého
věčně chvalila a velebila. Amen.

IV. Litanie k nejsvětější Trojici.

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

Nejsvětější Trojice, uslyš nás!
Nejsvětější Trojice, vyslyš nas!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu Vykupiteli světa Bože atd.
Duše svatý Bože,
Svata Trojice, jeden Bože,
Bože, jeden v přirozenosti,
Bože, troji v osobách,
Bože Otče, všemohouci Stvořiteli,
Bože Synu, milujici Vykupiteli, smiluj se nad námi!
Bože, Duše svaty, oživujici Utěšiteli,
Nezplozeny Otče,
Jednorozený Synu,
Svaty, z obou pocházející Duše,
Nesmirna všemohoucnosti Otce věčného,
Nezpytatelná moudrosti Syna Božského,
Mocná dobrotivosti Ducha svatého,
Svaty, svatý, svatý Pane Bože zástupů,
Svatý Bože, silný Bože, svatý a nesmrtelný Bože,
O Bože! v němž živi jsme, trváme a se hyýbáme,
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O Bože! z něhož, v němž a skrze něhož všécko jest,
Kterýž ruku otvíráš, a vše, co živo jest, požehnáním

naplňuješ,
Jehožto oko jasnější jest nad slunce,
O Bože! jejž nebesa nebes neobsahují,
Milostiv nam buď, odpusť nám Pane!
Milostiv nám buď, vyslyš nás Pane!
Ode všeho zlého, vysvoboď nás Pane!
Od všelikeho břichu atd.

Od pýchy a hrdosti,
Od nestřidmosti a přichylnosti k světu,
Od nevěry a pověrečnosti,
Od lenosti v slouženi Tobě,
Pro nesmirnou všemohoucnost Tvou,
Pro neskončenou moudrost Tvou,
Pro hojnost dobrotivosti Tvé,
Pro věčnost slávy a velebnosti Tve,
Pro vysost vševědoucnosti a prozřetelnosti Tvé,
Pro nevymluvnou velikost lásky Tvé a slitování

Tvých,
Pro nezpytatelnou spravedlnost a hrozny soud Tvůj,
V den soudny,
My hřišníci, Tě prosíme uslyš nás!
Abychom Tobě po všechen život v svatosti a spra

vedlnosti sloužili,
Abychom se Tobě, Pánu našemu klaněli a Tobě sa
mému sloužili, Tě prosime uslyš nás!
Abychom jména svatého Tvého nikdy nadarmo ne

brali,
Abychom zasvěcené dni Páně svatě, a ke cti Tvé

trávili,
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Abychom rodičům, představeným a vrchnostem svým
uctivost a poslušnost prokazovali,

Abychom žádnému na zdravi nebo na cti ze hněvu,
nenávisti nebo závisti neškodili,

Abychom žádného nepodvedli, aniž komu ubližili,
Abychom srdce své přede všemi nedovolenými žá

dostmi těla a nečistým hnutim mysli ochránili,
Abychom bližníiho odvážlivě neposuzovali nebo lež

nemluvili,

Abychom nepožádali statku bližního svého,
Abychom Tebe, Boha našeho, z celého srdce, ze

vši duše a ze vši sily milovali,
Abychom Tebe nade všecko a bližního jako sebe samy

pro Tebe milovali,
Abychom nikomu nečinili, co nechceme, aby i nám

učiněno bylo,
Abychom hojnosti dobrotivosti, trpělivosti a shovi

vajicnosti Tvé nepohrdali,
Abychom těla svá živou, svatou a bohumilou oběti

učinili,

Abysi nas do věčného kralovství svého uvésti račil,
Beránku Boži, jenž snimáš hříchy světa, smiř nás

s Otcem svým!
Beránku Boži, jenž snimaš hříchy světa, přijmi nás

na milost!

Beránku Boži, jenž snimáš hříchy světa, dej nám
sv. Ducha svého!

Nejsvětější Trojice, uslyš nás!
Nejsvětější Trojice, vyslyš náslSS
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Modlitba.

Všemohouci věčný Bože! jenž služebníkům svým
slávu Trojice věčné v pravém vyznání viry poznati
davaš, propůjč, abychom pevnou virou touto proti
všem protivenstvim ohraženi byli.

O Bože! Milovniče nevinnosti, nakloň srdce
služebniků svých k sobě, abychom, horlivostt Ducha
Tvého naplnění, u víře pevní a v skutcích oučinní
byli, skrze Pána našeho Ježiše Krista atd.

Modlitba sv. Augustina.

Tebe, Bože Otče, nezplozeného— Tebe, Synu
Boži, jednorozeného — Tebe, Duše svatý, Utěši
teli — Tebe, svatá nerozdilná Trojice! vyznávám,
chválhm a velebim srdcem i ústy. Slava Otci, kte
rýž mne stvořil; sláva Synu, kterýž mne vykoupil,
sláva Duchu svatému, kterýž mne posvětil. Sláva
nejvyšší a nerozdilné Trojici, Bohu a Pánu mému
na věky. Amen. a

Na slavnost Božího Těla.

Ranní pobožnost na den Božího Těla.

Pane a Spasiteli Božsky, Ježiši Kriste! shledni
milostivě na vitězoslávu, kterou Tobě díes cirkev
Tvá svatá připravuje. Obnov, vyčisť, posvěť srdce
me, abych hodna byla na této radosti podilu miti.

Slavime památku oné tajemné večeře v den
utrpen Tvého, když jsi s učedníky svými beránka
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velikonočního staré úmluvy posledně jedl, a brzy
potom sám se stal beránkem velikonočním úmluvy
nové. Oslavujeme div lasky Tvé, kteráž chléb v pravé
tělo, a vino v pravou krev Tvou proměňuje. Tim
jsi připravil všem svým věrným hody nebeske, a
ustanovil jsi věčnou památku života, utrpení Tvého
a smrti Tve. Hlasitě a svatě vyznávame viru svou
v podstatnou přitomnost Tvou v nejsvětější svátosti
této; klanime se Tobě a oslavujeme Tebe; plesame
nad vitězstvim, jehož sobě nebeské světlo Evan
gelium Tvého nade tmou nevěry a nevědomosti do
bylo; radujeme se z oslavení jména Tvého, po všem
světě rozšířeného, před nimž kolena milionů lidi kle
kaji, kteří Tobě dnes slávu připravujice, tim vy
znávají, že pod způsobem chleba právě a podstatně
jsi přítomen, co Bůh a člověk, jenž nyni jsi v ne
besích v slávě Boha Otce.

V slavné ozdobě přicházejí kněži Tvoji, Pane!
a všickni věřici; při chvalozpěvich, radostném zvuku
hudeb a libezném sezvánění nosí se nejsvětější svá
tost oltářní v slavném průvodu, cesty jsou kvitim
postlány, a v čele plápolají vitězné korouhve křiže,
jenž někdy židům pohoršenim, pohanům pak blá
znovstvím byl, nyni pak věřicim svým jest zname
ním spasení, života a blahoslavenství. Ty, nejvzne
šenější Krali všech králů, Panovniče všech pano
vniků, nepotřebuješ zevnitřní slávy této. Srdce či
sté jest Tobě oltářem, a poslušnost příjemnější než
oběť. Pokorná modlitba z mysli dětinné jest Tobě
vůní nejlibeznější, a skutky milosrdné nikdy ne
vadnoucim kvitim, které Tobě, lásko věčná! na ce
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stu stláti máme. Vira, naděje a laska, cele srdce
křesťana naplňujici, jsou ono skvostné roucho, v němž
se k Bohu a Pánu našemu bližiti smime.

Ale Ty, nejlaskavější Přiteli lidstva! nepohrdl
jsi také plesánim synů nábožných, jenž Tebe u ví
tězoslávě do bran Jerusalémských co dávno očeká
vaného Mesiaše uváděli, ratolesti palmové v rukou
nesouce, roucha svá na cestu stelouce a chvalozpěvy
Tobě prozpěvujice. Protož propůjč, věčný Králi Je
rusalema nebeského! aby pobožnost naše nebyla
pouze zevnitřní, nýbrž výraz víry vnitřní a nevidi
telné, jež v srdcích našich plápolá! Dej, aby nám
svátost ona, v které dnes veřejně a slavně, pravou
a skutečnou přitomnost Tvou vyznáváme a ji se
klanime, v živobyti i v smrti poskytovala posily a
potěšeni, a veď nás milosti svou timto plačtivým
oudolim tak, abychom hodni učiněni byli, na Tebe
jedenkráte v nebi tvaři v tvář patřiti, a Tebe s Ot
cem a Duchem svatým chváliti a velebiti na věky
věkův. Amen,

Ke mši svaté.

Příprava.

Ježiši! věčný kněže dle řádu Melchised echova
klanim se Tobě!

Ježišil Ty věčný Obětovateli na smíření hři
chů našich před Bohem! klanim se Tobě.

Ježiši! Ty pravá a neskončeně důstojná oběti
pod způsobami chleba a vina: Tobě se klaním, a
svaté tělo Tvé, které jsi za nás na smrt vydal, á
předrahou krev Tvou, kterou jsi na odpuštěn hři
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chů našich vylil, při této mši svate s knězem nyní
obětuji Otci nebeskému jakožto dokonalou oběťchvály
a díků, jakožto čistou oběť prosby a smíření.

Pokorně a s srdcem skroušeným vyznávam Tobě,
Bože všemohoucí! Marii vždy čisté Panně a všem
Svatým, že jsem přečasto hřešila myšlením, řeči a
skutky. Uznavajíc vinu svou, největší vinu svou,
prosim Tebe, Otče milosrdný! o milost a odpuštění
dle plnosti slitování Tvých, skrze zásluhy Ježiše
Krista a přimluvu všech milých Svatých. Amen.

Úvod. Při poslední večeři vzal Ježíš chléb a
dobrořečil, i lámal, a dával učedníkům svým, a řekl:
Vezměte a jezte, toto jest tělo me. A vzav kalich
diky činil, a dal jim řka: Píte z toho všickni; nebo
to jest krev ma nového zakona. —

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

Gloria jako na str. 80.

Modlitba.

Pane! vyslyš modlitbu mou a volání mé k Tobě
přijď! O Bože! kteryž jsi nám v těto podivné svá
tosti památku utrpení svého pozůstavil, prosime Tebe,
propůjč nám, abychom svatá tajemství těla a krve
Tvé tak ctili, bychom ovoce vykoupení Tvého na sobě
okusili, jenž živ jsi a kraluješ s Bohem Otcem v je
dnotě Ducha svatého Bůh na věky věkův. Amen.

I. Oběť chvály.

Všemohouci, věčný Bože, nebeský Otče! k uctění
neskončené velikosti a velebnosti Tvé, na důkaz
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ouplné podrobenosti a ničemnosti mé před trůnem
Božské Jasnosti Tvé obětuji Tobě s knězem u ol
taře Ježiše Krista, jednorozeného Syna Tvého, Pána
našeho; obětuji Tobě svaté tělo a drahou krev be
ránka nevinného; obětuji Tobě jeho svatý život,
umučení a smrt 'se všemi jeho zásluhami. Přijmi,
Otče nebeský! tuto neskončeně důstojnou oběť, ja
kož jsi přijal milostivě dary Abelovy, oběť patri
archy Abrahama a Melchisedecha, jenž byl pravým
knězem Nejvyššího. Obětujiť pak Tobě milého Syna
Tvého, v němž se ti dobře zalibilo. Ty však, jediný
Prostředníče Ježiši Kriste! obětuj sám Otci věč
nému tělo a krev svou neskončené zásluhy své a
pokornou modlitbu naši, abychom všickni, kteřiž sva
tého tajemství oltářního poživame, plnosti dárů ne
beskych požehnání byli.

I. Oběť díků.

Svaty Bože! slušné a spasitelné jest, abychom
neskončené dobrotivosti Tvé vždy a všude děko
vali za nesčislná dobrodiní Tva. Protož obětuji Tobě
nekrvavou oběť nového zákona, kterou Ježiš Kri
stus u večer před umučením a smrti svou ustano
vil. Obětuji Tobě skrze ruce kněze téhož Ježiše,
milého Syna Tvého, se všemi chválami a dikůčině
nim, jimžto on sám, jsa na světě, Tebe oslavoval,
a potud v nejsvětější svátosti oltářní oslavuje; při
jmi tuto předrahou oběť na poděkovám za všecky
milosti a dobrodiní, jimiž mne otcovska dobrotivost Tva
potud požehnávala. Tobě, Otče nebesky!buďtež díky
věčné skrze Ježiše Krista, Syna Tvého, Pana našeho!
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Ježiši Kriste! nejsvětější oběť Tvá jest vůní
nejsladší před Tvaři Otce Tvého; nahraď nedoko
nalost diků mých a dej, abych Tobě za nejsvětější
tělo a nejdražší krev Tvou až do skonání děkovala.
Amen.

II Obět prosby.

Všemohouci, věčný Bože! obětuji Tobě nepo
škvrněnou obět mše svaté nejpokorněji prosic, aby
před božskou velebnost Tvou vstoupila s vům nejli
beznější na spasení mé a světa veškerého, Požehnej
oběti této, která se ke cti svatého jména Tvého
připravuje, a přijmi ji milostivě k spasení mému a
ku prospěchu cirkve svě.

Shlédní na víru a pobožnost mou, kterou Tobě
neskončené zásluhy Ježíše Krista představuji, a vy
slyš pro tyto zásluhy nehodnou modlitbu mou; na
plň srdce mé svatou toužebnosti po Tobě, a vyslyš
pokorné volání mé o vysvobození duše mé ode všeho
zlého a o naději věčného spasení. Veleben budiž
Otče Pana našeho Ježiše Krista, že nas skrze něho
všim duchovním a nebeským požehnáním naplňuješ.
Ježiši Kriste! Ty přebývaš ve svatosti oltářní u
prostřed nás jakožto Protřednik náš, abysi za nás
prosil a oněch spasil, kteřiž skrze Tebe k Otci
přistupují. Dej hlasu krve své za mne mluviti ve
svaté oběti této; okaž svaté rany svě a opětuj
prosbu lasky: Otče, odpůsť jim! kterou jsi i za
mne hřišnou na křiži vyřkl, abych milosti, milosr
denství a pomoci dosáhla. Amen.
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IV. Oběť smíření.

Svatý a spravedlivý Bože! s srdcem skrouše
ným obětuji Tobě svatou oběť smíření při mši svaté,
a neskončenou cenu hořkého umučení a smrti Je

žiše Krista, Syna Tvého, za všecky hřichy mé a
světa veškerého. Otče nebeský! vzezři na krev
Božského Vykupitele mého, která o milost pro mne
volá a prokaž mně milosrdenství sve. Naprav nás
Pane! skrze Spasitele našeho Ježiše Krista, a od
vrať od nás hněv svůj.

Ježiši Kriste! Tys smiření za hřichy mé a za
hříchy lidi všech! propůjč, abych skrze převelikou
oběť Tvou ouplného odpuštění a života věčného do
sáhla. Amen.

K pozdvihování.

Všemohouci Bože! prosim Tebe skrz nejsvětější
obět těla a krve Syna Tvého, Pana a Spasitele
našeho Ježiše Krista, vysvoboď nás ode všeho zlého,
minulého, přítomného a budoucího, i uděl nám dle
neskončené dobrotivosti své skrze přimluvu blaho
slavené Panny a Rodičky Boží Marie a všech Sva
tých odpočinutí a pokoje za dnů našich, abychom
pomoci milosrdenství Tvého hříchu prosti a přede
vším poblouzením jisti byli, skrze Ježíše Krista
Pána našeho. Amen.

Beránku Boží, jenž snimáš atd.

Duchovní přijímání.

O Pane Ježiši Kriste! Synu Boha živého!
jenžto jsi dle vůle Otcovy spolupůsobenm Ducha
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svatého smrti svou novy udělil život; osvoboď mne
skrze toto svaté tělo a krev svou ode všech hříchů

mých a všeho zlého, a propůjč mně milosti, abych
přikázání Tvých vždy se držela a od Tebe nikdy
odloučena nebyla, jenž živa jsi a kraluješ na věky.
Amen.

Ježiši, Spasiteli nejlaskávější! věřim pevně
pravou a podstatnou přítomnost Tvou v nejsvětější
svatosti oltářní. Klanim se Tobě nejpokorněji v tomto
podivném tajemstvi, a děkuji lásce Tvé, že jsi za
mne trpěl, umřel, a mne od hříchu a smrti věčné
vykoupil.

Proto ale také uznávám nevděčnost a bezbož

nost svou, že jsem po tolikerých velikých milostech
Tebe, Pána a Boha svého opět urážela tolikerými
hřichy. Před Tebou, lásko věčna! kořim se v pra
chu ničemnosti sve, biji se litostně v hřišné srdce
své, a pravim s veřejným hřišníikem: Bože, buď
milostiv mně hřišnici, a utvrď vrtkavou vůli mou,
abych se upřimně k Tobě obrátila a živa byla. —
Miluji Tebe, Bože a Spasiteli můj! a srdce mé
vzdycha po Tobě, v milost Tvou doufajic; žádám
Tebe v nejsvětější svátosti ku potěšení duše své
přijiti, a poživánim nejsvětějšího těla a krve Tvé
posilněná, s Tebou v lasce svaté vždy vice spojena
býti. Že však této milosti nebeské hodna nejsem,
dejž mi předce předrahého ovoce vykoupen Tvého
poživati a moci svátosti tě pocititi, aby mne ve
všem dobrém zachovala a odevšeho zlého odvrátila.

Toto duchovní poživaní těla Tvého, Pane Je
žiši Kriste! nebudiž mně nehodné přičinou soudu a

M. Haubra moditby. 24
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zatraceni, nybrž staniž mi se spíše dle dobrotivosti
Tvé mocnou ochranou a spasitelným likem těla i
duše. Amen.

Tělo a krev Pána našeho Ješiše Krista zacho

vejž duši mou pro život věčný, aby ve mně žadné
poskvrny hříchu nezůstalo, když mne tato čistá
svátost občerstvi. Amen.B

Pobožnost při slavném průvodu.

Rozjímání a modlitba při prvním Oltáři.

Ježíš pravý člověk.

Ač byl Ježiš Kristus Bohu roveň, ano sam Bůh,
snížil se předce z lásky k nám lidem pro hřich za
vrženým tak hluboko, že sam člověkem se stal a
mezi hřišniky počisti se dal. (Chtěltě nás vykoupiti
— bolestnou smrti na kříži vykoupiti; chtěl nám
cestu k nebi příkladem svým okázati. Jakožto
pravy Bůh nebyl-by mohl trpěti a nam lidské při
klady zanechati. Vtělil se tedy, vzal z nejčistší
Panny Marie pravé lidské tělo na se, obcoval tři a
třidceti let s lidmi, učil, okazoval cestu cnosti
k nebi, a umřel konečně na křiži za nás. Nejsa
s tim ještě spokojen, zanechal nám také v nejsvě
tější svátosti oltářní na důkaz trvanlivé lásky své
svaté tělo a krev svou.

Diky Tobě, Pane Ježíši Kriste! že jsi se pro
nás vtělil, učení své svaté nám zvěstoval, z lásky
k nám na kříži se obětoval, a nejsvětější tělo a
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krev nam svou zanechal. Kterak ti máme tuto

lásku odplatiti? Slavime sice dnes památku Tvou,
Tebe provazejíce a víru svou v přitomnost Tvou
v nejsvětější svátosti veřejně vyznávajíce. Ty však
se nespokojuješ poctou zevnitřní; ty nás chceš celé
míti, neboť jsi se nam také celý daroval, a sobě
krví svou nás vykoupil. Tobě se, Pane! bez vý
minky odevzdáváme; nebo Ty jediny zasluhuješ co
nejvyšší dobré vši lásky. Požehnej tuto oběť srdcí
našich, naplň nás laskou svou, posilň nás milostí
svou, abychom uctěnim nejsvětější svátosti této na
ctnosti a utrpení Tve mocně připomenůti, k poslou
chání učení, a následování přikladů Tvých povzbu
zeni, a jedenkráte patření na Tebe tváři v tvář
věčně oučastní byli. Amen.

Modlitba. (Po každém Evangelium.)

O Bože, kterýž jsi nam v této podivné svá
tosti oltářní památku utrpení sveho pozůstavil, pro
sime Tebe, propůjč nám, abychom svatá tajemství
umučení Tvého tak ctili, bychom ovoce vykoupení
Tvého sami na sobě zkusili, jenž živ jsi atd.

Pane, Tys Otec náš; my všickni jsme dilo
rukou Tvých. Nehněvej se Pane! a nevzpominej
na nepravosti naše. O shlédni na nás, my všickni
jsme lid Tvůj.

Pane, nechtěj s námi jednati dle hříchů našich,
aniž dle nepravosti našich odplacuj nám.

Modleme se: Bože! jenž hříchem rozhněváan
a pokánim smířen bývaš, shlédni na modlitbu poni
ženého a skroušeného lidu svého, a -odvrať metlu

24*
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spravédlivého hněvu svého, který jsme hřichy svými
zasloužili, skrze Ježiše Krista Pana našeho. Amen.

K požehnání.

Buď jmeno Páně pochváleno. Od toho času,
nynt, až na věky.

Pomoc naše přichází od Hospodina, kterýž nebe
a zemi stvořil.

Požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna a
Dncha svatého, přijdiž na nás, na toto misto a na
ouródu země, a zůstaň s námi vždycky. Amen.

Rozjímání a modlitba při druhém oltáři.

Ježíš, Vykupitel náš.

Obyvatelé Judšti a Jerusalémšti, davše se od
Jana v řece Jordánu pokřtiti, vyznávali hřichy své.
Tak ctili svatého předchůdce Mesiašova, a tak se
připravovali ku kázaní jeho na polepšení života.
Dnes stoji u prostřed nás vyšší Prorok, pravý Me
siáš, laskavý Vykupitel náš, jemuž řeménka u obuvi
jeho rozvázati nikdo hoden neni. Již vyplnil na
nás, co byl Jan o něm předpověděl, že Duchem
svatým křtiti bude. My jsme byli křtěni ve jmenu
jeho, a Otce jeho, a Ducha svatého z obou pochá
zejicího. Cenou krve jeho jsme od hříchů osvobo
zeni, syny Božimi a dědici nebes učiněni, a ještě
nám zaslibuje odpuštění, budemeli se ze skutečných
hřichů svých káti.

Jakož tedy tehdaž židé k Janovi šli, vyjděmež
i my Ježiši vstříc a oslavujme jej srdcem a ústy,
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Vyznávajice jemu též nepravosti svě, litujme jich a
rceme:

Ježiši! Vykupiteli nejdobrotivější! Tys nás na
křtu svatém láskou Otcovou a právem k nebi opět
obdařil, a oudy svaté cirkve Tvé učinil. Za tato
dobrodiní děkujeme Tobě srdečně. Kyžbychom se
jich byli vždy hodnými učinili! Litostně a skroušenž
vyznávám hřichy své. Beránku Boží, jenž smrti
svou na křiži hřichy světa snimáš, smiluj se nad
nami! Odřikame se dnes znova světa, těla a ďá
bla; ošklivime sobě každy hřích, a vystřihame se
ho opravdově, i vši přiležitosti k němu; přisaháme
na korouhev Tvou, na korouhev křiže; posilň nás
v boji proti všemu pokušen k zlému; dej ať moc
svatého Ducha Tvého všecko -dobré v nás působi
ať zlým náklonnostem svým a světu zemřeme, Tobě
živi jsme a s Tebou věčně co s Vykupitelem na
šim spojeni zůstaneme. Amen.

Modlitba. (Jako po prvnim Evangelium.)

O Bože, kterýž jsi nám atd.

Pane! dej nam pokoje svého v čas tento; ne
boť kdož jiny jest, jenžby za nás bojoval, než Ty
Bože naš!

Pokoj budiž ve jmenu Tvém, a hojnost v při
bytcích Tvých.

Modlemež se: Bože! od kteréhož svaté žá
dosti, pravé rady a spravedlivi skutkové pocházeji,
dejž služebníkům svým ten, kteréhož svět dáti ne
může, pokoj, tak aby i srdce naše k plnění přiká
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zani Tvých byla oddána, i po odvrácení strachu
nepřátelského časové naši v ochraně Tve byli po
kojni, skrze Ježiše Krista Pana našeho. Amen.

K požehnání. Buď jméno Páně pochvaleno
atd. (Jako při prvnim Evangelium.)

Rozjímání a modlitba při třetím Oltáři,

Ježíš, Spasitel náš.

Nabožný Zachariáš obětuje na oltáři kadidlo
— srdcem a mysli v nejhorlivější modlitbě k Bohu
pozdviženou, aby ráčil Mesiaše na svět seslati.
Debry lid spojuje zatím modlitbu svou s voláním
nábožného muže tohoto. Bůh ráčil skrze Anděla
zvěstovati, že se předchůdce Mesiašův narodi, kterýž,
jako někdy Eliáš, lid Israelský k Bohu obrátiti a
tak Hospodinu dokonalé shromáždění připraviti má.

Všecko to jest nyni vyplněno. Jan se narodil
a připravoval židy na přišti Mesiašovo; Ježiš, pravý
Mesiaš s Spasitel, přinesl milostný zákon svůj na
svět. On nas naučil, jak bychom v Bohu blahoslavení
a spokojen byli; a abychom hojnost tohoto du
chovního života měli, dává nám sám sebe za pokrm
a napoj, kterymžto nám lásku svou k dobrému
vštěpuje, abychom co lid, Jemu a Otci jeho mily,
věčně spaseni byt mohli.

Ježiši!© BožskySpasitelipokolenílidského!
dnes volají kněži svaté cirkve Tvé s věřícím lidem

/ v . o vo .
svym k Tobě, Tebe oslavujice a důležitosti své
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přednášejice. Vyslyš milostivě pokorné volání jejich,
rozmnož viru, utvrď naději, a rozniť lásku naši
k Tobě a bližním; vštip nám poslušnóst nejsvětěj
šim přikázanim Tvym; sjednoť, zasvěť, zdokonal obec
a chraň svatou cirkev svou; řiď všecky duchovní i
světské vrchnosti: dej nám všem milost svou; pro
půjč nám pravou kajicnost a odpuštění hříchů, by
chom vždy prospěšně, zvláště pak v hodinu smrti,
tělem Tvým nasycení byli. Dej nám chleb vezdejší
a všecko, čeho k zachování života potřebujeme:
odvrať všecko milostivě, coby vezdejší prospěch náš
rušilo, bychom věrnou oddanosti Tobě se zalibili, a
Tebe co Spasitele našeho věčně oslavovali. Amen.

Modlitba. (Jako při prvnim Evangelium.)
O Bože! kterýž jsi nám atd.
Tentoť jest chléb, který s nebe sstoupil a duši

života uděluje. Kdo ji chléb ten, živ bude na věky.
Hospodin uděli požehnání, a země naše vydá

plodiny sve. Alleluja.
Modleme se: Všemohouci Bože! důvěrně a

pokorně voláme k otcovské dobrotivosti Tvé, abysi
ráčil oseni polní a meze služebníků svých požehná
ním svým oblažiti a deštěm dobročinným obveseliti,
škodné bouřky odvrátiti, povodně zastaviti, zdravé
povětří propůjčiti a ode všeho nepřátelského vpádu
v pokoji nás chraniti, jež jsi tělem a krvi Syna
svého vykoupil. Skrzo téhož Ježiše Krista Pána
našeho, jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě
Ducha svatého po všecky věky věkův. Amen.
-K požehnání. Buď jménoPáně pochváleno,
(Jako při prvnim Evangelium.)
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Rozjímání a modlitba při čtvrtém oltáři.

Ježíš — pravý Bůh.

Pravé světlo, které všecky lidi na cestě spa
seni osvěcuje, přišlo na svět. Slovo tělem učiněno
jest, t. j. Syn Boži se vtělil; on obcoval co Bůh
člověk na světě, a přebývá ještě s námi ve sváto
sti oltářní. On dokázal divy mnohými, že pravý Syn
Boži jest, a projevil slávu na sobě, kteráž jemu
naležela co jednorozenému Synu Boha Otce.

PL LP

Uznaváme, 0 Ježiši! a vyznávame Tebe co
pravého Syna Boha živého, jehož Otec od věčnosti
zplodil, jsa s nim jedné přirozenosti a bytnosti.
Tys život, pravda a světlo, které osvěcuje každého
člověka, přicházejícího na tento svět. Zachovej nám
dar viry svaté, a dej, aby učení Tvé svaté všem
nevěřicím a bloudicim lidem na světě ohlášeno,
jméno Tvé ode všech posvěceno, důvěra a naděje
v Tebe, 0 Ježiši! posilněna, a laska svata k Tobě
v srdcich všech lidi roznicena byla. Ty jsi zde
mezi námi co pravý Bůh a pravý člověk, abys
všecky občerstvil, kteřiž pracuji a obtiženi jsou.
Ty znáš mdlobu naši, přispěj nám Všemohoucí po
moci svou, rač nás osvititi, abychom se nedali vá
benim svůdců nebo hříchu zaslepiti, ani náruživosti
své na širokou cestu záhuby svěésti. Skrze Tebe
stali jsme se syny Božimi, zachovej nás v hodnosti
te apropůjč, abychom se ochotnou poslušnosti ne
beskému Otci Tvému, srdečnou láskou k přátelům,
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zvlaště pak následovaním tichosti a pokory Tvé
učedníky Tvými stali a ve světle Tvém kráčeli, až
Tebe v slávě Otce Tvého co dědicové království

jeho, co sestry a spoludědicové Xvoji na věky vě
kův chvaliti budeme: jenž s Otcem a Duchem sva
tým živ jsi a kraluješ na věky věkův. Amen.

Modlitba jako po prvnim Evangelium.
O Bože! kterýž jsi nám atd.

O svata večeře, v které se Kristus za pokrm
poživa, památka utrpení jeho obnovuje, srdce milosti
naplňuje, a nam rukojemství slávy věčné dava.
Aleluja!

Pane, dej nám slávy své okusiti, a propůjč
nám pomoci svě.

Modleme se: Ušetři,Pane! ušetři lidu svého,
a nedej, abychom, jsouce předrahym tělem a krví
Syna Tvého vykoupeni, nátisky, válkami, nemocmi,
nehodami a jiným zlým stíháni byli. Skrze téhož
Pána našeho Ježiše Krista, jenž s Tebou živ jest
a kraluje v jednotě Ducha svatého po všecky věky
věkův. Amen.

SLANL

Modlitba při posledním sv. požehnání.

Spasiteli Božský! kteryž jsi nam nejsvětější
tělo a nejdražší krev svou ve svátosti oltářní za
nechal; klanim se Tobě, v Tebe důvěřuji, Tebe
miluji a hříchů svých Jituji, pevné předsevzetí majic,
že opravdově se polepšim. Děkuji Tobě za tuto
oběť nevyvážitelné lásky Tve, a poněvadž Ty, pra
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mene požehnání, tuto přítomen jsi, prosim Tebe,
uděl Božského požehnání svého mně a všem, za
něž se modliti v oumyslu mám.

Požehnejž mne týmž požehnanim, jimž jsi Matku
a učedníky své požehnal v hodinu svého podivného
na nebe vstoupení. Přitahni srdce mé k sobě, abych
se všemi žádostmi a se vším obcováním svým tam
bydlela, kde Tebe věčně chváliti žádám a doufam.
Požehnej mne požehnáním tim, kteréžby mne jiným
člověkem učinilo, s Tebou nejoužeji spojilo, duchem
Tvým naplnilo, a mně rukojemstvím onoho pože
hnání bylo, jež jsi vyvoleným svým na onom světě
zachoval. Požehnej tělo i duši mou. Požehnej oči
a uši mě, a odvrať je od patření a poslouchání
všech marných, zvláště pak nedovolených věci. Po
žehnej jazýk můj, a vlož prst milosti své na ústa
ma, aby z nich žadné neslušné slovičko nevyšlo.

Požehnej pamět mou, ať na nic nemyslim, krom na
Tebe; rozum můj, ať ve všem tvorstvu jen tebe
vyhledavám ; vůli mou, ať nic nemiluji a nežádám,
jen Tebe nebo skrze Tebe. Požehnej všecko me
činění a konání, všecken život můj i dokonání jeho.

O to Tebe prosim skrze nejsvětější „vtělení
Tvé, nejtrpěi smrt Tvou na kříži, a skrze požehna
nou přítomnost Tvou v této nejsvětější svátosti.

S toužebnosti nejvroucnější požehnání Tvé oče
kávajíc a hlavu sklánějic, dim: Požehnání všemo
houciho Boha Otce +, Syna + a Ducha svatého +
přijdiž na mne (na toto misto, na příbytek můj,
na mé přináležejicí a na osení polní) a přebývejž
vždy s nami. Amen.
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Večerní modlitby na slavnost Božího Těla.

L

Nejdobrotivější Spasiteli, Ježiši Kriste! uzná
vám milost Tvou, že jsi mne k pravému světlu viry
povolal a do království lasky své přijal. Věčně
budiž neskončená laska Tvá velebena, kteráž mne
od smrti uchránila a na pravou cestu života při
vedla. Diky věčné za tuto předrahou milost viry
Tobě vzdavajic, vyznávám srdcem a ústy, co jsi
skrze Apoštoly své po světě hlasati kázal:

Věřim v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele atd.
Totoťjest obsah té víry, kterou jsi Ty, Pane a

Bože můj! zjevil, kterou Apoštolé učili a cirkev
vždy zachovávala. Radostně vyznávám viru tuto, a
ji s milosti Tvou, Spasiteli můj! až do skonáni
svého věrně zachovam; nebo Ty, 0 Ježiši! jsi mou
drost věčná, před niž nic skrytého neni; tys pravda
neomylna, ktera ani blouditi ani oklamati nemůže.
Na svatém slovu a zjevení Tvém zaklaáda se vira
má, v které mne až do smrti zachovati račiž. Živa
jsem ve víře Syna Božiho, který mne miloval a za
mne se obětoval.

HI.

Spasiteli Božsky! nepochopitelná jest laska a
nevyslovitelná milost a dobrotivost Tvá, kterou jsi
cirkvi své sám sebe v nejsvětější svatosti oltářní
pozůstavil. O Ježiši! věřím a vyznávám svatosvatě
toto veliké tajemství; pevně se držim učení, které
ejrkev katolická o této podivné svatosti vždy věřila
a až do skonán světa věřiti bude.
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Od Tebe, Učiteli Božský! a od Tvých svatých
Apoštolů přijala viru tuto, a od Ducha svatého,
ktery ji vši pravdě učí, obdržela učení toto. Děkuji
Tobě, Ježiši! za tuto milostnou svátost, do které
jsi poklady lásky své složil; věřím, že jsi, 0 Ježiši!
pod způsobami chleba a vina, po jejich proměnění,
s Božstvím a člověčenstvim, s tělem a duši, celý a
nerozdělený, skutečně a podstatně přítomen; věřim,
že při přijímaní pravé tělo Tvé, které jsi na křiži
za nás obětoval, a pravou krev Tvou, kterou jsi
na odpuštění hříchů našich prolil, skutečně přijímám,
a pln viry té klanim se v nejhlubší uctivosti nej
vyšší velebnosti Tvé ve svátosti těto.

O nejsvětější svátosti, v nižto sidli a přitomen
jest původce vši svátosti, Ježiš Kristus! Tys svatá
památka divů jeho, kterou nám k připominání smrti
své pozůstavil; Tys duchovní pokrm duši, a pro
středek proti každodenním hřichům; Tys rukojemství
budouci slávy a blahoslavenství věčného. O Ježiši!
kýž pakby již všickni lidé měli blahoslavenou
viru v pravou a skutečnou přítomnost Tvou v nej
světější svátosti oltářní, aby všickni oněch darů
nebeských a požehnání oučastnými se stali, jichž
oněm uděluješ, kteří v toto podivné tajemstvi živě
věři. Zachovej mne, Ó Ježiši! u víře tě; posvěť
srdce me, ať k této svátosti vždy hodně přistupuji,
a k svatému, věčně blahoslavenému životu se na
sytim a posilnim.

IT.
Ty, o Ježiši! jsi začátek a konec víry mé;

Ty jsi pojal nyni celé srdce mé; vznešená tajem
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ství Tvá pozdvihují ducha mého nade všecko vezdejší,
a oko mé jest jen na Tebe upřeno. Velký Bože,
neskončena bytosti! jedna v přirozenosti, troji
v osobách! klanim se Tobě, a oddávám se znova
službě Tvé; srdce mě zaslibuje Tobě znova, že Tě
bude věčně milovati.

Všemohouci Stvořiteli nebes a země! já jsem
dilo rukou Tvých, a v moci Tvé jest život můj i
spasení me. Dětěnská uctivost proniká mysl mou,
a duch můj slibuje věrnou poslušnost svaté a spra
vedlivé vůli Tvé. Ježíši! Synu Boha živého! Ty
Učiteli pravdy! v Tebe věřim, Ty máš slova života
věčného, a Evangelium Tvé má moc, všecky spa
siti, kteříž v ně věři. Ježíši, Vykupiteli můj! kte
rýž jsi za mne umřel a mne vykoupil, děkuji do
brotivosti Tvé, a oddávám outlé lásce Tvé srdce
své — ovšem ještě nečisté a nehodné, aby si ho
očistil, v něm přebyval a živ byl, jenž jsi za mne
umřel. Ježiši! Ty Ustanoviteli všech svátosti, jež
jsi Církvi své odevzdal k spasení mému, odevzdá
vám se cele milosti Tvé, abych v pravé víře setr
vati, a až do skonání v lásce před Tebou kračetimohla.— Ježíši!neskončená,vždynováláskoma
v nejsvětější svatosti oltařní! čimžbych mohla sli
tovnou dobrotivost Tvou Tobě odplatiti, dle ktere
jsi tělo a krev svou co rukojemství blahoslavenství
věčného mně dal! Srdce své se všemi žádostmi a

naklonnostmi jeho budu Tobě obětovati. Přijmi
oběf tuto, a nedej si ji některému nepříteli spasení
mého odniti. -— Ježíši! neviditelná hlavo cirkve!

kterýž jsi Ducha svatého, co Utěšitele a Učitele vši
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pravdy seslal, s dětinnou důvěrou a pokornou po
slušnosti držím se tohoto základu pravdy, a ve víře
té chci živa byti i nmřiti. Ježiši! oslaveny Synu
Boži na pravici Boha Otce! k Tobě se vznášim,
po Tobě touží duše má jako jelen po studnicich
vod, přijmi mne k sobě, a propůjč mi dle neskon
čeného milosrdenství Tvého, pro zásluhy Tvé, život
věčný. — Ježiši!l budouci Soudce živých i mrtvých,
smiluj se nade mnou a nevejdiž se mnou v soud,
nýbrž dej mi s oslaveným tělem z mrtvých vstati,
a povolei mne s požehnanymi Otce Tvého do bla
hoslavenstvi věčného.

IV.

Ježiši Kriste, Bože a Vykupiteli můj! jemuž
se duchem viry ve svátosti této klanim, s dětěnnou
důvěrou klečím tuto před trůnem milosti Tvých.
Ach, vyslyš modlitbu mou, kterou lásce Tvé obětuji.
Ty maš moc, hřichy odpustiti; neboť jsi Syn Boha
živého a Smirce hřišného pokolení lidského. Propůjě
mi srdce skroušené a pravou kajicnost; odpusť mi
a obmej mne krvi svou ode všech hřichů mych, ať
čista před Tebou se okaži a lasky Tve vždy hod
nější jsem. Ježiši! Tys umřel za mne; dej, ať vy
koupení Tvého oučastna jsem, a skrze smrt Tvou
života věčného dosahnu. Uděl mi Božské milosti

své, kteražby mne od zlého zdržovala, ve všem do
brém silila, a setrvanlivou věrnost až do skonání
ve mně působila. Ježiši! ve svatosti skryty Bože!
osvit srdce mé nebeským světlem viry, ať toto svaté
tajemství vždy pobožně cetím. Ježiši! drahy Spa
siteli můj! zachovej ve mně naději, ať o milosrden
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ství Tvém nikdy nepochybuji a srdce netratim, až
v smrtelných ouzkostech ortel spravedlnosti Tvé pro
věčnost očekavati budu. Ježíši! lásko má a mé

všecko! Tebe chci z celého srdce milovati, a po
milování Tvém nejvroucněji toužím. Ach, přitáhni
srdce mé k sobě, a spoj je s sebou silnou vazbou
lásky, kteroužby ani který tvor, ani má vlastní vůle,
ani smrt nezrušila. Ježíši! daruj mě lásku svou na
tomto světě, ať Tebe věčně miluji na onom.

Zavirka. Ježiši Kriste! chléb, jejž jsi nám
dal, jest tělo Tvé pro život světa. Jestiť to ono
veliké tajemství víry, kterou jsem nyni vyznávala
a pro všecken ostatní život svůj obnovovala. Učiň,
ať jest Tobě milou pobožnost a vděčná laska má.
Ach, kyžbys ji ráčil s srdcem laskavým přijmouti!
Diky věčné milosrdenství Tvému, jež budu věčně
oslavovati.

Mocnost vznešené svátosti této a požehnání
všemohoucího Boha, Otce, Syna a Ducha svatého
přijdiž na mne, na přátely a dobrodince mé, na
duchovní a světské vrchnosti, na všecky lidi, na
luka a polnosti naše, a na ourodu zemskou, a pře
bývejž s námi věčně. Amen.

Pane! uslyš modlitbu mou, a volání mé k Tobě
přijď. Oslavujmež Hospodina! diky Bohu! a duše
všech věrných zemřelých skrze milosrdenství Boží
odpočiňtež v pokoji. Amen. (Otče naš atd.

PPL
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Na slavnost posvěcení chrámu.

Ke mši svaté,

Úvod.

S radosti svatou světiíme dnes památku dne
onoho, v který chrám tento k službě Boži posvěcen
byl, abychom se v něm, společnou pobožnosti se
rozněcujice, Bohu v duchu a pravdě klaněli, slovo
Boži v kázaní a křesťanském cvičení poslouchali a
v srdci dobrém zachovavali, oběti mše svaté s ná
božnou oučastnosti přitomni bývali, a svatosti k do
sažení a rozmnožení milosti Boži a života věčného

hodně přijimali. O jak vznešené a svaté jest toto
misto! Jestiť to dům Boži a brána nebeská. Horou

Boži slujeť. Jak příjemní json přibytkové Tvoji,
Pane zástupů. Duše má touži po sinich Hospodi
nových. — Sláva Otci atd.

Přijmi tedy, Otče nebeský! v tomto svatém
přibytku svém nábožné modlitby a sliby, jež nyní
ve spojem s modlitbami a dary kněžskými, na sv.
oltař Tvůj kladu, a dej mi neskončených zásluh a
milosti oběti Syna Tvého oučastnou býti, aby duši
mé ono spasení se stalo, jehož Zacheus dosahl ra
dostným přijetim Ježíše do domu svého a upři
mnou kajicnosti svou.

Pane, smiluj se nade mnou! Kriste, smiluj se
nade mnou! Pane, smiluj se nade mnou!

Gloria.
Sláva Tobě, trojjediný Bože! na vysosti, a

pokoj — odpuštění, milost a život věčny všem li
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dem dobré vůle na zemi; pokoj a radost skrze
Tebe, Ježiši Kriste, jednorozený Synu Otce; Be
ránku Boži, jenž snimáš hříchy světa, a pokorné
volání mé nezavrhneš.

O Bože! jenž nam každoročně tohoto pamaát
ného dne posvěcení chrámu Tvého svatého dočkati
se dáváš, a nám na tajemstvích Tvych radostného
podilu propůjčuješ; vyslyš prosby lidu svého, a dej,
aby každy, kdo do tohoto chrámu o milost prositi
vejde, take z milostivého vyslyšení se radoval.

Mezi Epištťolou a Evangelium.

Všemohouci, věčný Bože! Ty jsi a půsebiš
všude! všude vyslejcháš modlitby a žadosti naše;
veškerý svět jest chrám, a každé nábožné srdce
oltař Tvůj. Všemohouci mocnost Tvá neni těmito
zděmi sevřena, a předce ráčiš z neskončené lasky
k nám lidem v chramich našich zvláštním způso
bem bydleti, a slitování i požehnání své tuto hoj
něji na nás vylévati. Tak se stává staveni, rukou
lidskou udělané, z daru milosti Tvé domem Božim.
Ty bydliš mezi nami, jsi Bůh náš a my jsme
lid Tvůj.

Dnes světime s srdcem vděčným památku
onoho dne radostného, kdy tento svatý dům, kde
nyni Tobě se klaním, modlitbou a požehnáním bi
skupovým posvěcen byl za chrám Tvůj, za muisto
pobožnosti a cvičem, kde svatá tajemství zakona
nového se vykonávají a uděluji! onoho dne radost
něho, v který nekrvava oběť na těchto oltářich po
neiprv Tobě se vzdavala: onoho dne radostného,
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kdy račil Božský Syn Tvůj sem, jakož tehdaž do
domu Zacheova, přijiti a tuto ustavičný přibytek
sobě zvoliti. Nepřehlednutelné jest požehnání a ne
sčíslná jsou dobrodiní, jež z přibytku Tvého sva
tého po vši obci Tve se rozšiřují, a kamkoli se oko
mé obrati, naleza všude připamatování otcovské
lásky Tve, ktera tak velika byla, že Tebe pohnula
jednorozeného Syna svého na smrt vydati, aby
žadny, kdož v něho věří, nezahynul, ale měl život

„věčný. Křiž Vykupitelův okazuje mi Onoho, v němž
jest jediné spasení, život a blahoslavenství. Křti
telnice pamatuje mne na svatý závazek, jejž jsem
s Bohem a svatou církví jeho učinila. Onano soudná
stolice kajicich — jak často vyšla jsem z ní srdeč
ně pohnuta, plna spasitelných předsevzetí! Onen
stůl Páně uděluje mi tak často chleb života. S ka
zatelnice zni ustavičně a naráži na srdce mé spa
sitelné učení. Obrazové a sochy Svatých a Vyvo
lenych Božích uvádějí mi na mysl tolikeré svaté
přiběhy a tolikeré přiklady hrdinské cnosti, k věr
nému následování mne povzbuzujice!

Jak dobročinně a spasitelně, o Bože! mohlo a
měloby navštěvování zasvěceného přibytku Tvého
na mne a na všecky bratry a sestry mě působiti!

„A jak často zmařila jsem vinou svou toto spasitel
ně působení na sobě a snad i na jinych! Odpusť
mně, 0 Bože! každou dobrovolnou roztržitost, kaž
dou nepočestnost, každy neuctivý posuněk a tváře.
ni, kterým jsem kdy dům Tvůj zneuctila, přitomných
horšilů nebo je z pobožnosti vytrhovala. Ach pro
půjč mně milosti, abych se polepšila! Pronikni srdce
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mé uctivosti a pobožnosti svatou, kdykolt před oltář
Tvůj, Pane! předstoupim, bych nikdy z domu mo
dlitby nečinila tržiště nebo ještě něco horšího. Za
chovej, oživ a upevní ve mně to pomyšlení, že i
ja chrám Ducha svatého jsem a že Ty ve mně
bydliš. Očisť tedy, nejsvětější Pane! srdce me“ode
všeho, co se Tobě nelibi a co mně překaži, abych
s Tebou se spojila. Připrav Ty sám srdce mé za
hodny přibytek, abych do nebeského domu Tvého vešla.

Bože všeho slitování! jestiť tolik vlažných kře
sťanů dle jména, kteří chramu Tvého se štitice,
žádného zalibenm v slovu Tvém nemaji, a milost

nými poklady pohrdaji, jichž nám Ježiš Kristus ve
svátostech nabízí; tolik takových, kteří jen na oko
žiji, ale pravého života z Tebe nemaji; probuď je
z jejich lenosti a lhostejnosti; rozmnož horlivost
jejich, dej, ať po příbytku Tvém touži a poznaji, co
k spasení jejich slouži. — Jsouť potuď mnozi náro
dové v ouplné tmě a stinu smrti sedici, — 0 dej,
aby i jim světlo svateho Evangelium vzešlo, by se
Tobě v chrámě Tvémkořili, u oltáře smíření, od
puštění hřichů svých, milosti a života věčného do
sahli, aby konečně jeden ovčinec, jedno stádo a
jeden pastyř se stal, jeden pravy pastýř Ježiš Kri
stus, jenž s Tebou a Duchem svatým živ jest a
kraluje na věky. Amen.

Kredo. Věřim v Boha Otce atd.

Offertorium.

Pane a Bože můj! vim, že srdce zpytujoš a
poctivost miluješ. Proto také obětuji Tobě s ra

25*
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dosti a vši poctivosti srdce všecko, co jsem a mám.
I lid Tvůj tuto přítomnýobětuje dary své radostně:
Zachovej, 0 Bože! tuto dobrou vůli v srdcich na
šich pro vždycky. Mysl naše budiž uctivosti k Tobě
cela proniknuta. AlNeluja!

Svatý Otče atd. jako na str. 82 až k modlitbě po sv.
přijimání na str. 85.)

Po sv. přijímání.

Dům můj jest dům modlitby, di Pan. Kdo
v něm o něco prosi, dosáhne toho. Kdo hledá, na
lezne, a kdo tluče, budeť mu otevřino.

Modlitba.

Bože! kterýžto sobě připravuješ ze živých a
vyvolených kamenů slušný přibytek velebnosti své;
propůjč prosicimu lidu svému, aby cirkev Tvá, jakož
viditelně zrůsta, tak i duchovně prospivala, skrze
Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

Závírka.

Slyš volani ditek svych, 0 Bože! Syn Tvůj
vykoupil nas křižem a smrti. Odvrať všecku bidu
od nás, a dej nám pomoci Tvé nalezti. Pozdvihni
a požehnej nás, o Bože! Uchovej nás ,od hřichu a
uveďnas do blahoslavenství, jakožto dědice slávy
Tve. Tamť budeme Tebe, Otče milosrdenství!
chvaliti na věky věkův. Amen. Otče naš atd.

Večerní pobožnost,
(Tako na neděle a svátky na str. 88.)NS



Oddělení osmé.

Pobožnost na svátky blahosl. Rodičky
Boží Panny Marie a jiných Svatých.

PLL PLSLSL

Připomenutí, kterak Marii Pannu a Svaté ctíti máme,

kirkev svatá učí, že jest to slušné, chvalitebné
a spasitelné, svaté ctiti, je o přimluvu vzyvati
a ochraně jejich se poroučeti; přitom však -ne
mame pošetile se domnivati, jakoby nám mohli svati
z vlastní moci zpomoci, nebo jakoby nám ně
čeho propůjčiti chtěli, co se s nejsvětější vůli Boži
nesrovnavá.Všecka pomoc přichází od Ho
spodina; On jest ten jediny nevyvážitelnýypramen
všech dobrých darů; On nám ale každy dar po
třebny a užitečný tim raději uděluje, jestliže i jeho
nejmilejší přátelé, nejzasloužilejší ditky jeho na ne
besich, s námi spojeni jej prosi. Protož modli se
také cirkev k Bohu samému, prosi jej skrze. při
mluvu Svatých a Vyvolených Božích o vyslyšení,
a zavira modlitby své skrze Krista Ježiše, jenž jest
Pan a Spasitel naš.

Považuj tedy, nabožna křesťanko! Svaté a Svě
tice za bratry a sestry své oslavené, kteří nyni
v slávě Boži přebývají, od nejvyšší Bytosti ctěni
jsou, a na jichžto orodování On ditkám svým na
zemi mnohá dobrodiní prokazuje. Považuj Svaté
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za nejupřimnější nebeské přately sve, kteřiž, když
je o přimluvu jejich vzyvaš, rádi s modlitbou Tvou
se spojují, a k jednomu Otci všech nás volajice,
nehodnosti Tvé přispivaji.

Také jest to velmi prospěšné a spasitelné, tyto
reky ctnosti a korunované nebešťany ctiti; ale věz,
že je nejpřijemněji ctíš, když se snažiš krasné při
klady ctnosti jejich následovati. Rozjimej tedy ča
stěji, eo na světě činili a z lasky k Bohu přetrpěli.

Oni byli lidé, jako ty člověk jsi; křebkostem,
zlým náchylnostem, náruživostem a pokušenim po
drobení jako ty. "Tatéž nebezpečenství a nesnáze,
v kterých ty vzdycháš, snašeli i oni. Pozoruj jen,
kterak živi byli, pracovali a bojovali, aby sobě nebe
dobyli. Omi odtrhli srdce své od marnosti světa
tohoto; vezdejším statkům, důstojnostem, bohatství
a rozkošem nepřikladali větši ceny, než která jim
náleži, co věcem nestálým, ježto hynou a člověka
opouštěji, jako pára větrem zahnaná; za to však
horlili pro věrně plnění povinnosti, pro spravedlnost,
střidmost a dětinnou oddanost do vůle Nejvyššího,
pro čistou lasku k Bohu a lidem, a pro pravé na
sledování Krista na cestě úzké, kteraž k nebi vede.
Kračejice co pravi služebníci Paně před Bohem,
vzyvali jej neustále a srdečně o pomoc, obětovali
jemu každy den života svého, varovali se zlých při
ležitosti, žili přisně a střídmě, aby se před vábenim
k hříchu a moci příkladů zlých ohradili, byli trpě
Jivi v souženich, smiřenlivi k nepřátelům, a plni
lásky křesťanské k rouhačům a pronásledovnikům ;
oni usilovali neunaveně o pravý prospěch bližního,
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doufali, věřili v Boha-a milovali jej, a byli co ra
tolesti s Kristem, timto nebeským vinným kmenem
nejoužeji spojeni, tak že všickni se svatým Pavlem
o sobě řici mohli: Nikoli již ja, ale Kristus jest
živ ve mně. — Považ tyto přiklady a nasleduj
je, jakož oni Krista následovali, pak bude tvé
uctění Svatých pobožnosti chvalitebnou, rozumnou,
Bohu miloa, kterou každy nabožny a osvicený kře

ty 2.. v v , . '
stan schvali, a ktera jistě k rozmnožem ctnosti tve
nemálo přispěje. — Měj se zvláště dětinně k nej
světější Panně a Rodičce Boži Marii; považuj jeji1. r v , -0 v
život Bohu oddany a vznešené ctnosti jeji, 1 snaž
se ji srdečně milovati. Ctiš-l. a miluješ-li Marii
opravdově, musiš take hleděti, ji podobnou, t.j. do
brou a nábožnou býti. To když se stane, buď take

, « v 2.. vaví! vi v
ubezpečena, že nebudeš miti mocnější přitelkyně,
věrnější ochranitelkyně a laskavější Matky nad
Maril V
I, Na slavnost neposkvrněného početí Panny Marie,

1.

O Maria! tebe ctime s srdcem nábožným. Ra
dostně děkujeme dnes Bohu, že v tobě příbytek
připravil, kterýžby hoden byl jednorozeného SynaBožihopřijmouti.© Přešťastnírodiče,Jachimea
Anno! dnes jest modlitba vaše nade všecko očeká
váni vyslyšena; nejvyšší důstojnost jest vám svě
řena. Nyni se již spasení bliži; nebo vy stavite
chram, v němž se zjeviti má ; nyni musi jasné slunce
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lásky Boži brzy vyjiti, totiž Ježiš Kristus, proto že
se již objevila hvězda jitřní Maria. Radujte se a
veselte se všickni křesťané! nebo dnes byla Maria
počata, první čisté, nepoškvrněné kvitko, ktere kdy
na světě kvetlo. Člověk padl sice hluboko a zhy
zdil se hřichem, předce však na něm ještě něco
předešlé sličnosti a hodnosti pozůstalo. Na Marii
shledavame ale nebeskou krásu čistoty a svatosti
duše z obzvláštní milosti Boži opět obnovenou, onať
nema poškvrny ani vrásky, ale celá jest krásná před
Bohem, jakž o ni již v Starém Zakoně Duch Svaty
praví. Dnes slavime to zázračné tajemství, že Maria
Panna, matka toho, jenž hřichu nepoznal a neměl,
i sama nepoškvrněně jest počata, takže ani dědičný
ani jaky sebe menši skutečný hřích nikdy se nedo
tekl jeji přesvaté duše. Kterak tedy nemělibychom
dnes plesati a se radovati, vidouce, kterak spasení
naše již se bliži, auo kterak Maria toho spasem
již při svém početí stává se oučastnou! Přijmi
tedy, nejblahoslavenější a nepoškvrněna Panno a
Matko Maria, milostivě naše pozdrávení a uctěni,
a vypros nám u Boha, abychom slavice tvé pře
čisté početi, i sami čistými a nepoškvrněnyými byli.

2.

O Panno nepoškvrněna | radostně děkuji Stvo
řiteli, že tebe ode vši poškvrny hříchu osvobodil!
Jak srdečně žádam, aby všickni lidé tuto velikou
přednost na tobě poznali! Ty stojiš bez poškvrny
před Hospodinem. © račiž outrpné oči své na ne
čisté srdce mé obrátiti. Oroduj za mne u Boha;
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vždyť pak jsem nejen v hřišich počata a zrozena,
nýbrž i poškvrnila jsem, po dosažení křtu svatého,
duši svou znova hřichy mnohými; tak málo jsem se
přičinila, roucho nevinnosti nepoškvrněné přinesti
před soudnou stolici Boži. Odepřeli-li tobě kdy ja
kou milost Bůh, kteryž tebe požehnanou mezi že
nami učinil, a proto ode vši poškvrny čistou zacho
val? Panno nejčistší! ty můžeš, chceš a vyprosiš mi
tu milost, abych se pravým pokánim od poškvrn
hřichů očistila a tak spasení své opravdově půso
bila. Kyžbych často na tebe pomněla! kýžbys i ty
na mne nikdy nezapomenula! Oroduj za mne, ať
jsem tak věřici, pokorna, laskava, poslušná, trpělivá,
ctnostná, čista a dokonalá, jako tys byla, bych dů
kladnou naději kojiti se mohla, že jedenkráte na
blahoslavenství věčném s tebou podilu miti budu.
O šťastné okamženi, kdy tebe v nebi viděti, chvá
Jiti a věčně milovati budu, tebe, Matko má, nepo
škvrněna Panno Maria!

Modlitba církevní.

Prosime Tebe, Pane! uděl služebnikům svým
dar milosti nebeské, aby nám, jimž narození nej
světější Panny ku začátku spasení sloužilo, slavnost
nepoškvrněného Početi jejiho pokoj rozmnožila, skrze
Pána našeho atd. |

Litanie Lauretánská k Panně Marii.

Pane, smiluj se nad nami!
Kriste, smiluj se nad námi!
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Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nas! Kriste vyslyš nas!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad nami!
Duše svaty, Bože, smiluj sé nad nami!
Švata Trojice, jeden věčný Bože, smiluj se nad nami!
Svata Maria, oroduj za nás!
Svata Boži Rodičko ! atd.

Svata Panno panen,

Pobožnost k přnně Marii aj. svatým.

Matko
Matko
Matko
Matko
Matko
Matko
Matko
Matko
Matko
Matko
Panno
Panno

„Panno
Panno
Panno
Panno

Kristova,
Božské milosti,
nejčistši,
nejčistotnější,
neposkvrněna,
neporušená,
přemila,
předivna,
Stvořitele,
Spasitele,
nejmoudřejší,
ctihodna,
slavná,
mocná,
dobrotiva,
věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti,
Přičino naši radosti,
Nádobo duchovni,
Nadobo ctihodná,
Nádobo vyborné pobožnosti,
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Růže duchovni, oroduj za nas!
Věže Davidova, atd.
Věže z slonových kosti,
Dome zlaty,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřni,
Uzdravení nemocnych,
Útočiště hříšníků,
Potěšení. zarmoucenyých,
Pomocnice křesťanů,
Kralovno andělů,
Kralovno patriarchů,
Kralovno proroků,
Kralovno apoštolů,
Kralovno mučedníků,
Kralovno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech Svatých,
Kralovno svatého růžence,
Kralovno bez poskvrny hříchu prvotního počata,
Beránku Boži, jenž snimaš hřichy světa, odpusť nám

Pane!
BeránkuBoží, jenž snimáš hříchy světa, uslyš nás Pane!
Beránku Boži, jenž snimaš hřichy světa, smiluj se

nad námi!

Kriste, uslyš nas! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad nami!

Otče náš. Zdrávas.
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Pod ochranu Tvou se utikám, svatá Boži Ro
dičko, prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich,
ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nas vždycky
o slavná a požehnana Panno Maria, Pani naše,
Prostřednice naše, Orodovnice naše, se Synem svým
nas smiř, Synu svému nás poroučej, Synu svému
nas obětuj.

K. Oroduj za nás svatá Boži Rodičko.
L. Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kri

stovych,
Modleme se:

Milost Tvou, prosime, o Pane Bože naš, rač
do srdci našich vliti, abychom, jenž jsme andělským
zvěstováním vtělení Krista, Syna Tvého, poznali,
skrze umučení a křiž jeho k slavnému vzkřišení
přivedeni byli; skrze Ježiše Krista, Pána našeho,
Amen.

Antifona.
Pod ochranu tvou se utikame, svatá Boži Ro

dičko! Prosbami našimi nepohrdej v potřebach na
šich, ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás
vždycky, 0 přeslavná a požehnaná Panno Maria!
Pani naše, Zpomocnice naše, Orodovnice naše! se
Synem svým nás usmiřuj, Synu svému nás poroučej
Synu svému nás představ. Oroduj za nas!

Žádost.
(Dle svatého Anselma.)

Jak libezná jsi, Maria! srdci milujicímu! Po
mnění na tebe vyjasňuje mysl těch, kteři dětinně
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k tobě volaji! Skrze tebe přijmiž nás onen, jenž nam
skrze tebe dán byl. — Nevinnost tvá kryje viny
naše, pokora tva pejchu naši. Plnost lásky tvé vy
moz i nám u pramene lásky hojnou miru. zásluh.
Tys ozdoba člověčenstva, perla křesťanstva, královna
světa. — Srdce mé jest bodláčim a trnim zarostlé;
kyžby je oheň s nebe všecko spálil! Rány mé se
již zjitřily, ale mám moudrého lékaře, ktery je vždy
ještě zahojiti může a zahojiti chce. Můžeť mne
z hrobu hřichů mých vyzdvihnouti, jako tehdaž La
zara, ktery již čtvrtý den v hrobě ležel, všemohoucimhlasemsvýmzporušenívyvolal.© Orodujza
mne, Matko milosrdna| u tohoto lékaře, jenž jest
Synem tvým. — Hodna jsi, aby tebe každy ctil,
a hodna jsi všeho veřejného slavného uctění. I An
dělé v nebi oslavují Tebe.

Tebe nemilovati jest tolik jako lásku nenáviděti.

Modlitba,

Z lasky outlé a z nejčistší oddanosti vzdychám
k tobě o lásku, o Maria, Matko má! Kyžbych mo
hla tebe hodně milovati! Úč mne, Panno nepoškvr
něná ! jakbych tebe slušně ctiti měla. Kyžby se
duše má k tobě tak roznitila, aby se tělo mé láskou
k tobě a skrze tebe k Synu tvému celé strávilo!
Mysl ma bude tebe věčně dle hodnosti ctiti; srdce
me bude tebe dle zvláštních vlastnosti tvých milo
vati. Snažiti se bude duše ma, aby se tobě zali
bila, a tak čest Boží po všecky dni života mého
rozmnožovala. Amen.
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II. Na slavnost zvěstování Panny Marie.

Maria, Panna nejblahoslavenější, příklad pro všecky.

(Dle sy. Ambrože.)

Což jest vznešenějšího nad nejčistší Pannu?
co slavnějšího nad onu, kterou Kral nebes a země
stkvělosti odil a vysoko povýšil? co chvály hodněj
šiho, než mepoškvrněna Rodička Pána Ježiše Krista?
Ona byla pannou, nejen dle těla, ale i dle duše, do
niž se žadné pomyšlení nevloudilo, ježby bylo sva
tou, nezkalenon mysl jeji poškvrnilo. Srdce jeji
bylo čista pokora, slovo jeji důstojné, duch jeji mou
dry, řečjeji šetrná, čtení a rozjimání radosti jeji.
Ona sobě nezakladala v nejistem bohatství, nýbrž
v modlitbě chudých, jimž dle možnosti pomáhala.
Ve všem konaní byla na všecko nejvejš pozorna,
plná mravopočestnosti, nehledajic člověka, nybrž
Boha za svědka všeho toho, co jeji šlechetná duše
myslila a konala. Ona neubližila nikomu; byla ku
každemu přívětivá ; rodičům prokazovala všecku
uctivost; sobě rovným nikdy nezáviděla. Pejcha
nepřišla na mysl oné, kteráž se ve všem slovem
Božim řidila a přikazaní Boži plnila. Na andělském
obličeji jejim nebylo nikdy jakou nevrlost k rodičům
znáti! ona se nesvářila nikdy s přibuznými; tato nej
pokornější nepohrdala nikdy sprostymi, a jsouc nej
outrpnější nečinila si nikdy posměch ze slabých.
Ktery potřebný viděl kdy tuto pouhou lásku okolo
sebe minouti bez daru, bez útěchy? Ona spatřila
jen tehdaž muže, když se jeji dobročinna láska rditi
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nemusela, a jeji panenská bázlivost uražena nebyla.
Žádný vzdor v oku jejim žádné pohoršení v řeči
jeji; žadna prostopašnost v tvářnosti, nic neslušného
v postavě, nic rozpustilého v chůzi nebo v hlasu, tak
že již všecka zevnitřnost jeji andělskou duši a nej
živější obraz ušlechtilých ctnosti jevila. — Což mam
teprv říci o jeji střídmosti v požívání pokrmů, o jeji
nabožnosti a služebnosti? Ona hleděla jen život za
chovati, nikoli smyslnost sytiti. Oučinny duch jeji
dovolil ji spaní jen s potřebu, a když tělo odpoči
valo, bděl duch. Ona zřídka kdy vyšla, krom do
chramu Páně. Nejjistější průvodkyní byla sama
sobě. Mravopočestná v chůzi a postavě zdala se
každým krokem k vznešenější ctnosti kráčeti. —
Maria hleděla na všecky, aby se ctnostmi všech
povzbudila ; ona však plnila každou ctnost tak, že
se všem učitelkyni ctnosti stala. — Tak ji nalezl
Anděl, a tak ji Duch svaty vyvolil. Zabava a zo
tavení jeji bylo čtení v pismech svatých a v kni
hach proroků. K přibuzným jevila nejoutlejší lasku.
Vidouc, že za Matku Boží zvolena jest, pokořila se
ještě hloub, chvátala k příbuzné do hor, a pozdržela
se u ní tři měsíce. — Zázrak nad zázrak! neplodná
Alžběta stala se matkou, Panna počala z Ducha
svatého, němy Zachariaš mluvil duchem prorockyým,
mudrci se klaněli. Simeon plesal nad vyplněním
očekávání svého. Žádná vnitřní hrdost nehnula se

v Marii na tyto divy se divajici; „to všecko zacho
vavala v srdci svem !“ Již matkou Paně, žádala
předce vůli Hospodinovu zvěděti; kteraž Boha po
roditi měla, chtěla také Boha znáti. — Každoročně
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chodila s Josefem do Jerusaléma k slavnosti veliko

noční. Panna nemá nikdy bez prňvodu ctnosti a
studu byti. Kde toho neni, nemůže také panenství
obstati. Ani do chramu nešla Maria, dokudž se ne
byla postarala o bezpečnou stráž své ctnosti a či
stoty. — Tato Maria jest přikladem všem. Která
ctnost dalaby se ještě mysliti, ježby se na mi ne
stkvěla? — S jakou radosti jde v nebesich každé
duši panenské vstříc, kterak každou obejimá a ku
Pánu vede! „Toto“, řekne, „zachovavala Synu mému
nezrušitelnou věrnost, panenské srdce jeji zůstalo mu
nepoškvrněné.“ — Kristus sám představí je Otci
svému takto: „Titoť jsou, Otče svatý! jež jsem
Tobě zachoval; nyní chci, aby se mnou byli, kde ja
jsem. Otče spravedlivý! svět mne nepoznal, tyto
však mne poznaly, i nechtěly o hřišném světě nic
věděti.“ — V Marii jest tolik vznešenosti, mnoholi
bytost stvořená jen obsahnouti může.

Modlitba.

O Maria, nejpokornější a nejvznešenější mezi
všemi tvory! diky Nejvyššimu, že tebe za matku
Syna svého zvolil! Divím a raduji se z podivného
spojeni tvého s Bohem. Ach, já bidny, a při toli
kerých hřiších předce ještě hrdý tvor, anibych se
neměla opovážiti před tebou se okázati, kteráž jsi
při největších přednostech tak pokorná byla. A
předce chci tebe pozdravenim andělským ctiti:
Zdrávas Maria! milostí plná! Vymoz i mně částku
Božich milosti, Pán s tebou, původce vši radosti.
Oblažitel, silny Bůh, kniže pokoje budiž i se mnou
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On byl s tebou již od prvního okamžení stvoření
tvého ; nyni jest tobě jakožto Syn tvůj ještě bližší.
Požehnaná jsi mezi ženami. O, přines i mně pože
hnáni od Boha! A požehnaný plod života Tvého,
Ježiš! Přešťastná rostlina, kteráž světu tak vzácně
a svaté ovoce vydala! Svatá Maria, Matko Boží!
To jsi, Maria! tys Matka Boži! tuto pravdu pevně
věřim. Pros za nas hříšné! nyni, v tolikerých ne
bezpečenstvích, zvláště pak v hodinu smrti o blaho
slavenou smrt. Pak nás uvediž, Matko nejblaho
slavenější, k Synovi; milosti plná Dcero k Otci;
vyvolená choti k ženichovi Duchu Svatému, jenž jest
požehnany na věky. Amen.a

III. Rozjímání sedmera bolestí Rodičky Boží.

Bolest první, když jí Simeon prorokoval.

Ach, milá Matičko ! jak často jsem co hřišnicé
srdce tvé ranila! Nikoli ty, nybrž ja zasluhuji sou
žení a trestu za spáchané hříchy své. Že však jsi
z lásky ke mně tolik přetrpěti chtěla, 0, tedy mi
vymoz zasluhami svými srdečnou litost nad hřichy:
mými; vymoz mně trpělivost v protivenstvich, která
vždy malá jsou, když povážim, že jsem smrtelnými
hříchy svými trestů věčných zasloužila.

Bolest druhá, když do Egypta utíkala.

O Matičko Boži! i ja jsem jedna z oněch bíd-
nic, které tobě a Synu tvému hříchy svými rány
způsobily a obnovily. O Matko milosrdenství! vy

M. Haubra modlitby, 26
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pros mně milost, bych nevděčnost svou oplakala.
Pro všecko, co jsi na obtižné cestě své přetrpěla,
prosim tebe, přispěj a chraň mne na nebezpečné
cestě do věčnosti, abych na konec života do země
ve /
živých se dostala. Amen.

Bolest třetí, když Ježíše v chrámě ztratila.

O Maria! tys milovala Ježiše nade všecko. Kte
rak jsi po něm vzdychala, když jsi jej ztratila! Jak
pečlivě jsi jej hledala! Toby měli všickni velci hři
šnici, tobych měla ja učiniti, kteráž jsem jej skrze
těžké urážky své ztratila. Matko nejmilejší! účiň,
ať ho zas naleznu. Vim, že se oněm nalezti dáva,
kteřiž jej upřimně hledaji. Vypros mně milost tu,
bych ho hledala, jakžbych měla, bych ho hledala
tam, kde jest, totiž v chrámu Paně, kdes i ty jej
nalezla.

Bolest čtvrtá, když Ježíše s křížem potkala.

O bolestna Matičko! skrze zásluhu bolesti této

vymoz mně tu milost, bych dle přikladu Ježišova
křiž na mne vloženy trpělivě nesla, a v jeho a tvé
společnosti až do smrti v trpělivosti setrvala. O
Matko nejčistší! skrze přímluvu tvou doufám po
moci potřebné dosici,

Bolest pátá, když Ježíš umíral.

Umřel tedy tvůj vroucně milovany a tebe nej
outleji milujici Syn, ze všech Matek Nejbolestnější!
Kterakbys neměla nejvejš truchliva býti? Ale —
vždyť pak smrti svou peklo přemohl, nebe tak dlouho
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zavřené otevřel a veliké dilo vykoupení dokonal.
Se dřeva kříže vladne srdcemi oněch, kteřiž laskou
jeho přemožení, za služebníky křiže se vyznávají.
Ach vypros mi skroušenou; dokonalou litost nad
mnohonásobnými hřichy mými, jimiž jsem Ježiše,
Syna tvého, Pána a Boha mého, urazila. Skrze
smrt jeho a bolest tvou doufam dosici odpuštění
jich a blahoslavenství věčného.

Bolest šestá, když Ježíši bok otevřen byl.

O bolestna Panno! tys stejně vznešená v ko
nání i snášení. Často a těžce jsem Boha urazila.
Mějž se mnou outrpnost! pros za mne za odpuštění
hříchů mych, a o pravou lásku k Bohu, Pánu memu.
Kdožby mně mohl k tomu dopomoci, jako ty: Matko
bolesti, Matko lásky svaté, Outočiště hřišniků |

Bolest sedmá, když Ježíše pohřbili.

O Matko bolestná! zachovej mne v stálém pa
matování utrpení Ježišová a tvého. Vypros mně
milost, ať je vděčně rozjimajic, ke spasení svému
použivám. Skrze to doufam v hodinu smrti důvěry
a posily, bych při spatření hříchů svých nezmálo
myslněla a nezoufala. Prosim tebe, vyžaádej mi od
puštění jich, vypros mi dar setrvalosti v dobrém, a
život věčný, kdež pak s tebou se radovati a milo
srdenství Boži věčně velebiti budu. Amen.

Antifona.

Pod křížem Ježišovým stála Matka jeho. Oro
duj za nás, Panno bolestna! abychom hodni učinění
byli zaslibem Kristových.

26*
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Modlitba.

Pane! když jsi kalich utrpení svého vypil, vy
plnilo se proroctví Simeonovo; litostnou, outlou duši
matky tvé pronikl meč bolestny. Tuto bolest jeji
sobě dnes připominajice, silíme se k trpělivému sná
šení bolesti našich. Na soužení matky tve pama
tujice, tebe ctime; protož dej nam, Pane! požehna
ných oučinků utrpení Tvého okusiti. Svatí, kteřiž
pod křižem Tvým stali, oroduji za nas: vyslyš vo
lání jejich, ať nam přimluva jejich prospěje, a my
ovoce utrpení Tvého na sobě vždy pocitime. Amen.

O Maria! Matko bolestna! královno můčed

niků! prosim tebe pro nevyslovitelné muky tvé, vy
pros mně pravou litost nad hřichy mymi, a stálé
polepšení života. Nikoli ku potěšení, nybrž k zár
mutku sloužilabych tobě, kdybych ve hřišich setr
vajic, Syna tvého ustavičně znova uražela, Daleko
buďtež ode mne řeči pohoršlivé, posuňky neslušné,
tovaryšstva zla, zpovědi neplatné, přijimání ne
hodné! — Vymoz mně milost smrti blahoslavené!
přispěj mně v onom velkém okamženi! O to tebe
prosím pro onu bolest, již jsi pocitila, když tvůj
Božský Syn hlavu nakloniv umřel. © neopouštěj
mne pak! Kdybych v ono nejdůležitější okamžení
již sto nebyla svaté jmeno tvé vysloviti, volám již
nym o přimluvu tvou, o Maria! Abych však spasi
telných oučinků přehořkého utrpení a smrti Tvé, Spa
siteli Božsky! okusila, volám k Tobě: Milosrdenství!
milosrdenství|

NLP PM
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IV. Na slavnost na nebe vzetí Panny Marie.

1.

O Maria! tys opustila svět, a sidliš nyní vy
soko na nebesích. Outrpnost však tvá k nám se
touto vzdalenosti nezmenšila, ano spíše se zmnožila.
Tys obdržela za čisté obcovaní své život nepomije
jici; Za pokoru svou povýšení nade všecky tvory;
za nabožnost svou patření na Boha; za oddanost
do svaté vůle jeho poživání blahoslavenství věčného;
za hořke bolesti své radost nevyslovitelnou; za věrné
zachovávání milosti Božich právo, že i ctitelům svým,
kteři život tvůj následovati se snaží, a v močnou
přimluvu tvou důvěřují, milost vyprositi můžeš. O,
shlédni na nás milostivě; Ty vidiš nebezpečenství,
s nimiž neustále bojovati musime; pomáahej nám bo
jovati a vitěziti. "Tys nejbližší u Boha; jsi v krá
lovstvi Hospodinovu a sytiš se slávou Boží: my však
jsme vzdáleni v zemi pomijejicnosti. Prosime tebe
o přimluvu u Boha, bychom nezapominali, že tuto
pobyti stálého nemame, nýbrž budouciho hledame;
bychom se od světa vždy vice odtrhovali, v lásce
Boži prospivali, šťastně umřeli a na misto ustano
veni svého se dostali, kdež tobě za dobrotivost tvou
děkovati, a s tebou a se všemi Svatymi Boha věčně
chvaliti a velebiti budeme. Amen.

2.

Svata Maria, Matko Boži a Matko věřicich!
tys nejsvětější a nejblaženější mezi všemi lidmi, tys
vyvolená Boži; tebe pozdravuje Anděl co milosti
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plnou; tebe cti veškerá cirkev svatá co královnu
nebes a země. Kdožby tebe neměl ctiti, když tebe
Bůh sam cti; kdožby neměl tebe milovati, když tě
Bůh sám miluje; kdožby nemělo mateřskou lásku a
přimluvu tvou důvěřovati, když tebe Duch svaty
sám za matku Syna Božího posvětil! Protož pros
svatá, milosti plna Matko Spasitele našeho! Boha
tvého a našeho 0 milost pro nás hřišniky. Ty věrná
dívko! pros Pána tvého a našeho, abychom věrně
a pokorně službě jeho se oddali. Panno Bohu od
dana! kteraž jsi slovo jeho v srdci uvážila, pros za
nás mdlé a neosvicené o viru živou. Tys stala pod
křižem Syna svého, a meč pronikl dle proroctví
Simeonova mateřské srdce tvé; pros tedy i za nás
trpici na zemi, abychom protivenství s pomoci Boži
tak oddaně snášeli jako ty. Ty na světě oslavená,
do nebe přijata, a nyni vedle Syna svého sedíci
Matko věřicich, vypros nám hřišným dokonalost
v dobrém, šťastné vyjitl ze světa tohoto, a dědictví
ditek Božich v nebi, kteréž nám požehnaným plo
dem těla tveho zaslibeno a zachováno jest, abychom
Boha tvého a našeho, kterýž tak slavné -věci s te
bou učinil, věčně ve společnosti tvé velebiti, chvá
liti a poživati mohli. Amen.

SL LES

V. Na slavnost narození Panny Marie,

O ditě svaté ! drahý dare s nebes, Matko Boha
velikého a beránka onoho, jenž hříchy světa snima,
Orodovnice bidných hříšníků, smiluj se nade mnou!
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Tys nejvznešenější ze všech tvorů ; narozenim tvým
vzešel hřišnému pokolení lidskému první papršlek
naděje; tys milosti plna, kteraž ustanovena byla
Spasitele světa poroditi, jenž okovy hříchu rozdrtil;
přispěj mi; neboť jsem hřichy svými milost Božiztratila.© VyprosminaBohu,abychprávěkajicim
a novým člověkem se stala, a láskou k Bohu celá
roznicena byla. Prokaž se mi mocnou orodovnici
u toho, kterýž tebe tak velkou, tak mocnou, tak
outrpnou učinil. Těším se z milostivého vyslyšení;
neboť nezamitne Božský Syn tvůj přimluvu tvou.
Pochvalen budiž na věky! Amen.

O Bože! kterýž jsi z lasky k nám svět s sebou
smuřiti chtěl, dej, abychom my, kteřiž dnes v svaté
radosti slavime památku narození Marie, nejblaho
slavenější Panny a Rodičky Ježiše Krista, Vyku
pitele našeho, orodováním jejim spasení dosahli, kte
réhož nám Božský Syn jeji krví svou získal. O to
tebe prosime skrze téhož Ježiše Krista Syna tveho,
jenž s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha sva
tého, Bůh na věky věkův. Amen.

O Maria! ctihodná Matko Ježiše Krista a všech

věřicich! do ochrany a přimluvy tvé poroučim sebe
a rod svůj, zvláště pak v hodinu smrti. © Panno
nejdobrotivější! ty miluješ všecky, kteřiž tebe mi
luji, a přispivaš všem, jenž v tebe důvěřují; ty po
těšení malomyslných, outočiště soužených! k tobě
přistupuji a stavim se před tebe, co bídná hříšnice
vzdychajic; nezhrzej slovy mými, 0 Rodičko slova
věčného! nybrž vyslyš milostivě mne bidnou, v tomto
plačtivém oudoli k tobě volající hřišnici. Přispivej
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mi přimluvou svou ve všech mých potřebách, nyni
:a vždycky, zvláště pak v hodinu smrti mé. O Ma
sria! Matko milosti a milosrdenství! dej mi pomoci
své okusiti! Pevně v mateřskou lásku tvou důvěřu

jic, doufam od přimluvy tvé utvrzení u víře, odda
nost do vůle Boži, setrvanlivou trpělivost, vždy ro
stouci lasku, a konečně šťastné vejiti do radosti ne
beských. Amen.

hadi

VI. Na den svatého Josefa.

Budiž pozdraven, muži dle srdce Božího, svaty
Josefe! Tebe shledal milý Bůh spravedlivého na
zemi, vyvolil tě za ženicha nejčistěi Panny, a za
pěstouna jednorozeného Syna svého. Tobě svěřil
péči o nejsvětější osoby na světě, o Ježíše a Marii;
k tobě poslal Anděla svého, aby tobě zjevil a od
kryl podivné tajemství vtělení Syna Božiho a ne
zpytatelné cesty řízení Božského. Tys obdržel mnoho
milosti od Boha, pocítil mnohých radosti v obcování
s nejsvětějšími osobami, ale byl jsi také s nimi při
praci spokojeně v chudobě, soužem a klopotě trpě
livě a Bohu oddaně živ.

Ochotně a ouplně vyplnil jsi, svatý Josefe! každé
Čpokynuti Boži; důvěrně spolehl jsi se i v nejsmut
nějšich okolnostech na otcovské řizení jeho, a Bůh
s tebou všecko tak zřidil, že jsi vždy moudrou
prozřetelnost jeho vděčně uznával a radostně ji
se klaněl.

Tak bude Bůh i o mne pečovati, jestliže se
i ja přičinimdle svaté vůle jeho žiti a trpěti, jen
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na něho patřiti, jen jemu se zalibiti, jen po jeho
kralovstvi toužiti, jen vněm a u něho odpočinutí
hledati. Na tebe pomnim, sváty Josefe! když mi
obtižno bude ctnosti a povinnosti své věrna zůstati;
na pomoc Boži budu patřiti a tebe ve spravedlnosti
nasledovati, abych jedenkráte jako ty, od Ježiše po
žehnaná, smrti spravedlivých umřela. Nyni jsi u Je
žiše a Marie v nebi oslaven. Protož ujmi se, svatý
Pěstoune Josefe! laskavě i duše mé, a veď ji ce
stou Boži k cili jejimu. Vypros mi viru nábožnou
a vděčnou oddanost k Bohu v živobyti tomto, věr
nost, spravedlnost a horlivost v povoláni mém, a
tichou oddanost řizem Božimu ve všech připadno
stech vezdejšíiho života. Zvláště pak prokaž mi
lásku a péči svou v poslední mé hodině smrti; tu
mi přispěj s Ježišem a Marii, abych podilu měla na
dokonaném vykoupení ditek Božich, a abych s tebou
Boha Israelského a Syna jeho Ježiše Krista, Vyku
pitele našeho, věčně chváliti a velebiti mohla. Amen.

Modlitba.

O Bože! kterýž jsi Ježiše, Syna svého, a sva
tou matku jeho péči a opatrování nabožného slu
žebnika svého Josefa svěřil a tak ctnost a věrnost
jeho nejslavněji odměnil; na jeho přímluvu propůjč
1 mně milosti, ať v povoláni, kteréž jsi mně vzká
zal, věrně a poslušně dobré konam, a následováním
svatého a ctnostného života jeho jedenkrate blaho
slavenstvíi věčného dosáhnu, skrze Ježiše Krista,
Pana našeho. Amen.
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Modlitba k Ježíši, Marii a Josefu,
jakožto poukázání k tiché ctnosti a pravé svatosti.

Ježiši, Maria a Josefe! vy jste byli na světě
co sprostl pracoviti lidé živi, nepoznání a neváženi
od světa, v nizkém stavu, v tiché pokojnosti při
sobě, a byli jste nejsvětější osoby na světě. Na
vas shledávám, že svatost nikoli v podivných nebo
velikých činech, jež povyk působí, aniž pouze v mno
hém modlení neb smutném věšeni hlavy, nybrž v tom
pozůstáva, když dle příkladu vašeho vůli Boži a
povinnosti stavu svého věrně plnim, dle nejlepšího
nahližení svého dobré dle možnosti konam a hřichu

se varuji. Tak mohu i vnizkém stavu svém vás
následovati a Bohu se zalbiti. Každa užitečná nebo

potřebna prace, každá služba z povinnosti nebo z lá
sky k Bohu jest zároveň služba Boži. Domáci pra
covitost může s nábožnosti velmi dobře obstáti;
prace a modleni nepřekážeji sobě, nýbrž naležeji a
napomáhají sobě vespolek. Ruka buď v práci, srdce
u Boha. Přitom si pomyslim: Bože můj! to činim,
proto že to vůle 'T'va jest. Byť mi to bylo i těž
ke, a snad málo uznáno a špatně odměněno; ty
mne vidiš, siliš a odměňuješ. Tobě obětuji všecku
práci svou, ty ji požehnej. Když tak myslim a se
modlim, pak se všecko pilněji a ochotněji děje, a
take lépe od ruky jde. Takovým způsobem mohu
zároveň Bohu a lidem sloužiti. a jim se zalibiti;
každodenního chleba i také nebe nabyti.

Ježiši, Maria a Josefe| na vás také shledávám,
že v bohatství, důstojnostech a dobrém živobyti
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pravé blahoslavenství nepozůstáva; nebo toho všeho
nedal vam Bůh, ač jste mu byli nejmilejší. Ano
splše jste museli nedostatek a nesnáze, soužení a
pronasledování trpěti. A předce jste byli dobré
myšli, spokojení a šťastní. To mohu i já býti, bu
duli miti dobré svědomi a dětěnnou důvěru v Boha;
buduli rada pracovati, jsouc s tim, čeho mi Bůh
skrze mou pilnost uděluje, spokojena, a po smrti
teprv nezkalené slasti očekávajic; přičinimli se, abych
pokojemilovnosti a tichosti, opatrností i službovol
nosti Bohu*i bližnímu se zalibila.

Ježiši, Maria a Josefe! vaš krasný přiklad
ctnosti budiž všem ditkám a rodičům, manželům a
všem ctitelům vašim před očima, a povzbudiž nas
k následování, aby nám někdy na smrtelné posteli
i vaše jméno potěšitelné bylo. Láska a svornost
panujž ve všech přibytcich, jakož jste vy jedno
srdce a jedna duše byli. Tak bude také všude
štěstí a požehnání, až se konečně k vám do nebe
dostaneme a věčně šťastní budeme. Amen.

VII. Na den sv. Jana Kititele,

Modlitba.

Ježiši Kriste, Ty naděje všech časů, spasení
světa, jež spravedliví od tisiců let toužebně očeka
valil Tys vypravoval předchůdce svého Jana, aby
před Tebou šel po cestě veliké pokory, zapření sebe
samého, věrnosti a neohroženého milování pravdy;
přispěj mi, ať ctnosti jeho nasleduji a cestu připra
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vuji, která skrze viru a pokání k Tobě vede. —
Ty však, svatý předchůdce Ježiše Krista! vymoz
mně milost, ať věrna pravdě, věrna povinnostem
svým, ani pochvaly světské nehledám, ani na poha
něni světské nehledim, nybrž jediné Tobě zalibiti
se snažim, abych slovy a skutkem toho vyznavala,
jehož jsi ohlásil co Spasitele světa a Beránka Bo
žiho, jenž snima hřichy světa — Ježiše Krista, Pana
našeho. Amen.

Modlitba církevní.

O Bože! kterýž jsi mám dnešní den narozením
sv. Jana ctihodny učinil, propůjč lidu svému milost
radosti duchovních, a veď duše všech věřicich na
cestu spasení a pokoje věčného, skrze Ježiše Krista
Pána našeho. Amen.

PLLPLL

Rozjímání trojího důležitého vyřčení sv. Jana Křtitele,
(Ze spisů ctihodného Ludvíka Granadského.)

I. Já jsem vás křtil vodou, ale ont vás křtíti bude
Duchem svatým. (Marek1, 8.)

Hospodine Pane naš! co jest člověk, že jsi
naň pamětliv, aneb syn člověka, že jej navštěvuješ?
Učinils ho málo menšího Anjelů, slávou a cti koru
noval jsi jej. Žalm 8, 5. 6.

Chvála a srdečné diky Tobě, Bože nejlaska
vější! že jsi mne ve svátosti křtu za ditě své při
jal! Nebo cožby mi prospělo, že jsem stvořena byla,
kdybych nebyla skrze svátost tuto na milost při
jata bývala? Žádného vykoupení, žádného spasení
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nebyloby pak pro mne; nebo Ty sám, Pravdo
věčna! vyřkl jsi: Kdo se z vody a Ducha svatého
znovu nezrodi, nemůže do kralovstvi Božího ve
jiti. — Z plnosti celého srdce svého děkuji tedy
Tobě, Pane! za tento vznešeny dar.

Den křtu mého stal se pro mne pravým dnem
narozeni, dnem vánočním, kdy Syn Boži v duši mé
se narodil. Radostným velikonočním dnem stal se
ni, kdy jsem z mrtvých vstala a opět obživla; sla

vným svatodušnim dnem, kdy jsem Ducha svatého
přijala, Den křtu mého byl pravý den mého po
svěcení; nebo v tento slavný den přijal mne člověka
smrtelného Otec nebesky za dceru, Syn Boží uznal
mne za sestru, a Duch svatý posvětil mne za chrám
svůj; vten den přijali mne Anjelé za společmci;

všickni Svati uznali mne plesajice za spolunebe
šťanku, a jméno mé bylo do knihy života zapsáno.

II. Čiňte ovoce hodné pokání. (Luk. 3, 8.)

Nejsvětější dobrotivost Tvá, 0 Ježišil neměla
dosti na tom, že svátost křtu ustanovila, ona
i mnohé jine prameny milosti otevřela, z nichž se
mi prejšti odpuštění hřichů, sila k dobrému a život
věčný. Nym budu sobě, Pane a Bože můj! jen onu
podivnou svátost rozjimati, které jsi zvláštní moc
propůjčil hřichy shladiti.

Kdo může hřichy odpustiti, krom Boha? Nebo
co jest hřích jiného než uražení Boha, pohaněni
jeho samého se tykajici, kteréž on soudi a v je
hožto moci jest mstiti se nebo odpustiti? A Ty,
Pane! propůjčuješ moc, vinu tu odpouštěti, člověku
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jinému, který, hříšný jako já, na blízku mne bydli,
a jemuž, když jsem zhřešila, a vinou svou z vlasti
nebeské vypovězena a z knihy života vymazána byla,
hříchy své jen vyznati, litost vzbuditi a polepšení
života přishbiti potřebuji, bych znova na milost při
jata a opět do knihy života vepsána byla. Jaké
tu chůze potřebí, jaké práci musí se člověk podro
biti a jakých orodovníků hledati, než od člověka
sobě rovného odpuštění dosáhne, jehož byl urazil? —
Jak mnohem snadněji dosahujeme odpuštění toho od
Boha věčného! — Jaké muky musime snášeti od
lékařů a ranhojičů, jen aby jediny oud těla našeho
od neduhu svého uzdraven byl! A aby se smrtelná
rána duše naší zahojila, potřebí jest pouze upřimné
lítosti nad hříchy spáchanými, mírného pokání,
opravdivého předsevzetí k polepšení života, a vy
znáni vin v mlčenlivém domě spasení.

O podivná milostivosti, podivent hodná ště
drosti, Ó srdce otcovské, plné slitování neskonče
ného! Ale odkudž to všecko? Od Tebe, Vykupiteli
Božsky! od dostičinění Tvého, od přehojného pokání,
kteréž jsi za hříchy naše učinil. Málo se žádá
ode mne, proto že jsi tak hojně za mne zaplatil,
a proto že, prvé ještě než jsem- hřešila, nebeský
Otec tvůj již byl dostiučinění za viny mě od tebe
obdržel. Ale, 0 zatvrzelosti a prokletá nevděčnosti
ditek Adamových, jimž i tato nepatrná cena za
odpuštění hřichů ještě veliká jest! Mohla-li špra
vedlnost Boži méně od nás žádati, jako že se za
upřímné vyznání a pravou lítost nad hříchy zavá
zala nám vinu odpustiti? — Pomni pak, duše má!
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na výhrůžku sv. Jana: „Již zajisté sekera k ko
řenu stromu přiložena jest. Protož každý strom,
jenž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen
bude.“ (Lukaš 3, 9.) „Jehožto věječka v ruce jeho,
a vyčistiť humno svě, a shromáždí pšenici do sto
doly své, ale plevy paliti bude ohněm neuhasitel
ným.“ (Luk. 3, 17.) Protož čiňte ovoce hodné po
káni, pokudž den jest, aby vás noč smrti nepřisti
hla, kdy souzeni budete dle skutků vašich, a život
nebo smrt obdržite.

TIT.Ejhle Beránek Boží, kterýž snímá hříchy světa.
(Jan 1, 29.)

Veliké a neskončeně důležité jsou milosti, jež
se ve svátosti pokání člověku uděluji; což však
máme © pramenu neskončené lásky říci, který se
ze svátosti oltářní prejští? — Žádný lidský jazyk,
ani řeč všech Anjelů neni sto vznešenou hodnost
jeji vysloviti. Což jest podivnějšího, jako že Pan
velebnosti, jemuž nebesa nebes trůnem a země pod
noži jest, jehozto vyslanci Archandělové jsou, jemuž
Cherubinove sloužeji a v jehožto moci všecky by
tosti pozůstávají, že tento vznešený Pán u nás,
v tomto plačtivém oudoli, našim společnikem se
stává a v chrámich našich odpočivá, aby přitom
nosti svou vlažné srdce naše roznitil, voláni, vzdy
chání a slzení naše přijímal a nám oznámil, že ne
měně hotov jest v nebi nás vyslyšeti, an se na zemi
nám tak na blízku zdržuje. Na oltářích našich
stdli a panuje Onen, na něhož sv. předchůdce jeho
co na smiřujiciho Beránka Božiho poukázal, abysi,
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kdykoli jest vůle a touha tva, tváři v tvář s nim
rozmlouvala, jemu soužení a potřeby své zjevila a
před nim srdce své otevřela. On jest v nábožné
modlitbě tvé s tebou, a okem viry uzřiš jej, an tobě
ku pomoci přichazi.

O poklade lásky, tajemství klanění a nevyslo
vitelných diků hodné! Kýžby uměli lidé slitování
Tvé hodně uznati, aby Tobě srdečně děkovali a za
tak neskončenou milost hodně sloužili! Ale což nás

bidniky zaslepuje, ktera mlha zatemňuje oči naše
tak velice, že Tebe nepoznáváme, jenž předce u pro
střed nás bydliš! Kyžpak bychom ten dar Boží po
znali a vždycky živě na mysli podrželi, kdo Onjest,
jenž se u prostřed nás zdržuje! S jakou uctivosti
dleli bychom v přitomnosti jeho; jak vroucně a věrně
přednášelibychom mu své modlitby; jak pobožně
chvatalibysme do chrámu, a jak čistě připravovaliby
sme duše naše! — Ale — o kdož dá slzy očím na
šim, abychom lehkovážnost a nevšimavost našich
časů oplakávali a neuctivost těch, kteří nepohnuti
a lehkomyslně okolo svých oltářů chodivají! Pane!
proč Tě svět nepoznává? Tys přišel na svět, a svět
Tebe nepoznal; i nyni jsi na světě, a sotva že tě
svět poznává. My zavrhujeme židy, že Tebe ne
poznali, když jsi v lidské podobě s nimi obcoval:
sobě však to nevyčitáme, že Tebe nepoznáváme,
kteryž ve způsobě chleba u prostřed nás přebyváš.
O Pane a Spasiteli můj! propůjč mně milosti, ať
se nikdy nestanu rovnou onomu velikému zástupu
lidu, jenž tak lhostejně a s tak malou uctivosti před
Bohem svým kráčí, nýbrž ať raději Svatých násle
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duji, kteří největší rozkoš v tom shledávali, když
před tajemným oltářem se svatými Anděly Pánu
Andělů se klanivali, lásku jeho, ktera jej pro nás
na křiž přivedla, při mši svaté rozjimali, a s nej
světější oběti jeho samy sebe Otci nebeskému obě
tovali. Mohla-libych co jiného než lásku k Spasiteli
svému cititi, který na oltářích našich nejen se zdr
žuje, nýbrž nás obtižené i zve, abychom jej přiji
mali! — O milosrdenství nesmirné, 0 dive lásky,
o nevyslovitelné spojem! Kral Andělů, jemuž celý
svět. za přibytek těsný jest, ráči Tebe, duše má,
nejen každodenně navštěvovati, nýbrž i pod střechu
"Tvouvcházeti, večeři s Tebou slaviti, u Tebe se rád
zdržovati a bohatství milosti svých Tobě udělovati.
O nejlaskavější Spasiteli, nejmocnější Pastýři, nej
vlídnější Bratře, a nejpřivětivější Společníku po
zemské pouti naši! Jakžbych mohla Tobě dobrodiní
tak převeliká odplatiti: jakž Tobě hodně děkovati!
jakž Tebe zas vroucně milovati, když jsi Ty mne
nehodnou -hřišnici prvé tak nepochopitelným způso
bem miloval? O laskavý Přiteli hřišniků! otevři
rychle dvéře srdce mého, ať Tebe vírou, láskou a
důvěrou přijmu, kterýž jsi přišel hledat a spasit,
což bylo zahynulo, Amen.

VIN. Na den sv. apoštolů Petra a Pavla, a všech
svatých apoštolů.
Modlitba.

Vy věrni Přátelé Páně! jež on za živobytí
svého na světě za učedníky, společníky a Apoštoly
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své zvolil; ve svatém plesání velebi veškeré kře
sťanstvo Otce nebeského a jednorozeného Syna jeho
Ježiše Krista za spasení, jehož svět skrze vás do
sahl. Vy jste s nim důvěrně obcovali, Božské učení
jeho poslouchali, divné skutky jeho viděli a očiti
svědkové byli, kterak krajiny procházeje všude do
bre činil, hříchy odpouštěl, těšil, učil a oblažoval.
Vy jste byli svědky utrpení a smrti jeho, z mrtvých
vstáni a na nebe vstoupení, a dary Ducha svatého
vypraveni, vyšli jste do světa veškerého, abyste všude
ohlašovali Evangelium —- toto radostné poselství o
kralovstvi Božím, o lásce Otce nebeského, o věčném
spasení v Ježiši, abyste ve jménu jeho křtili a hřichy
odpouštěli. Vy jste neučili aniž působili sami ze sve
moci, nybrž Kristus učila působil skrze vás, Kristus též
skrze vás uzdravoval, co v lidské přirozenosti nemoc
ného, oživoval, co mrtvého, osvěcoval, co tmavého, a
rozněcoval, co bylo vlažného ; Kristus, ktery vás učinil
požehnáním veškerého pokolení lidského. Láska Boži,
jež do srdci vašich skrze Ducha svatého vlita byla,
učinila vám blahoslavenství pokolení lidského, pro
které Ježiš Kristus život svůj obětoval, neskončeně
drahe a důležité. „My jedině Krista ohlašujeme,“
to bylo heslo života a působení vašeho, které jste
srdnatě a statně krvi svou zapečetili. — Kristus
byl život vaš, pro něho umřiti zisk váš! a tak jste
nyni ve věčném blahoslavenství spojeni s Božským
Mistrem svým a Spasitelem našim Ježišem Kristem,
od jehožto lasky vás již za živobytl ani souženi,
ani ouzkost, ani hlad, ani nahota, ani nebezpečen
ství, ani protivenství, aní meč odloučiti nemohly!
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Všemohouci, věčný Bože! sláva, čest a diky
Tobě za světlo svatého Evangelium, které skrze
Apoštoly Tvé po všem světě vzešlo. Zachovej,
chraň , rozšiřuj svatou cirkev svou, kterou jsi
skrze ně založil; vzbuď Ducha svatého ve všech
představených cirkve, aby je oživil; mně však dej
srdce učenlivé, ať Božské slovo Tvé věrně přijmu,
by ve mně tež vydalo ovoce k životu věčnému.
Utvoř ve mně pravé horleni po ctnosti, a propůjč
mi setrvanlivosti, ať se ani zlým příkladem, ani po
směchem, ani jakou jinou obtižnosti od učení Evan
gelia odvratiti nedám, nybrž je raději sama nabož
ným křesťanským obcováním veřejně vyznávám, skrze
Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

Modlitba církevní k sv. apoštolům Petru a Pavlu.

O Bože! kterýž jsi dnešní den smrti mučed
nickou svatých Apoštolů svých, Petra a Pavla, za
světil, propůjč cirkvi sve, abychom učem těch ve
všem následovali, od nichžto se svate náboženství
Tvé započalo, skrze Ježíše Krista, Pána našeho.
Amen.

Modlitba církevní na památku všech sv. apoštolů.

Všemohouci věčný Bože! propůjč lidu svému,
ať památku sv. Apoštolů Tvých pravou nábož
nosti slavi, a jakož učenim jejich veškerý svět
u viře v nejsvětější Trojici vyučen byl, tak ať též
skrze jejich zásluhy a orodování Tobě, trojjedinému
Bohu, věrně slouži, skrze Ježiše Krista, Pana na
šeho. Amen.

2T*
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IX. Na svátky svatých apoštolů,

Modlitba.

Pane nebes a země, Stvořiteli všech lidí a
Andělů! jak veliká jest dobrotivost Tvá k nám hři
šnikům, a jak vysoce povýšil jsi nás, že jsi Anděly
své svaté k ochraně a službě naši ustanovil. Tys
jim přikázal, aby nás chránili na všech cestách na
šich, a sv. Apoštol Tvůj uči nás, že všickni Andělé
služební duchové jsou, vyslaní k službě oněch, kteří
maji dosáhnouti dědictví v království nebeském.
Dle vůle Tvé, Otče předobrotivý! vynakládají tito
blažení duchové všecku svou moudrost, sílu a lásku
k dobrému našemu; oni bdi a pečují zvláště o věčné
spasení naše; oni nás chrání před viditelnými ne
bezpečenstvimi a nepřátely; oni nám mocně pomá
haji každou překážku cnosti a blahoslavenství pře
máhati, vedouce nás skrze pokušení a boje k vitěz
ství. Nadto dávají nám poznati, coby víru naši
oživiti, lásku roznititi, naději vyvýšiti, zmužilost ze
stliti, poznání zdokonaliti, a coby nás vesměs k cíli
vznešeného určení našeho přivesti mohlo. Radujice
se z obrácení hříšníků, donášejí modlitby naše co
lhbezné kadidlo před trůn Tvůj. Láska jejich po
čala se se živobytim našim, a trvá na věky. Jaké
dobrodiní prokázal jsi nám, Otče nebeský, žes nám
dal sv. anděly za stražce a ochránce. — Propůjč
nám milosti, ať je nikdy nezarmucujeme, čistí před
nimi kráčíme, a vůli Tvou vždy tak radostně plníme,
jako oni ji v nebi plnili, Dej nám ducha lásky
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křesťanské, bychom též v andělské svatosti a čistotě
s lidmi obcovali, a jako oni radost v tom vyhledá
vali, když se nám udá příležitost, nevědomých po
učiti, svedených ze zkázy vytrhnouti, padlých po
zdvihnouti, bloudicím pravou cestu ukázati, mdlých
posilniti, a utiskovaných do ochrany vziti. Každe
hnuti svědomi, každá spasitelná výstraha nebo po
učení, každy poučný příběh nebo užitečná zkušenost
budiž nám hlasem Anděla, jejž, Otče| k nám sesi
Jáš, aby nás na cestu spasení přivedl. Dej, Pane!
ať jest vezdejší živobyti naše ustavičná připrava
k životu nebeskému, kde na Tebe se svatými An
děly Tvými tváří v tvář patřiti, Tebe velebiti a
chvaliti budeme na věky. Amen,

Modlitba církevní.

O Bože! kterýž všecko podivně řidiš — An
dělům i lidem služby jejich vykazuješ: propůjč mi
lostivě, aby oni, kteřižto v nebi vždy k službě ochotní
před Tebou stoji, i na zemi k ustavičná ochraně
naši hotovi byli, skrze Ježiše Krista Pana našeho.
Amen.

Každodenní modlitba k sv. anděli strážci.

Věrný přiteli a společníku na cestě života to
hoto, svatý Anděli, od Otce nebeského k ochraně
mé ustanoveny ! ctim a miluji v Tobě nebeského
Otce, kterýž Tebe a mne dle obrazu svého stvořil,
a za neviditelného vůdce a ochránce mého Tebe
ustanovil.



422 Pobožnost k panně Marii a j. svatým.

Děkuji Tobě za všecku lásku a bedlivou péči,
s kterou o spasení duše mé pečuješ. K Tobě volám:
budiž ty nejpřednějšim orodovníkem mým u Boha!
Uchovej mne moci tou, kterou Tobě Bůh propůjčil,
ode všeho nebezpečenství těla i duše! chraň mne
před nepřately spasení mého; vymoz mně milosti,
ať vždy v bázni a přitomnosti Boži kráčim; učiň
mne bdělou a prozřetelnou, ať ani slovy ani sku
tkem některého z oněch maličkých nepohoršim, kteří
v Ježiše věři, a jichžto Andělové v nebesích vždycky
vidi tvař Otce nebeského. Přispivej mi v křižich
a soužen, abych nezmalomyslněla; učiň mne vitěz
nou v pokušenich: posilni mne v posledním boji smr
telném, a uveď duši mou k Bohu — prvnimu pů
vodci a poslednímu cili jejimu. Amen.

Modlitba církevní.

O Bože, jak přelaskava jest prozřetelnost Tva!
Ty račiš Andělý své svaté co duchy služebně po
sylati k ochraně naší; vyslyš volání naše, a dej nám
vždy mocné ochrany jejich okoušeti, i také radost
ného společenství jejich věčně požiívati; skrze Ježiše
Krista Pána našeho. Amen.

X, Na den Všech Svatých.

Modlitba.

Bože nejsvětější! Pane života a blahoslaven
ství! Bojujici cirkev Tvá na zemi slavi dnes pa
mátku cirkve vítězné v nebesich, a uči nás oči
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i srdce k vysostem pozdvihovati, kde Ty jsi a kde
Tvoji jsou, a kamž i my jedenkráte přijiti máme.

Otče náš, jenž jsi na nebesich! tamto u Tebe,
v pravé vlasti, přebývají s Tebou Tvoji vyvolení,
spojení láskou věčnou; u věčném blahoslavenství,
kde již není ani rozloučení, ani souženi, ani slz, ani
hřichu, ani smrti. Majice Tebe, naplněni jsou hoj
nosti domu Tvého, a Ty je napájiš proudem blaže
nosti své. Nebo u Tebe jest pramen života, v světle
Tvém patřeji na světlo. Tam viději Tebe a bož
ského Pana a Spasitele svého tvaři v tvař, jejž tuto
v lásce a pokoře následovali! ze svatých ran jeho
stkvi a prejšti se jim láska, život a blahoslaven
stvi, a jedina, blažená prace jejich jest, Tebe
chváliti, slitování Tva velebiti, lásce Tvé se kla
něti, a za nas, bojujici bratry své na zemi, orodo
vati, Tam se stkvěji vyvolen Tvoji jako hvězdy
na jasně obloze, blahoslavení milosti Tvou, přebla
hoslavení v lásce Tvé. Byliť jedenkráte bidami ži
vota vezdejšího svirání, jako my, mdli a Vykupitele
potřební jako my. Oni bojovali boj dobry, viru
zachovali a šťastně dokonali — všecko milosti Tvou

a věrným spolupůsobenim svým. Nyni jsou nam
rovněž tolikerymi svědky, že milosti Tvou jsme i
my sto, přikázaní Tvá zachovávati, i spasení do
jiti, jako oni. Nyni jsou nám rovněž tolikerými
orodovníky u Tebe, Ježíši; a u nebeského Otce
Tvého, protože je láska s námi spojuje.

Vyslyš, o Bože! prosby a modlitby naše, jež
nyni před milostným trůnem Tvým přednášime, a
smiluj se nad námi! — Vy však, nebešťané a přá
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telé Boži! vy Andělé a všickni Svatí, jichžto jména
v knize života zapsána jsou, a jichžto cnosti nám
k následování sviti, přispějte nedostatečné modlitbě
naši mocným orodováním svým, a seč mdloba naše
neni, to nám vyproste silnou pomoci svou.

O, proste všickni za nás, kteřižto v tomto pla
čtivém oudoli vzdycháme, aby nám Bůh dal tou ce
stou kračeti, kterou jste nás předešli, abychom i my,
život nábožně dokonavše, do společenství vašeho se
dostali, kdež jedněmi usty a jedním srdcem lásku,
milost a slitovámi trojjediného Boha na věky chva
liti a velebiti budeme. Amen.

Rozšířená modlitba církevní.

Všemohouci, věčný Bože! Tobě jest to libezne,
že cirkev Tvá na zemi slavi dnes společnou pa
matku všech Svatých, kteřiž jedenkráte na světě
bojovali, učiň, aby plnost slitování Tvých na nás
se rozlila co rosa s nebe, když se tolik tisic oro
dovníků v nebi za nás přimlouvá. Dej nám zkusiti,
že Otec jsi, a že žádosti vyvolených Tvých u Tebe
plati. Osviť, rozniť, posilň a očisť nás, aby byl
počet věrných dítek Tvých na zemi vždy větši, a
přibytkové blahoslavených v nebi vždy lidnatější,
skrze toho, jenž nám cestu k nebi okazal a milost
vymohl, abychom mohli po ni kráčeti k Panu a Spa
siteli našemu Ježiši Kristu, jenž s Tebou živ jest
a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky
věků. Amen.
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Jiná modlitba o slavnosti Všech Svatých.

Vyvolení Svati Boži! s nábožnou a srdečnou
radosti přináším vám dnes v den slavnosti vaši oběť
nejvroucnější vážnosti a uctěni. Diky Nejvyššímu,
kterýž vás plnosti milosti svých požehnal, že jste.
moci nabyli, na světě ke cti jeho žiti, statní přátelé
cnosti býti, dobré a záslužné skutky činiti, k štěsti
bližních přispívati, pokušenim odolávati, v štěsti
mirni, v protivenstvích neohrožení býti, a nám krá
sné přiklady šlechetného a oučinného obcování za
nechati. — Požehnání buďtež, ctihodni Apoštolé a
přátelé Páně! vy roznicení hlasatelé Evangelia Je
žiše Krista! vašim pracem, velikému vynasnažení a
rekovským ctnostem děkujeme svaté náboženství
naše a poznání nejdůležitějších a nejpotěšitelnějších
pravd. Orodujte za nás, abychom dle oněch před
pisů, jimž jste nás vyučili, -živi byli, u víře, naději
a lasce až do skonáni setrvali, a koruny blahosla
venstvi věčného jako vy dosáhli. — Láskou rozni
cenou blahoslavím vás slavné rekovské duše, svatí
Mučednici! kteřiž jste na světě ke cti Boži a osla
veni sv. náboženství našeho ochotně jmění, krev a
životy obětovali! Velkomyslní svědkové pravdy! nej
větši ukrutnost zuřila proti vám, aby statnost vaši
zvrátila; ale vy jste se nezvyklali, nepohnuli; duše
vaše byli k Ježiši, původci a dokonateli blahosla
venstvi vašeho obráceny, co zatim těla vaše všecky
muky přetrpěly. To vše jste přestali; nyni vás
zdobí palmy nebeské; slzy oči vašich jsou osušeny,
soužení a pokušení se skončilo, a věčné jest nyní
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vitězství a blahoslavenství vaše. (Orodujte za nas,
aby nas Všemohouci posilnil, bychom ve všech sou
ženich a protivenstvích života tohoto otnosti neohro
ženě věrní zůstali, těž nejprvé a ze vši sily krá
lovstvi Božiho a spravedlnosti jeho hledali, pro věč
nost sobě poklady shromažďovali, a raději všecko
vezdejší obětovali, všeho přijemného se odřekli a
všecko bolestné snášeli, než Kristu a svatému Evan
gelium jeho se zpronevěřili. — Požehnáambuďtež,
přátelé Boží, svatí Vyznávači! kteřiž jste na zemi
učenim a příklady lid k ctnosti vedli, a nabožným
obcovánim velebili Otce, jenž na nebesich jest. —
Požehnany buďtež, vy duše nebeské, jež jste srdnatě
vším pohrdaly, coby srdce vaše od nebeských věci
bylo odvrátiti mohlo, a jež jste statky světa tohoto
k dobročinění a k požehnání bližních vynakládaly;
vy pravi učednici Ježišovi! u nichž plačici vždycky
nalezl potěšeni, chudy pomoci, opuštěný vysvobo
zeni; kteřiž jste bloudicich k ctnosti vraceli, klesa
jicich před pádem chránili, a padlému věrnou ruku
bratrskou ku povstání podali; — požehnání buďtež,
vy pravi obrazové Ježíšovi, jehožto jméno jste tuto
před lidmi oslavovali, a kterýž vás nyni před Otcem
nebeským oslavuje! — vroucně vás žehnám, vy ne
poskvrněné, čisté bytosti! ditky Otce nebeského!
panenské, šlechetné duše! jež jste v nábožné nevin
nosti u prostřed hřišniků kráčely a rozkoší zapo
vězenou pohrdaly. O vy nevěsty nebeské, jež jste
naklonnosti a tělesnost svou svatému zákonu ducha

podrobovaly, smyslnost s divokým pudem jejim kři
žovaly a lakaní k hříchu věřícím pohledem ku Pánu
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přemahaly; požehnání buďtež vy andělové v podobě
lidské, v nichž Kristus živ byl. Koruny liliové, ne
smrtelna sličnost a všecky rozkoše nebeské krášleji
a oblažuji vás,a kamžkoli se beránek čistý, Ježiš Kri
stus, v nebeském Jerusalémě obráti, tam vy jej ná
sledujete. — Požehnáni buďtež vy věčně šťastni,
vroucně milovaní a ctěni bratři! Vy jste u cile a
zvitězili jste. (Co nebe slavného, co požehnaného
ma, toho se vám dostalo za podil. Proste, vyvolení
nebešťané! proste za mne a za všecky bližní před
neskončenou dobrotivosti Boži, aby i nas posilnila
a mocnou milosti svou vypravila, bychom všecky
překažky ctnosti přemohli, všecky obtižnosti života
s křesťanskoů trpělivosti snesli, a nábožny příklad
nasledovali. Přispějte žádostem našim: neboť ni
čehož nežádame, než co Otec náš nebeský sám chce,
abychom se vám podobali, vy požehnaní Páně! a ná
božnými a dobrými se stali, jako jste vy tuto byli.
Žadame onu živou viru, neohroženou důvěru, roz
šafnou, setrvanlivou, oučinnou lásku, kteraž vás
oživovala; prosime o radostné plnění povinnosti na
šich, o srdnatost v souženi, o posilu v pokušenich a
o milost, abychom statků světa tohoto tak uživali,
by nám k rozmnožení ctnosti a pravému štěstí na
šemu sloužily. Prosime o jedno potřebné, co vás
dobrými a blahoslavenými učinilo, o mysl nebeskou,
která jediné i nás dobrými a blahoslavenými učiniti
může. — Spojte modlitbu svou s modlitbou naši, a
věčně milostivy a milosrdný Bůh požehná i nám!
abychom vas následovati mohli, jakož jste vy Kri
sta následovali, a konečně oněch nebeských radosti
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oučastni byli, jichž vy na věky poživáte; skrze
zasluhy Ježíše Krista, Spasitele našeho a vašeho.
Amen.

Litanie ke Všem Svatým.

XI. Na den všech věrných zemřelých,

(Viz pobožnosti v oddělení dvanáctém.)

Posvátní zvukové. Modlitby a uvažování pro vzdělanépaní
a panny od Albacha. Dle jedenáctého vydání volně
přeložil a příslušným přídavkem opatřil Dr. I. A. Frenc],
knižecí arcib. notář, rektor u sv. Jiří, ředitel dědictví
sv. Janského. Druhé opravené a rozmnožené vydání. —
Druhé vydání ve 24ce na poštovském papíře s dvěma
rytinami za 1 zl. 42 kr. r. č. — Třeti vydání, str. 480
v 32ce, na velinském papíře za 1 zl. 20) kr. rak. čís. —
Nákladem kněhkupectvé B. Stýbla v Praze.



Oddělení deváté.

Pobožnosti pro rozličné stavy a pří
padnosti života.

PDN

4. Modlitba za církev.

Prosíme Tebe, Pane! přijmi milostivě modlitbu
cirkve svě, aby po přestálých protivenstvich a pře
možených bludech bezpečně a svobodně Tobě slou
žila, skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého,
jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
svatého, Bůh na věky věkův. Amen.

2. Modlitba zá papeže.

Ježíši, neviditelná hlavo cirkve! Tys vzdělal
cirkev svou na skále, kterou ani brány pekelné
přemoci nemohou: zachovej a řiď papeže, viditelnou
hlavu jeji. Dej, ať nás Duchem Tvým cestami
Tvými vede, a i s celým stádcem Tvým, péči jeho
svěřeným, života věčného dosáhne. Amen.

3. Modlitba za biskupa.

Ježiši, Kniže pastýřů, Pastýři a Biskupe duší
našich! propůjč biskupu našemu ctnosti všech, jichž
k jeho a našemu posvěcení třeba jest. Dej, ať bdí
sam nad sebou a nad stádem svým, kteréž mu
Svatý Duch Tvůj svěřil Bud Ty sám jemu pří
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kladem, dle něhožby se řidil, bychom se i my dle
něho řiditi mohli. Naplň jej duchem svým; dej mu
viru, lásku, moudrost a silu; sešli mu věrné spolu
dělníky k důležitému vedení duši našich; učiň jej
pastyřem dle srdce svého, kteryžby jen ouřadu
svému živ byl, nic nedoufal a ničeho se nebal, než
Tebe, abychom když přijdeš soudit pastyře a stáda
jejich, my jeho korunou a radosti se stali, on však
nevadnouci koruny života věčného dosahl. Amen.

A.Modlitba za duchovní pastýře.

Ježiši! Tys dal cirkvi své pastýře duchovní,
aby věřicich k dokonalosti vedli. Dej jim milosti,
by důležitost služby své poznali a slovo Tvé hor
livě hlásali. Učiň je orodovniky našimi u Tebe,
kteřižby modlitbou a nábožným životem svým hněv
Tvůj od nas odvracovali. Dej, ať nám co přikla
dove cnosti svíti, bychom je následovali; požehnej
a odměň jim práci jejich stonasobně. Oni pečuji
o duše naše, a musejí z nich Tobě počet složiti.
Dej tedy, ať učení Tvé a napominání jejich, jim
ku potěšení a ku spasení duši našich zachováváme.
Amen.

5. Modlitba za zpovědníka.

O Bože! dej, ať jest mi zpovědník tim, čim
byl Ananiaš Saulovi, bych věděla, co činiti mam,
abych Ducha svateho obdržela. Propůjč, ať mne
jen dle pravidel Evangelia vede. Dej mu trpěli
vost s křehkostmi mymi, ale také pevnou mysl, aby
se nepořadným žádostem mým na odpor postavil.
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Mně však vlej uctivost, pokoru a potřebnou důvěru
k němu. Dej, ať jej za Tebe samého považuji, a
ať mne šťastně k Tobě vede. © to Tebe prosim
skrze Ježiše Krista Pána našeho. Ameň.

6. Modlitba za zeměpána.
Všemohouci Bože, Pane nebes a země, Králi

všech králů! od něhož všecka vezdejší moc a vláda
pochází, a jehožto ustanovením králové a knižata
zemi vládnou; prosime Tebe vroucně o prospěch po
mazaného Tvého, zeměpána našeho. Dej jemu,
když ve jménu Tvém vládne, také dobrotivou otcov
skou mysl svou, nám však srdce dětinné, jemu zcela
oddané. Propůjč mu ducha pravdy, spravedlnosti,
moudrosti a dobrotivosti. Učiň jej otcem vdov a
sirotků, vysvoboditelem nevinnosti pomluvené, od
měnitelem dobrého, ochrancem všech dobrých pod
daných; ale také hrůzou všech zlých. Dej, ať jsou
skrze něho po vši zemi užiteční zakonové knižeci
moudrosti ohlašeni, neohroženou mysli hájeni, a ode
všech poddaných srdečnou poslušnosti zachovávání.
Dej mu dle přikladu knižat svatých daleko větší
radost z toho miti, že synem cirkve, než že jest
knižetem tolika národů. Dej, ať si přikázaní Tvych
váži a je zachovává, Tebe miluje a se boji. Při
spěj mu pomocnou milosti svou, aby k rozšíření bož
ského kralovstvi Tvého na zemi všemu dobrému

napomahal, štěstí lidu svého otcovsky založil, dlouho
živ byl a pravého dobra požival, jedenkráte pak ve
království Tvém spasení věčného došel, skrze Ježiše
Krista, Pana našeho. Amen.
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7. Modlitba za světské vrchnosti.

O Bože! dej nám pod tou vrchnosti, kterou jsi
nám představil, poslušně, pokojně a spravedlivě živu
byti. Dej, ať jsou Tebe, Pána nejvyššího, poslušni,
a ať té hodnosti, již od Tebe obdrželi, uživají ke
cti Tvé a k našemu pravému dobrému. Nedej jim
na to zapomenouti, že misto Tvé zastupuji, a že je
přisný soud očekává. Učiň je velké ctnosti a bo

hate na skutky dobré, aby tak oné pravé velikosti
dosáhli a na Tebe věčně patřiti mohli; skrze Ježiše
Krista Pána našeho. Amen.

8. Modlitba za přátely.

O Bože! Ty jsi propůjčil jedenkrate skrze mi
lost Ducha svatého lásku srdcim věřicich svých;
dej i služebníkům a služebnicem svým, za něž k do
brotivosti Tvé voláme, všeho, co jim na těle nebo
na duši prospěšné jest, aby Tebe ze srdce celeho
milovali, a co Tobě se libi, činili a trpěli, skrze
Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

©. Modlitba za dobrodince.

O Bože! odplať dobrodincům mým to dobré,
kterež mně učinili a potud čini; potěš a obvesel je
za to, aby řekli: Pochválen budiž Hospodin, jenž
služebnikům svým pokoj a odpočinuti opatřil; já
však abych spravedlnost Tvou velebila a chválu
Tvou ohlašovala, skrze Ježiše Krista, Pana našeho
Amen.
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10. Modlitba za nepřátelsky smýšlející.

O Bože! Ty miluješ nás všecky, jako otec
ditky své miluje. Ty vidiš, kterak mne nepřátelé
souži, a tim jsi uražen. Odpusť jim, nebť nevědí
co čin. Naprav je milosti svou, a odpusť i mně,
v čem jsem Tebe urazila, skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

11.Modlitba při volení stavu.

Bože a Otče můj! s dětinnou důvěrou obracim
se k Tobě. (Chciť spasem dojiti, to jest ma nej
toužebnější žadost, a abych spasen došla, hotova
jsem všecko učiniti. (Čo tedy chceš, abych činila?
Dej mi vůli svou svatou poznati. Wim, že všecko
na zachovávání přikázam Tvých záleží. Protož Tebe
pokorně prosim, okaž mi stav, jejž voliti mám.
Neboť na tom zajisté přemnoho záleži, abych do
bře volila a na tu cestu života se dala, na niž
bych přikázaní Tvá zachovávati a spasení své nej
bezpečněji mohla působiti. Reciž, Pane! poslou
chám! hotova jsouc Tobě nejmilejší naklonnosti srdce
svého obětovati. Výyslyš mne v tak důležité potřeb
nosti skrze Ježiše Krista. Amen.

12.Modlitba nevěsty.

Vim, Bože můj! že Otec můj jsi, a ja ditě
Tvé. Nepřisluší mně takovym způsobem do stavu
manželského vstupovati, jakož doň pohané vstupuji,
jimž nedostalo se štěsti Tebe znáti. Budiž Ty sam
začátkem. svazku našeho. Dej mi na slova po



434 Pobožnosti pro rozličné stavy života.

mniti, jež svatý Anděl Tvůj Tobiášovi řekl: Ti za
jisté, kteříž ve manželství tak vcházeji, že Boha
od sebe i od své mysli odlučuji, a svě chlipnosti
jen hoví: nad takovými ďábelství má moc. — Pevně
jsem sobě předsevzala, zcela dle vůle Tvé svaté
živa byti, všecko zachovávati, co u oltáře před tváří
Tvou, před knězem a křesťanskou obcí přislíbim,
Dej k tomu požehnání svého; dej mně i mému bu
doucimu ode mne zvolenému manželi celé moci svá

tosti tě pocititi; dej nám, jako Tobiášovi a Sáře,
bohabojně, laskavě a přátelsky živu býti, v radost
1 žalost vespolek se zdělovati a tak obraz nejsvě
tější lásky a nerozdvojitelného spojení Ježíšova
s církvi jeho představovati. O tuto milost prosím
Tebe, Bože! ze srdce celého, skrze tehož Ježiše
Krista, Syna Tvého, Pána našeho. Amen.

15. Modlitba za manželstvo.

O Bože! kterýž jsi všemohoucnosti svou všecko
stvořil, a z ničehož ten přenáramný svět založil;
kterýž jsi člověka dle podobenství svého podivně
učinil, a v manželském spojení muže a ženy slavné
tajemství lásky Boži k lidem, i spojení Kristovo
s cirkvi předobrazil: velebíce slavnou moc Tvou,
voláme k dobrotivosti Tvé, abysi i nyni, když člověk
úmluvu svou s Tebou zrušil a hřichem tak hroznou
bidu na sebe uvalil, požehnání svého všem udělil,
jež svazek manželský spojuje. Shlédni milostivě na
všecky ženichy a nevěsty, manžely a manželky, otce
a matky, a dej jim stálé lasky a pokoje. Man
želský stav jejich budiž vždy věrný a svatý v Kri
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stu. Dej zvláště manželce a matce, aby svaté ženy
nasledovala; aby byla přívětivá k muži jako Ráchel,
moudra jako Rebeka, věrná až do nejvyššího stáří
jako Sara! Původce všeho zlého neshledejž v činech
jejich ničehož, coby k ohledům jeho sloužilo. Kázeň
a mirnost siliž a chraniž křehkost jeji; mravopo
čestnost zachovejž ji u každého v uctivosti. Dej,
ať i také muž její s ni pevný u víře a věrný při
kázanim Tvým svatým setrvává; rozum obou buď
povolný učení nebeskému, a celý život jejich ne
vinný, tak aby ditky i vnuky, jež ve svaté bazni
Boži vychovávali, v nezkaleném stáří ještě viděli, a
pak pokoje blahoslavených a kralovstvi nebeského
dosahli, skrze Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

Požehnejž je Bůh Otec, Syn a Duch svaty;
rozmnožiž jimi počet spravedlivých na zemi, a roz
hojniž je ve spravedlnosti, aby v den soudu se
všemi spravedlivymi a Svatými radostně před soudce
nebeského postaviti se mohli, kterýž co Bůh živ
jest a kraluje na věky. Amen.

14. Modlitba matky za dítky.

O Bože! Tys Otec ditek mých, i Stvořitel a
Pan jejich. Tobě je odevzdavám ; Tvoji jsou; otcov
ské lásce Tvé vele je zanechávám. Především pro
sim Tebe pro ně o království Tvé a spravedlnost
Tvou; ostatního jim dej dle libosti své. Propůjč
jim lásku k Tobě a bližnim; vlej v ně největší oškli
vost před zlými zvyky a přiklady světa tohoto; dej
jim vždy dle učení Evangelia kračeti. Nedopusť,
bych jednáním svým na odpor jednala tomu, cě si

28*
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na nejvýš přeju, a zlým přikladem snad sama pře
kážku činila tomu, oč nyni Tebe pro ně prosim.
Pozoruj mne, bych i ja na ně pozor měla, a pro
půjč, ať je v bázni Tvé a ve vši ctnosti vychovam;
skrze Ježiše Krista Pana našeho. Amen.

45. Požehnání, jehož matka dítěti uděliti
může.

Ditě mé! mějž Boha po všecky dny života.
svého před očima; nepřestupuj žádné přikázaní jeho.
Požehnejž Tebe všemohoucí Bůh! Budiž Tobě mi
lostiv! Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duše svaty!
chraň ditě mé; uchovej je ode všeho zlého, zvláště
pak od hříchu, kterýž největší zlé jest, abych je
denkráte s nim před Tebou se okázala a Tobě
v nebi bez přestání děkovala. Amen.

16. Modlitba dítek za rodiče.

O Bože! Ty chceš, abych rodiče své ctila;
vštip mně sám uctivost, poslušnost a lásku k nim.
Odplať jim to dobre, které mně tak hojně proka
zuji; dej jim dlouho šťastně živu býti, ve všem do
brém se rozhojniti, a konečně k Tobě se dostati,
a u Tebe se všemi ditkami svými se shledati; skrze
Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

17. Modlitba hospodyně.

O Bože! Tys mne ustanovil nad jinými. Dej,
ať, když je přijímám i po čas jejich služby přede
všim na bazeň Boži hledim; ať je za ditky Tvé
A bratry a sestry své považuji! ať o jejich vezdejší,
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mnohem vice pak o jejich věčné dobre pečuji, ať
je k modlení, k veřejným službám Božim, k častému
uživání svatosti slovy i přikladem povzbuzuji; ať
vesměs spravedlivě, slušně a laskavě s nimi nakla
dam; neboť vim dobře, že za ně budu muset na
soudu Tvém jednou odpovidati. © to Tebe prosim
skrze Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

18.Modlitba osoby služebné.

O Bože! Ty chceš, abych nyni ve stavu slu
žebném hledala posvěcení a spasení svého. Já jsem
se stavem tim, ku kterému jsi mne povolal, spo
kojena; vzalť pak sám Syn Tvůj podobu služebnika
na sebe. Dej, ať jsem hospodáře i hospodyně sve
tak poslušna, jakobys Ty sam mně poroučel; vštip
mně poctivou lásku k nim. Ale jen Tebe, nejvyš
šiho pána mého, mám a chci nadevšecko milovati
a se báti, a raději lásku představených svých dám
v šanc, než abych Tvou lásku ztratila. Dej, ať jim
věrna jsem, a statek jejich jako svůj vlastní zacho
vávám. Dej mi vnich osobu Tvou ctiti, a z lasky
k Tobě jich se přidržeti. O to Tebe prósim skrze
Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

19. Modlitba ctnostné panny.

Jen ctnost jest sličnost pravá, a stud jest nej
větši ozdoba pohlaví mého. Mladistvá podoba a
krasa vadne jako kvíti, a krásný šat nepřikreje
vady mé! i když mne chváleji a hledaji, nejsem
proto lepši. Abych se Tobě líbila, Bože můj! má
nejhorlivější peče má býti; na tom všecko záleží;
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ve ctnosti budu tedy jediné čest a radost svou vy
hledavati.

Nemohu se Tobě, Bože můj! lbiti, nejsem-li
mravně živa, a nevaruji-li se bedlivě všeho, co proti
čistotě jest. Čistotu srdce i těla bez porušení za
chovati, to budiž nejpřednější péče má ; o dar svaté
čistoty chci tedy vždycky k Tobě se modliti, neboť
nikdo nemůže býti zdrželivým, než komu Bůh dá
své milosti.

Uchovej mne, 0 Bože! před prvním pokleskem!
Ach, jistěby nebyl posledni! Jakbych se jedenkráte
hřichu proti čistotě dopustila, žádná litost nemo
hlaby již jej odvolati nebo docela shladiti. Přispěj
mi v čas pokušení, ať na Tebe, vševědouci Otče a
spravedlivý Soudce! pamatuji. Byť i nepravost ma
světu tajna zůstala, před Tebou, ó Bože! neni nic
skrytého; soudu Tvému neušlabych; jedenkrátby
se hanba má světu zjevila, a okamžitou radost
nasledovalyby trpké slzy a věčné výčitky svědomi.

Vzbuď tedy ve mně, 0 Panel óšklivost ke
všemu, začbych se sama před sebou a před nej
čistšim okem Tvým styděti musela, ať ve všem tělo
své za svaté pokládám a sama sebe nezneuctim.
Bazeň spasitelná pronikniž duši mou, a pomněni na
konec všech radosti vezdejších odstrašiž mne od
propasti, do nižby mne lehkomyslnost má uvrhnouti
mohla. Mělali-bych se kdy tak zaslepiti, abych
ctnost, čest, vezdejší i budoucí štěsti své v šanc
vydala ? — O jak hrozné budou muky na věčnosti,
kde červ jejich neumira a oheň nehasne; kde duše
nečistá věčně tou hroznou myšlénkou trápiti se bude:
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Tak snadno mohla jsem spasení dojiti, ale sama,
jsem nechtěla ; za maličkou a ničemnou rózkoš obě
tovala jsem blahoslavenství své, a vyměnila si za
ně muky nepřestávajici.

O Bože! když to povážim, jakbych mohla ještě
něco činiti nebo připustiti, co v tom nejmenším proti
čistotě jest? Jakžbych mohla něco za maličkost po
kládati, co Tebe nejvýš uráži, a coby dřive neb
později, časně a věčně tak hrozné tresty na mne
musilo uvaliti? A předce jsem tak slabá a křehka,
tolikerému nebezpečenství vydana, i mneby mohlo
lehoučko, jako mnohé jiné stavu a staři mého, totéž
neštěstí potkati.

Protož, o Bože! všecko učinim, jen abych či
stotu svou zachovala; všeho se bedlivě vystřihám,
coby ji nebezpečné býti mohlo. Oči své budu na
uzdě miti; nic nebudu mluviti, zpívati, nebo poslou
chati, nic neučiním ani nepřipustim, co proti studu
jest. Zvláště pak se budu ve šatěm a tvářem
mravopočestně a stydlivě chovati. Daleko budiž
ode mne všecko marnivé a rozpustilé fintěni, které
prostopášným lidem jen za draždidlo k hřichu slouži.
Soud a mravopočestnost chraniž mne před ouklady
jejich. Právě čistou pannu maji i zli lidě v uctivosti.

Před Tebou, všemohouci Pane, také sobě pevně
umiňuji, že nikdy svodnému pochlebenství sluchu
nedám, aniž mne jaké vyražení nebo darové, neb
jakékoli slibování budoucího zaopatřem ošaliti a
svésti ma. Tolikero smutných příkladů bude mně
výstrahou. Ale všemů nebezpečenství nemohuse nijakž
vyhnouti. Tim bedlivěji budu se na pozoru míti,
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tim horlivěji se modliti, abych do pokušení nepadla.
S pevnou důvěrou držím se Tebe všudy přítomny,
nejdobrotivější Otče! Ty přispěješ mdlobě a nemo
žnosti mé milosti svou: o to Tebe prosim, to dou
fam skrze Ježiše Krista Syna Tvého, Pána našeho,
Amen.

20. Modlitba vdovy.

Bože můj! moudrosti Tvé se libilo manžela
mého k sobě vziti. Kříž, jejž mně tim ukladáš, jest
sice těžky; ale Ty se jmenuješ Soudcem vdov a
Otcem sirotků. O zpomoz mi tedy, Otče můj! Od
trhuj mne vždy vice od světa, v němž všecko marné
jest. Dej, ať jen v službě Tvé v tiché osamělosti,
v spřostém živobyti, v modlení a dobrých skutcich
radost svou vyhledávám. Dej mi všem mým do
mácim přikladem ctnosti byti. Ja skládam všecku
svou důvěru na Tebe. Vyslyš mne skrze Ježiše
Krista. Amen.

Obnovení slibu na křtu svatém učiněného, zvláště
když při křtu svatém přítomni jsme.

Všemohouci, věčny Bože! Otče Pana našeho
Ježiše Krista, kterýž jsi nás k víře sv. povolal, a
všem, jež křtem svatým s sebou spojuješ, nejmoc
nější zaslíbení lásky a milosti své činiš: propůjč,
ať nabožně na to pomnim, a za důkazy veliké lásky
te vděčna jsem, kterou jsi všem, mně i křesťanským
bratřim a sestrám mým na křtu udělil, nebo ještě
uděliš,
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Přijmi a zachovej nás v otcovské ochraně své,
ano vztáhni milostivou ruku svou na nás, jakož ji
kněz při křtu svatém na ditě vztahuje. Zachovej
nás pod ochranou křiže, jimž jsme na křtu svatém
poznamenáni byli. Osvoboď nás od slepoty srdce;
roztrhni vazby satanovy, jimiž jsme svázání byli,
a otevři nam dvéře milosrdenství svého, abychom
statky a rozkošemi světa pohrdajice, ve svatých při
kázánich Tvých sobě oblibovali, a věrným zachová
vánim jich radostně Tobě v cirkvi Tvé sloužili. Dej,
ať moudrosti Tvou, co duchovní solí okořenění, vždy
s horlivější pobožnosti a s nadějí vždy radostnější
svatému jménu Tvému sloužime. Ďábel nemějž ni
kdy moci k nam, nýbrž třes se a utikej před zna
mením křiže svatého, kteréž nám na čele učiněno
bylo. Svatý Hospodine, všemohoucí Otče! Pramene
všeho světla a vši pravdy! osviť a řiď nás služeb
niky své! dej nam moudrosti pravě, abychom ne
pohnuti v naději, moudří ve všem předsevzetí, a
věrní svatému učení Tvému setrvávali, skrze Ježiše
Krista Pána našeho. Amen.

(Tuto se modli pobožně Otče náš, Zdrávas Ma
ria a Věřím v Boha; pak rciž opravdově a horlivě
formuli při křtu zavedenou:) Odřikám se satanaše,
i všech skutků jeho, i vši pejchy jeho. (Taž se sama
sebe:) Věřiš-li v Boha Otce atd. (a odpověz sr
děčně a pevně:) Věřim! (Pak se modli dale :)

Všemohouci Bože! Otče Pana našeho Ježiše

Krista! diky Tobě za to, že jsi nam dal z vody a
Ducha svatého opět se naroditi a hřichův odpuštění
dosáhnouti. Ty jsi nás oblekl v roucho nevinnosti,
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uchovej nás tedy také ode vši poškvrny hříchu, aby
chom je jedenkrate čisté až před soudnou stolici
Božského Spasitele našeho přinésti mohli. Tys nám
rozsvitil světlo viry; nedej jemu v nas již zhasnouti.
Dej nám lásku svatou, ať přikázání Tvá zachová
vame, abychom jedenkráte, když k soudu přijdeš,
se všemi svatými, milé přivitání od Tebe uslyšeli a
do života věčného vešli. Amen.

21. Modlitba na den jmenin.

Dej, o Bože! na přimluvu sv. N., jejižto jméno
na křtu svatém mi udělené nosim, ať život svůj dle
sv. předpisů Tvých zřidim, vznešený přiklad této sv.
patronky své věrně následuji, v milosti Tvé až do
skonáni setrvám a v blaženosti nebeské se jednou
se sv. N. a všemi Svatými věčně raduji; skrze Je
žiše Krista, Pana našeho. Amen.

22. Modlitba o požehnání pro osení polní.

MilosrdnýyBože a Otče; nejdobrotivější Zacho
vateli života našeho! Nyni voláme k Tobě o chleb
vezdejší a o všecko, čeho k vyživení svému potře
bujeme. Dej vzniku a zrůstu polnimu osenminašemu;
sešli v pravý čas občerstvujici déšť a světlo slune
ční. Stvořiteli a Pane nebes a země! všecko jest
v moci Tvé. Ty nám můžeš požehnání své dáti i
odniti: protož prosime Tebe, požehnej oseni našemu,
a chraňje před suchem, mokrem, mrazivými větry
a záhubným krupobitím.

Jsmeť sice my hřišní lidé darů a milosti Tvých
nehodni, jichž nám každodenně uděluješ! ale, Otče
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dobrotivý na nebi! nepatř na hříchy a nepravosti
naše, jichž tuto od srdce litujeme, nýbrž smiluj se
nad námi skrze Ježiše Syna svého, jenž za nás na
křiži umřel a předrahou krev svou prolil.

Důvěřujice cele v Tebe, zaslibujeme Tobě, že
všecky povinnosti stavu svého věrně plniti, a v štěstí
i neštěsti s nejmoudřejším řizením Tvým spokojeni
budeme. Nikdy na to nezapomeneme, že Otec náš
jsi, a že naše dobre obmýšliš, nechť dáváš nebo
bereš, požehnávaš nebo třesceš.

Prosime Tebe, Otče milosrdný! neopouštěj nás
ubohé, pomoci potřebné ditky své. Slituj se i bu
doucně nad námi, a požehnej nas milosti a milosr
denstvim ve všem, co se časného i věčného spasení
našeho dotyče. © to Tebe prosíme skrze Ježiše
Krista, Pana a Spasitele našeho. Amen.

23. Modlitba o déšť.

O Bože! v němž živi jsme, se hybáme a tr
váme, dej nám deště prospěšného, abychom, čas
nými statky dostatečně jsouce opatřeni, tim bezpeč
něji věčných mohli vyhledavati, skrze Ježiše Krista,
Pána našeho. Amen.

24. Modlitba v čas bouřky.

O Bože! strašně se jevi moc Tvá. Hrom jest
hlas Tvůj, a všecko se třese před hlasem tim. Hrom
a bleskové jsou poslové Tvoji, tou cestou jdouci,
kterou jsi jim vykazal; oniť ohlašují slávu Tvou.
Při hřímání a blýskáni ohlašoval jsi jedenkráte
zákon svůj na hoře Sinai. Hlasem hřímajícím dal
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jsi svědectví Synu svému: Ja jsem Tebe osla
vil, a oslavime Tebe. — Tobě, Otče! jemuž se nyni
veškera příroda v děsném mlčení klani, Tobě se i my
svému klanime. Před Tebou ohybaji se všecka ko
lena. Svaty Bože! svaty, silny Bože! svatý, nesmr
telný Bože, smiluj se nad námi!

25. Modlitba po bouřce.

Bože můj! děkujeme Tobě, že jsi nas a jměni
naše zachoval. V Tebe budeme stale důvěřovati,
Tys Bůh náš; Ty rad vysvobozuješ a zpomahaš.
Dej, ať jest to přestálé leknuti duši naši spasitelné.
Požehnej předsevzetim, jež jsme v okamžení nebez
pečenství učinili. Chceme se polepšiti a strašlivému
soudu předejiti, jejž tato bouřka poněkud předobra
zovala. Způsobila-li někde škodu, tedy vzbuď všech,
jež jsi zachranil, k outrpnosti a oučinné pomoci.
My poroučime sebe i všecko, co jest našeho, do 0
chrany a požehnaní Tvého na vždycky. O to Tebe
prosíme skrze Ježiše Krista. Amen.

26. Modlitba o jasné povětří.

K Tobě, Pane! volajice, prosíme pokorně, pro
půjč nam povětři jasného. Dej nám, kterýž za hři
chy své zasloužené pokuty trpime, milosrdenství a
dobrotivosti Tvé okusiti, skrze Ježiše Krista, Pana
našeho. Amen.

27. Modlitba po žních požehnaných.

Děkujeme Tobě, mocný Bože! za hojné pože
hnáni, jimž nás otcovská dobrotivost Tvá roku toho
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obdařila. Propůjč, ať ho dle svatého oumyslu Tvého,
k dobrému našemu a k prospěchu bližního, uživame,
a dobrodiní Tvých i na přiště hodni a účastni jsme,
skrze Ježíše Krista, Pana našeho. Amen.

28. Modlitba po žních skrovných.
Všemohouci Bože! tohoto roku nepožehnal jsi

nam tak hojně, jakož jsi jindy činival, ourodu polní.
Ale předce tolik jsme z otcovské ruky Tvé obdrželi,
mnoholi postačí zachovati nás, když k tomu pože
hnáni svého propůjčiš. Protož děkujice Tobě srdečně
za dary Tvé, ač v miře shrovnější nám udělené,
prosime Tebe, dej nám pod ochranou Tvou jich po
živati a věrně s nimi hospodařiti, ať se darů hoj
nějších hodni učiníme, a nepomijejicích statků života
věčného dosahneme, skrze Ježiše Krista, Pana na
šeho. Amen.

29. Modlitba od papeže Urbana VIII.
(V obecných potřebách.)

Před tváři Tvou, Pane! vyznáváme hřichy, jež
jsme spáchali, a přirovnáváme je k trestům, jichž
jsme za ně zasloužili. Povážime-li to zlé, jehož jsme
se dopustili, jest nynější naše bez přirovnání menši,
než nepravosti naše. — My citime tresty hříchů
starých, a ještě žije chuť k hřešení v srdcích na
šich. — Trest Tvůj stiha přečinění naše, ale ne
přemáha bezbožnost naši. — Zarmutek svírá srdce
naše, ale nepokoři hrdou mysl nepravosti. — Trpká
bolest hloda na živobyti našem, ale obcování naše
nenapravuje. — Když dlouho shovivaš, nedbáme na
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to, a když tresceš, nevydržime. V čas neštěstí vy
znáváme nepravosti své, ale po navštivení Tvém za
pominame, co jsme prvé oplakavali. Když nam ra
nou hroziš, slibujeme polepšení, když ale zpět tá
hneš ruku vztaženou, zapomináme, co jsme byli sli
bili. — Když biješ, křičiváme k Tobě: Ušetř nas!
a když odpustiš, hřešiímejako prvé. — Pane! Ty
máš outrpnost s hříšniky, kteří vyznávají, že hřešili.
— Víme, že nepřijme-li nás milosrdenství Tvé na
milost, spravedlnosti Tvé propadneme. — Otče vše
mohouci! dej nám bez naši zásluhy toho, oč k Tobě
voláme, kterýž jsi nás z ničeho učinil, abychom se
Tobě modliti mohli, skrze Ježiše Krista, Pana na
šeho. Amen.

SO.Modlitba v nakažlivé nemoci.

O Bože! nyni okazuješ, co člověk jest, a co Ty
jsi. Ach, jak mnoho lidi pohubi tato jediná nemoc!
Všickni jsme skrze ni v ouzkosti a strachu. Dobré
to sice jest, že jsi nás pokořil, a tak mocný pro
středek k napravení našemu zvolil. Kýžby ale také
pohledem na blizkou smrt srdce každého se hnulo,
Tobě naklonilo, a hřišnici se polepšili! Otče! milo
stiv nám buď, a odejmi tento hořký kalich od nás.
Osviť lékaře, aby tuto nemoc náležitě poznali, a
požehnej likům, aby nemocným prospivaly. Jest-li
však vůle Tva, aby toto zlé ještě déle potrvalo, a ještě
vice lidi trpělo a umřelo, staň se nejsvětější vůle
Tvá. Jen o to Tebe prosíme, nenech žádného nepři
praveného a v nemilosti Tvé umřiti. Učiň ať toto
zlé všem slouží k dobrému, a když tělo trpi a umirá,
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ať duše ranou tou napravena a očištěna v Tobě ži
vota věčného nalezne; skrze Ježiše Krista, Pána
našeho. Amen.

31. Modlitba v čas pádu dobytka.

O Bože! Stvořiteli všech věcí! Ty jsi nám zví
řata podrobil a je k službě naší ustanovil; děkujeme
Tobě za laskavé zřízení Tvé. Ale morová nemoc

hubi a odnimá nám ten tak služebný a užitečný do
bytek. Zasloužili jsme sice toho zlého, a pravem nás
navštěvuješ; ale předce jest nám to těžke a bolestné,
že dobytek svůj tratime. O zachovej námjej! Ušetř
nás trestem svým. Budoucně budeme Tobě i za do
bytek naš vděčni; nebudeme jej trýzniti ani jemu
láti. To slibujice prosime Tebe o milosrdenství,
skrze Ježiše Krista. Amen.

52. Modlitba v čas války.

O Bože! kterýž války rušíš, a nepřátely těch
kdož v Tebe duvěřuji, mocnou ochranou svou roz
ptyluješ: přispěj služebníkům svým, Tebe o slitování
vzyvajicím ku pomoci, abychom po skrocené zuři
vosti nepřátel našich Tobě ustavičně děkovati a Tebe
věčně chváliti mohli, skrze Ježíše Krista, Pána na
šeho. Amen.

53. Modlitba po vítězství.

Čest a díky Tobě, Pane zástupůl Ty jsi nám
propůjčil vitězství nad nepřátely, Přiveď je sám ne

štěstím jejich k pokojnému smýšlení; vštip vítězům
lásku k přemoženým; dej v boji padlým odpočinutí
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věčné; uzdrav raněných; zpomoz všem, kteřiž při
tom jakkoli trpěli. Řiď srdce knížat, aby jen tak
dlouho, pokudž třeba jest, meče k obraně své uži
vali. Dej nam též nade všemi nepřáately duši na
šich zvítěziti, a jedenkráte života věčného dosáhnouti,
skrze Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

4. Modlitba o pokoj.

Bože pokoje! Ty dopouštiš valky, abychom tim
vice po pravém, věčném pokoji toužili. Propůjč cir
kvi své a vlasti naši pokoje. Třeseme se, když sobě
to zlé představíme, jež válka nám a bratřim našim
působí. Dej národům proti sobě bojujicim smejšlem
pokojné. Ty máš srdce králů v ruce své, a řidiš
je jako potoky, kam chceš. O řiď je tedy k svor
nosti! A udělš-li nám pak pokoje, dej nám jeho
také svatě užívati, a propůjč milostivě, ať svorně
vespolek žijeme, aniž Tebe hříchem urážime. O to
Tebe prosime skrze Ježiše Krista, Pána našeho.
Amen.

Upozorňujemena modlitební knihu: Hlasy nebeské. Katolík
při všech pobožnostech sonkromých i veřejných ve všech
potřebách života modlící se slovy Pisem svatých. Vzdělal
Karel B. Císař, farář v Mirovicích, bisk. vikář atd. —
Na obyčejném papíře stran 334, za 80 nkr. — Nákladem
kněhkupectvíB. Stýbla v Praze.



Oddělení desáté.

Pobožnosti v souženích a pokušeních.
P NNN

Připomeňuti.
O křesťanské trpělivosti v protivenstvích.

Útec náš na nebesích, který nás vice zkoušeti
nedáva, než sněsti můžeme, navštěvuje často i Ty,
kteréž miluje, souženim a protivenstvimi, aby je zkou
šel, očistil a pro nebe vychoval. Když tedy Pán
Bůh, křesťanko! soužení na Tebe sešle, drž se toho
pomyšlem, že z otcovské ruky Boží pochazi a Tobě
k dobrému sloužiti bude, pak-li jen Boha z celého
srdce miluješ. Bůh čini všecko dobře! Nadto mají
soužení a protivenstvi života tohoto při své hořko
sti jistě také dobrou stránku.

1) Nic neni svodnějšího nad smyslné radosti a
zapovězenou rozkoš; nic vice zaslepujiciho nad bo
hatství, vyražení a slávu světskou. Protivenství však
ruši tato nebezpečná osidla, okazujic ničemnost je
jich. Slzavé oko vidi lépe pravou cenu věci, než smě
jici se, a protož také důkladněji soudi. Protivenství
uči Tebe opatrně kráčeti, a nejen o nynější oka
mžení dbáti, ale i následky pozorovati a o budouci
dni se starati. Co Tobě nyni smyslnou radost pů
sobi, může se ti brzy hojným pramenem hořkosti

M. Haubra modlitby. 29
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stati; a nač nyni pošetilým způsobem důvěru svou
skládáš, může ti brzo odňato býti. Přizeň lidská
jest vrtkavá; lidé, jež za nejpoctivější maš, mohou
tebe ještě nenáviděti, a nepřatelsky zahubu tvou
žádati. Mrzká chlípnost často zmizi, prvé než se
nasytila, a zanechává trni hryzouciho svědomí v bid
ném srdci tvém. Kdo na bohatství zpyšněl, může
na mizinu přijiti, a opuštěny v bidě úpěti.

Blaze tobě, vede-li tebe cizi zkušenost k opa
trnosti. Kyžbys aspoň z pomijejicnosti věci vezdej
šich nabyla poznání, že nic vice neposkytuje pra
vého štěstí a mysli spokojené, než vědomi povin
nosti vyplněných, a ctnost, která u prostřed soužení
a protivenstvi pevně a neohroženě stoji, jako skála
v bouři mořské.

Blaze tobě, vezme-li tebe protivenstvi do ka
zně své, a odtrhne-li tě od bidných hříček, jež svět
do nebe vynáší. Naučit tebe hledati a toužiti po
statcích nebeských, jež žádný zloděj nemůže ukrásti,
žádný mol zkaziti, žádný rez nažrati a žádný ži
vel zničiti, proto že věčné jsou.

2) V protivenství učiš se tim vroucněji Boha
svého se přidržovati, čim vice lidé tebe opouštěji,
a čim vice pomoci a potěšení potřebuješ.

3) Protivenství očišťuje duši tvou od nezřize
ných náklonnosti a divokého toužení po takových
statcich, ježby tebe předce jen oklamaly, a po ta
kových radostech, kteréžby tebe v zkázu přivedly.

Do přibytku zármutku neopováží se lehkomy
slnost vstoupiti, a chlipnost a zhejralost nenalezá
mista při truchleni. Nejmocnější naruživost zemdli,
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kde se soužení umisti, a koukol ctižádosti, lakomo
sti, zpupnosti, který v štěstí tak bujně roste a pravý
život v Bohu tak mnohonásobně dusí, rychle usýchá
a hyne v žžavém parnu zármutku a soužení.

4. Neštěstí vyvádí tebe z bludišť, budi tě ze sna
lhostejnosti, okazuje tobě propast, na jejímžto kraji
stojiš, a pudi tebe k opravdovému změnění mysli a
polepšení života, v němžto se ti pokojné, s Bohem
smířené srdce stane nejdražším pokladem.

5) Soužení tě činí tichým a outrpným k sou
ženým, proto že nyni z vlastní zkušenosti víš, jak
soužení boli, a jak milé jest truchlícímu potěšení a
pomoc, kterou přinášíme.

6) Učiš se na Krista patřiti, dle něho trpěti,
s nim snášeti, křiž svůj něsti a — s nim vitě
ziti. V soužení nahližime teprv všecku slávu zaslí
bení Kristova: Budeme li s ním trpěti, budeme
s nim korunováni. Onť pak tolik přetrpěl, a na něm
nebylo ani stínu hříchu; —- smělalibys se zdráhati
z kalicha hořkosti okusiti, jejž On až do poslední
krůpěje vypil? —

Bůh jest rovněž tak dobře dobrodinec a Otec
tvůj, když na tebe soužení dopouští, jako když
srdce tvé obveseluje; nebo obojí tou cestou vede
tě k pravému štěsti tvému. Máš mu tedy také vždy
děkovati a dětinně řizení jeho se oddati, jako ti
přiklad dal Pán Ježiš na hoře Olivetské. — Máš
se i v čas soužení svědomitě vynasnažiti, abys vše
cky povinnosti vyplnila, jež ti svaté náboženství a
stav tvůj ukládá. Dětinná důvěra tvá v moudrou
dobrotivost Boži, pevné a potěšitelne přesvěd



452 Pobožnosti v dsouženícha pokušeních.

čení, že ti neda nikdy klesnouti, posiluj a zbav
srdce tvé od všelike netrpělivosti a hněvu, od malo
myslnosti a ouzkostlivosti. Tys pod křidly Všemo
houciho, trp a snášej, ale neboj se.

Neodávej se tedy přiliš zarmutku, aby tobě
ve věrném a 'statném plnění povinnosti tvých ne
překážel. Nabuď spiše srdce a považ, že mrzutosti
stav svůj nezlepšiš, a že nekřesťanské stěžování
soužení tvému neodlehěi, nybrž ještě vice je ztiži.
Doufej v Boha, a modli se v souženich a v proti
venstvích k němu dle předpisu a příkladu Ježišova,
k čemuž nasledujici modlitby ustanoveny jsou. Prvni
a nejdůležitější modlitba tvá v takových smutných
hodinách budiž vždy:

I. O křesťanskou odhodlanost a věrné následování Ježíše
v soužení.

„Toto nynější kratičké a lehké soužení naše,
převelmi veliké břímě věčné slávy v nás působi.“
2. Kor. 4, 17.

Tuto, kde mne nikdo neslyší, jenžby ze zármutku
mého se radovati a sobě posměch učiniti mohl, kde
Ty, outrpný a slitovný Bože! samojediny se mnou
jsi, tuto budu skličenému srdci svému hledati od
lehčení, a hynouci duši své potěšení. Kamžbych se
měla také v soužení svém obratiti, než k Tobě,
Bohu a Otci svému, ktery je nejlépe znáš a všecku
moc máš jemu odpomoci? Pane, Tys sila a moc
ma, a outočiště mé v den soužení.

Především klanim se prozřetelnosti Tvé a sva
"tému řízení Tvému, Stvořiteli a Zachovateli světa!
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Hluboce klanim se pod mocnou ruku Tvou, pod
metlu Tvou otcovsky trestajici, aniž se opovažuji
ptati, kterak jsem tohozasloužila, anebo pročtlači tento
těžky křiž právě mne, a proč ne jiného? — Ty
sam jsi Pán, staň se vůle Tva! Snad jsi viděl, že
bylo srdce mé přiliš zatvrzele a lehkomyslne, než
aby bez pokárani Tvého napraveno byti mohlo?
Snad mne chceš timto hořkým likem od nemoci u
chrániti, kteražby se duši mé smrtelnou stala? Snad
mne chceš v tomto zkoušení k vyšší dokonalosti při
praviti, a dopouštiš na mne zde utrpeni, abysi mně
tam tim slavněji odměniti mohl? Nebo jiný mně
skryty oumysl, ktery zajisté jest nejmoudřejší a nej
dobrotivější, pohnnl Tebe, abysi na mne tento těžký
křiž vložil.

Chciť tedy sama sebe zapřiti a jej na sebe
vziti, Spasitele svého trpělivě následovati, a pod
křižem jeho dětinné oddanosti do nejsvětějšího řizem
Tvého se učiti. Pročbych chtěla po růžich kráčeti,
když Ježiš můj tak trnovou cestu pro mne nastou
pil? Kdybych musila přetrpěti potupu, hanbu, po
mluvu, posměch, křivdy, závist, pronásledování, chu
dobu, ano i smrt samu, jakouž mám přičinu sobě
nařikati? Netrpěl-li Božsky Vykupitel můj tež vše
cko to, a Sice v neskončeně větši miře, aniž ust
otevřel? Nejsvětější, Nejnevinnější trpěl, a cožbys
mohl na mne vložiti, čehobych nebyla zasloužila ?
Mnohá přestoupení již z mladosti mé popuzuji spra
vedlnost tvou proti mně! Jake hrubé nepravosti
v myšleni, řeči, skutcich, poškvrnily i napotom srdce
a obcováníi me! Kdybysi přisně se mnou naložil,
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musil bys mě neskončeněvice trestati, tělo mé usmr
titi a duši mou v nekonečnou záhubu vydati? A Ty
béreš předce jen metlu Otce laskavého, ktery pouze
tresce, aby napravil. Chciťtedy tyto vždy ještě mirne
rány k polepšení svémutrpělivě snášeti, Tebe chva
liti a Tobě děkovati, že mne tim od muk věčných
vysvoboditi chceš. Lepe, neskončeně lépe zde tr
pěti, než tamto! Jak mnoho dobrého obdržela jsem
od Tebe, Bože dobrotivosti! po celý život svůj na
těle i na duši, bez zásluhy své! Slušné tedy jest,
abych i to soužení, jež jsem převelmi zasloužila,
od Tebe trpělivě přijala. Jen dej, Bože můj! — o
to jedine Tebe prosim — srdci mému oné tichosti
a trpělivosti, jižby se Tobě a onomu zalbiti mohlo,
kterýžto řekl: „Učte se ode mne, nebť tichý jsem
a pokorny srdcem,“ ať duši své odpočinuti naleznu
a břimě Tvé ať se mi stane lehké a jho Tvé
sladke.

Ale vždyť pak neni, Otče můj! soužení to ne
snesitelné, které na ditky své vzklaádaš. Neboť Ty
je pomahaš i něsti, dodávaje nám potěšení i stalo
sti, hořkost trápení nám oslazuješ sladkostmi nebe
skymi, a nam okamžení a dob dopřávaš, kde to
vědomi, že trpime v Tobě, naplňuje nás duchovním potě
šenim, jakéhož nám nejšťastnější dnové opatřiti nemohli.
A jak malo jest i těchto smutných dni, a jak brzy po
minou! Pak se otvirá nebe, aby nás na věky do ob
čerstvujiciho lůna svého přijalo, bychom všeho hoře a
soužení na věky jsouce zbaveni, na Tebe, neskončeně
dobrotivy Otče náš, bez přestání mohli patřiti, po
živajice nevýslovného blahoslavenstvi, bez změny a
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bez konce. Ba věru! soužení času tohoto nezaslu

huje oné budouci slávy, kteráž se na nás zjeviti má.
Tobě, Bože můj! budiž to zcela zanecháno,

zdaž a kdy, a kterak mne z této bidy vytrhnouti
chceš. Ty viš — nikoli já krátkozraká, převraceně
smejšlejici osoba — co mně užitečné a prospěšné
jest, a toho mi také dáš, když pravy čas přijde.
To doufam s dětinnou důvěrnosti od neskončené la

sky otcovské Tve, ktera o všecko stvoření nejla
skavěji pečuje. Tyť jsi blizky všem, kteři obtiženi
jsou; Tys hotov, pokorným duchem zpomoci. A zda
liž jsem neobdržela za živobyti svého přečasto nej
zřejmější důkazy toho? Ráno jsem nařikavala: Hospo
dir na mne zapomenul! a prvé než večer přišel,
musela jsem zahanbená význati: Hospodin rozpo
menul se na mne a požehnal mi!

Budu tedy trpěti, že Ty tomu chceš, a jak dlouho
Ty chceš; v Tebe budu ve všech potřebách doufati,
Ty Bože důvěry mě! Jak často provedl jsi mnohe
ditko své temným oudolim soužení do jasné při
jemné krajiny štěstí vezdejšího, cti a pokoje! Od
dám se tedy zcela vedení Tvému, a nebudu reptati
ani Tobě předpisovati. Mlčic trpěti budu, aniž úst
otevru; Ty Pane! všecko dobře učiniš. — Kdyby
se však Tobě nelibilo, smutek můj tuto v radost
proměniti, přece nezoufam, nýbrž trpělivě snášeti
budu, doůfaje, že i na mne jedenkráte se vyplu:
Kteřiž slzy rozsévaji, radost žiti budou. Vyšedše
plakali a semeno rozsévali. V čas žní však plesa
jice přijdou a snopky své ponesou. Amen.
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2. Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.

Když se nám dobře vede, zapominame na Pana;
sešle-li však nějaké soužení, opět ho hledame. To
vi nebesky Otec náš, proto sesiláa soužení co posla,
kteryby nás upomenul a nám řekl: Milé ditě! Otec
tvůj posila mne k tobě na důkaz, že tebe miluje
a spasiti chce. Tys jej v štěsti opustil a na něho
zapomenul, On však láskou věčnou na tebe pama
tuje a nechce, abysi zahynula, nybrž se obrátila a
živa byla. Proto seslal tobě soužení, abysi prohlédla
a spatřila zaáhubu tobě hrozici, a nyni, v den na
vštiveni poznala co tobě jest k pokoji. On se ti
skrze to seslané soužení takměř do cesty stavi, chtě
tobě překážeti, abysi na cestě zkázy dále nepo
kračovala, nybrž se obrátila a do otcovských rukou
jeho uvrhla. Soužení a těžkost na tebe dopuštěna
ma tebe takměř přinutiti, aby ses jemu poddala,
a vším jiným pohrdnuvši jen jeho se přidržela.

Protož nezoufej, duše mila; nemysli, že na tebe
ve dnech soužení Bůh zapomenul a v těžkostech
tebe opustil ——že tě nenávidi. „Zdaliž se může
žena zapomenouti nad nemluvňátkem svým? —A
byť se ona zapomenula, ja však nezapomenu se nad
tebou. Aj na rukou svých napsal jsem tě“ Tak di
Hospodin. Nehněvá se tedy na tebe! nepronásle
duje tě, nezavrhl tebe; nikoli on tebe miluje, tebe
hledá, za tebou chodi, nechce dopustiti, abysi za
hynula; chce tebe všemožně spasiti. O, protož pad
nouc na kolena děkuj jemu, že tebe již nezavrhl,
nýbrž ještě za pokárání hodnou uznal. Modli se tedy
s srdcem dětinně oddaným:



Pobožnosti v souženích a pokušeních. 457

Bože a Otče můj! Ty mně tak velice jsi na
kloněn, tolik mne miluješ. Kamžbyých se byla ko
nečně v lehkomyslnosti sve dostala, kdyby si se
nebyl nade mnou smiloval, a mne souženim opět
k sobě přitáhl. Uznavam nevyslovitelnou lásku Tvou
a klonim se pod kárajici otcovskou rukou Tvou,
kteraž se mi sice nyni těžká a přisná zdá, když
však mne káráním od chyb očistiš a napraviš, vše
cky slzy mi usuši a všecky rány zhoji, které mně
způsobila; pak se my tak štědře otevře, že všim bo
hatstvim statků nebeských, radosti přehojnou a po
kojem naplněna budu, jež žádný rozum pochopiti
nemůže. To všecko zaslibil mně milý Syn Tvůj, Bož
ský Pan a Spasitel můj Ježiš Kristus; protož vě
řim, že mne miluješ, když mne tresceš. Amen.

3. Utěcha v soužení.

„Všelikou péči svou uvrzte na něho, nebo on
ma péči o vás.“ 1. Petr 5, 7.

Proč jsi tak zarmoucena, duše má! jakobys
byla. již docela osamělá a opuštěna? jakoby již ni
koho nebylo, jenžby se tebe ujmouti chtěl? Nemli
Bůh i Bohem tvým? Není-li Stvořitel a Zacho
vávatel nebes a země i tvojim Stvořitelem a Za
chovávatelem? Nepečuje-li On, jenž o všecko dilo
ruky své se stara, také o tebe? Což pak Otec
všech, jenž žádného nevyjimá, žadný svůj tvor ne
zamita, tebe jedinou od otcovské věrnosti a péče
své vyjmul? Což právě jen tvym Otcem neni? Slyš,
co Bůh a Otec tvůj di: Všelikou péči svou uvrz
na mne; na mne vlož, co tebe tlači; mně si po
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stěžuj, co tě boli! ode mne žadej co ti chybi; mně
svěř, čeho se bojiš. Věř pak mně, ja mám péči o
tebe. Ja tě jistě neopustim. Vždyť jsem Otec tvůj,
a nemohu přestati Otcem tvým býti; nepřestanu
tedy také o tebe pečovati. Buď jen dobré mysli a
netrap se přiliš; na mně maš mocného a ochotného
Otce, důvěřuj ve mne, a zanechej mi docela osud
svůj. Tobě zpomáhati těši mne nejvice. Okažiť tobě,
i zkusiš toho napotom, že jsi ve mne nadarmo ne
důvěřovala, nadarmo mé pomoci neočekávala, na
darmo péči svou na mne neuvrhla. Nebuďpřiliš ou
zkostliva: nebo hle! což pak vším svým pečovánim
pořidiš, změniš nebo napraviš? Seč však ty s pe
čovánim svým nejsi, s to jsem ja. Všemohouci ruka,
ma může všecko změniti a rychle všecko změni, jak
hodina odbije, kdy dobře bude tobě zpomoci. Ty
my ležiš vice na srdci, než sama sobě. Mně neni
teskno o tebe, nebť mohu tobě zpomoci, a pomoc
ta již na blizku jest. Jen mne poslechni, trp ochotuě,
bojuj dále a modli se s dětinnou důvěrou ke mně,
tedy tobě dám, čeho srdce tvé žádá.

O, kdožby v tak dobrotivého, přelaskavého Otce
nedůvěřoval? kdožby ho ještě zbytečnými a nedů
věřlivými starostmi uražel? Pryč s vámi bazlivé my
šlenky, jež srdce jen obtěžujete; jen berete a nic
nedáváte. Důvěra jen dáva vám pokoje, posily, zmu
žilosti a potěšen. Nedůvěra a uúzkostlivost odnimá
a ruši v nás všecku silu, všecku radost, všecken
život. Protož nespouštěj se důvěry, duše ma! nybrž
modli se v soužení s dětinnou oddanosti k Otci ne
beskému;
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Otče trpicich! ktery jsi z lasky k nám ani Syna
svého nešetřil, nybrž jej na smrt vydal, a skrze
muky a smrt do slavy uvedl, aby se nám dostalo
potěšení, milosti a pomoci v každém soužem: Ty
jediny víš, jaké zkoušení a trapeni mne ještě oče
kava, i nejsi-li Ty to, Otče! ktery toto soužem
uklada? Ty, moudrosti neomylná; odměřila jsi mně
miru trápení mého, a vice mne nepřistihne, než Ty
k napravení a oblažení mému zapotřebí uznáš, nad
silu mou nedaš mne zkoušeti.

Všecken osud můj leži v otcovské ruce Tve,
a jen Ty víš, nikoli ja, co mi opravdově prospiva.
Nuže tedy, Otče! staniž se vůle Tvá! — Tobě od
poroučim cesty své! — v Tebe doufam. Ty všecko
dobře učiníš. Čím oddaněji trpěti budu, tim hojněji
odměniš trpělivost mou.

Nedej mi tedy, Otče! klesnouti pod břemenem,
které na mne vzkládáš. — Oči mé buďtež na Je

žiše trpiciho upřeny! — Brzy dobojuji, brzy budu
tam, — a trpěla-li jsem s Ježišem — blaze mně!
— budu také podilu miti na slavném království
jeho, jehož mně utrpenim a smrti svou dobyl. Am.

4. Prosba za odvrácení soužení.

Bože potěšení a Otče milosrdenstvil Ty diš ke
všem trpicim skrze Proroka: V čas soužení volej
ke mně, a vysvobodim Tebe. V toto otcovské za
slibení důvěřujic, přicházim v soužení svém k Tobě
a prosim Tebe, vzezři na mne milostivě, jakož jsi
vzezřel na mnohého bidnika, k Tobě © pomoc vo

Jajiciho, a vysvoboď mne z potřeby a soužení mého,
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jestli se tak nejmoudřejší a nejsvětější vůli Tvé
libi, a duši mé na škodu neni. Mám-li však ještě
dele trpěti, tedy mi propůjč trpělivosti, ať mne hoř
kost soužení toho bazlivou a malomyslnou neučini,
nybrž ať z lasky k Tobě statně a ochotně 'trpim.
Nebo nikdy nesmím zapomenouti, že neni tento svět
přibytkem radosti, nybrž spiše obydlim zkoušení.
Nejsem ve vlasti, nybrž na obtižné cestě do ni.
Ale na Tebe, nejlepší Otče můj! smim se spolehnouti,
že mne povedeš a přispěješ. Zpomoz mi tedy dle
moudrosti své, Otče můj! skrze Ježiše Krista. Am.

5. V čas starosti o obživu.

„Ja nuzný jsem a chudy, Pan však pečuje o
mne.“ Žalm 39, 18.

Bože! Stvořiteli a zachovavateli všeho, co uči
něno jest. Ty vidiš, jak těžce sebe a svě přinále
žejici živím, a jak starosti tyto srdce mě tižeji a
živobyti mně ztrpčuji. Nechci se opovážit tázati se,
proč mne v nouzi hynouti necháváš, jinym pak hoj=
nost pokrmů poskytuješ? — Všeckoť jest Tve! Ty
to můžeš dle libosti rozdávati; a ač jsi mně málo
oddělil, předce jest toho vice, než zasluhuji neb za
sloužiti mohu. Že však chceš, abychom ve všech
svých potřebách k Tobě, společnému Otci našemu,
Zpomocniku a Vysvoboditeli, outočiště brali a vše
Jikou péči svou na Tebe uvrhli, obracim se v dě
tinné důvěře k Tobě, kterýž volání ubohých slyšiš,
a slzám nešťastných slitovné srdce své nikdy ne
zaviraš. Ovšemť vim, a pokorně i litostně vyzná
vám, že jsem se mnohým přečiněnim a mnohou ne
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vděčnosti dobrodiní Tvých nehodnou učinila: předce
však opovažuji se ve jménu a skrze zásluhy Ježiše
Krista Tebe, nejmilosrdnější Otče! prositi, aby si
se račil nade mnou slitovati, soužení mému milo
stivě uleviti a tesklivé starosti rozptyliti, jež na
srdci mém hlodaji; jestli jinak prosba tato s mou
drosti Tvou a pravým prospěchem mým se srovnává.

Pane! nakloň ucha svého a vyslyš mne: nebť nu
zna jsem a chuda. Neprosim Tebe o bohatství, ani
o hojnost ani o dobré živobyti, v němžbych na Tebe
zapomenouti a hřešiti mohla, nybrž jen o chléb ve
zdejší, jen o tolik, co k časnému blahoslavenství
mému prospěšné jest. Ptactvo nebeské neseje, aniž
žne, aniž shromáždi do stodol, a Ty Otče nebesky
živiš je; což pak nejsem ja mnohem vice než oni?
— Pročbych se tedy měla báti, že mne jedinou
Z otcovské peče své vyloučíš, a mne v chudobě mé
bez pomoci zahynouti necháš? —

Nikoli! touto malomyslnosti prohřešilabych se
proti dobrotivosti a prozřetelnosti Tvé, kteráž mne
již tak často a v tolikerých připadnostech laskavě
vysvobodila. V Tebe doufam a Tobě osud svůj
zcela zanechavam! Hospodin jest pastyř můj, a mně
se nebude ničeho nedostávati. —- Dej mi jen také,
Bože můj! tiché a spokojené srdce, kterežby se zcela
do vůle Tvé oddalo, a všecko řizem Tvé za moudré
a blahoslavené uznávalo. Dej mi nadto moudrosti
a pilnosti v praci mé, bych pracovitosti dostate
čného výdělku nabývala. Okaž a otevři mi cesty,
na nichžbych dostatečné obživy dosáhla, požehnej
prácem povolání mého, a nedej mi do pokušení pad
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nouti, abych nespravedlivým způsobem v chudobě své
nikdy nechtěla si pomáhati. Nebo když vůle Tvá
svata v tom jest, chci se tisíckrát raději bidně ži
viti, než s porušeným svědomím nouze se zprostiti,
do kteréž jsi mne — snad k mému dobrému — po
stavil, a která blahoslavenství mémupřispivati bude,
jest-li že jen Tebe upřimně miluji a cestou přiká
zaní Tvých statně kráčím, býť i trnim zarostlá byla.
Zachovej mně dobré svědomi, spokojenost s málem,
dětinnou důvěru v Tebe a pokoj Tvůj, který nad
celý svět dražší jest.

Dej mi vždy zaslíbení Tvého pevně se držeti:
Aj, s Tebou jsem v soužení; vytrhnu Tě a oslavim
Tebe. Dlouhostí dnů naplním Tebe, a ukáži Tobě
spasení Tvé. Žalm 90, 15, 16.)

6. Modlitba při nějaké těžké ztrátě.

„Cožkoli by na tě vloženo bylo, přijmi a trp
v bolesti, a v ponižení svém zachovej trpělivost.“
Sirach 2, 4,

O Pane. a Bože můj! k Tobě pozdvihuji srdce
své, rukou Tvou raněné, aby opět uzdraveno, a skrze
dětinnou oddanost do nejsvětější vůle Tvé k trpě
livému snášení ztráty posilněno bylo. Uznávám a
klanim se v nejhlubší pokoře nejvyšší vladě Tve
nade všemi tvory! Všecko jest Tvé, co jsem a mam!
Tys mi z toho něco odňal: jakým právem smělabých
si na to stěžovati? — Hospodin dal, Hospodin vzal,
buď jméno Paně pochváleno! Nechť dáváš nebo be
reš, jednáš vždy dle nejmoudřejších soudů svých, a
ukazuješ se v dávání i braní co Otec pečlivý, jenž
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dítkám svým dává, co jim prospěšného, a odnímá,
co jim škodného jest. Srdce mé, které se poťud
ode všeho světského bažení neodirhlo, citi sice tu
ztrátu, ktera mne zastihla, a musila bych lháti, ři
kajic, že se mne nedotkla bolestně, Ale Ty, Bože
můj! promineš otcovsky citlivost mdlému, nerozum
nemuditěti, nevědoucimu, co mu dobrého nebo škod
ného jest, aniž mi to za reptání proti řízení Tvému
přičteš; ano spiše mne posilníš, bych s křesťanskou
trpělivosti bez toho býti se učila, čeho jsem snad děle
nehodna byla, nebo což jsem bez nebezpečenství
spasení svého déle miti nemohla; a takť musím
misto stěžování děkovati, že jsi mně něco nepo
třebného odňal, abysi mně to největši, jediné po
třebné.ubezpečil. Nebudu se tedy nad ztrátou svou
nemirně rmoutiti, nybrž trpělivě ji snesu, a snažiti
se budu, bych oddanosti a spokojeností s tim má
lem, jehož mně milost Tvá ještě ponechala, další
dobrotivosti a požehnání Tvého hodnou se učinila.
Ano i prosim, odejmi mně ještě vice, Bože můj!
slouži-li to k dobrému mému méně miti; odejmi mně
všecko, nač se srdce mé přiliš věši, abych jen Tebe
nade všecko milovati mohla. Zachovej mi jen to
jediné, bez čehožbych časně i věčně bidná byla,
milost Tvou, blaženou spokojenost s sebou samou,
pokojné svědomi a potěšitelnou naději života věč
něho, abych jedenkráte svět se všemi rozkošmi jeho
mile a radostně opustila, bych Tebe, obsah všeho
dobreho, věčně měla, skrze Ježiše Krista, Pána na
šeho. Amen



464 Pobožnosti v sotiženích á pokůšenich.

7. V čas všeobecného soužení.

„Jestliže ani tak nebudete chtiti přijíti kázně,
ale budete chodit proti mně: já také vám se pro
tiviti budu, a biti budu vás sedmkrát pro hřichy
vaše.“ 3. Mojž. 206, 23.

O Bože milosrdenství! v den soužení Tebe hle

dajice, zdviháme ruce svě k Tobě; nezavirej ucha
svého volání našemu, a nebudiž nam déle strašlivý.
O Bože trpělivosti a potěšeni, jenž jsi se jeden
krate nad bidou lidu svého slitoval, a Anděli tre
stajicimu zadržeti poručil, slituj se, ach! slituj se
nad námi! Hřešili jsme, a zlé jsme před Tebou
učinili; ale odvrať tvař svou od hřichů našich; nech
ať slzy kajicnosti naši, děcké volání nedospělých,
kteří metlu Tvou s námi citi, ač podilu na vině naši
nemaji, oblaka proniknou, a před trůnem milosr
denstvi Tvého milosti naleznou. Nezasluhujeme-li
však pro nepravosti naše, abysi nas vyslyšel, tedy
buď nám skrze zásluhy Syna Tvého Ježíše Krista,
a skrze přimluvu nejblahoslavenější Panny Marie,
všech milých Andělů a Svatých milostiv! Slibujeme
Tobě svatosvatě, že se z celého srdce k Tobě obra
time, a spravedlnosti Tvé upřimným a stálým po
kánim dosti učiníme. Tato oběť smíření jest Tobě
nejpříjemnější, kterouž Tobě přinášime dětinnou dů
věrou, že ni nepohrdneš. Jen ušetř nás, Bože trpě
livosti a shovivajicnosti! ať srdcem vděčným Tebe
velebiti, a v radosti srdce svého zvolati můžeme:
Nesmirné jest. milosrdenství Páně a milost jeho
k těm, kteříž se k němu obracejí! Amen.

(Nyní se můžeš pomodliti litanie ke všem Svatým.)
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8. Pobožnost k Ježíši Kristu v soužení a protivenství,

O laskavý, přívětivý Ježiši! Ty zůveš všech
pracujicich a obtižených, aby k Tobě přišli; ale já
hřišnice netroufam sobě k Tobě přijít. I vypuď
tedy bázeň tuto ze srdce mého, kteráž Tebe necti
a Tobě libiti se nemůže. Tyť sám voláš: Pojď ke
mně ? Co mne tedy odstrašuje a od Tebe zdržuje,
neni hlas Tvůj. Já však musim Tebe poslouchati,
volání a zváni Tvého následovati. Půjdu tedy
k laskavému srdci Tvému, které se všem pracujícím
a obtiženým, trpicim a pokoušeným otvirá, a rádoby
je všecky přijalo. Ale což pak mi chceš dáti, Je

(žiši? Odpočinutí dám tobě, dcero má! Právě to jest
to, čeho se mi nedostava, Ježiši můj! Nepokoj trápi
srdce mé, jak se jen na krok od Tebe vzdálim.
Kromě Tebe nenalezám nikde pokoje. Nesnesitelné
bývá mi i to nejsnadnější, když u Tebe nezůstanu.
Nic mne nespokojuje, co kromě Tebe hledam. 0,
dej mi tedy, co jsem ztratila, dej mi zase pokoje,
ať Tobě sloužim a děkuji na věky.

Ježiši! Synu Boži, smiluj se nade mnou! Tys
nevyvážitelný pramen milosti a slitován. O Ježiši!
Tys nade všecko mocný a silny. Ty mne můžeš
zpomoci. Čeho se mi nedostává, to Ty máš; čeho
potřebuji, to mi můžeš dáti. O Ježíši! smiluj se
nade mnou a zpomoz mi! Všem, kteří k Tobě je
denkrate volali: Smiluj se nade mnou! zastaviv se
řekl jsi milostivě: Co chceš, ať Tobě učinim? a po
mohl i učinil jsi každému, oč Tebe prosil. Tisíce
rým jsi pomohl! žádného jsi nepropustil nevysly
šeného. A mně by jsi nepomohl? mne byjsi nevysly=

M. Haubra modlitby, 30
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šenou zavrhl? To jen o Tobě mysliti, bylaby již
urážka. Věřím, že zpomůžeš, že vyslyšiš, že daš,
oč Tebe prosim; nebo prosim jen o posilu, bych až
do skonání vytrvala a Tebe v soužem oslavovala.
Vyslyš mne tedy a posilň mne; nebť bojim se kle
snouti. © Ježíši! smiluj se nad nejbidnějšim, nad
nejpožřebnějším tvorem svým, ktery bez Tebe nic
neni, s Tebou pak všecko ma a všecko může.

9. V hodinu pokušení.

„Království nebeské nasili trpi, a ti, kteřiž
násili činí, uchvacuji je.““ Mat. 11, 12.

Pravda jest, do království Božiho nedostane se
žádný jinak, než násilim. Stojiť mnohého boje, trá
pení a slzení. Ale nedej se tim odstrašiti. Nepatř
jen na nynější soužení, nýbrž na radosti, které na
to soužení následovati budou. Slzy, jež nyni pod
tiží trápení proléváš, jsou jisté rukojemství radost
ných žní, jež jedenkráte miti budeš. Souženi tebe
nyní skličujici, jest krátké a pomijející, budouci však
radosti a sláva jsou věčné a nepomijejici, i nemo
hou se všim souženim času tohoto přirovnány byti.
Protož nabuď srdce, pohrdni všim vezdejším, varuj
se hřichu, trp, mlč a vytrvej; nebť velika jest od
měna tvá na nebi, Čím vice slz a vzdechů vyse
ješ, tim vice radosti žiti budeš. Čím tužší boj, čím
těžší práce, tim větši odměna. Naproti tomu bu
dou hřišnici nyni se smějicí jedenkrate plakati a
kvileti. Kratká a pomijející jest nyni radost, které
jedenkráte za to budou muset snášeti. Protož ne
rozmejšlej se dlouho, kdo lépe činí, ty-li, jenž nyní
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pro Boha a pro království nebeské kratičky čas
trpiš, a pak věčně radosti nevyslovitelnou radovati
se budeš, nebo-li oni, kteřiž nyní několik dní jen
radosti a rozkoší požívají, kterymiž se předce na
sytiti nemohou, a jichž věčně litovati, jež oheň nikdy
nehasnouci, a trápení nikdy nepřestávajíci za ná
sledek miti budou. O, raději plač nyní slzy, jež
Pán jedenkrate osuši; raději trp nyni; nebť tuto
ma všecko svůj konec. Ale pak muset plakati a
bědovati, když pláč a bědování nebude miti žá
dného konce, žádného potěšení, ani naděje, ani vy
koupení, ani světlá, ani uleveni, nýbrž kde věčná
noc a tma, samá hrůza a zoufalství panuje — Ó
Bože! co jest to! — Na to pomni v každém poku
šení, a modli se k Bohu:

Bože nejsvětější! Otče slitování! kterýž jsi nás
usty Syna svého učil, ve všem pokušení u silici mi
losti Tvé ochranu a vysvobození hledati: pokorně
Tebe prosim, abysi, mdloby mé pamětliv, skrze Je
žiše Krista duchem svým ku pomoci mně přispěl,
ošklivost hřichu ve mně vzbudil a mocně mne po
silnil, bych ohavné otroctví náruživosti a náklon
nosti zlých se sebe svrhla, a Tobě ouplně zasvětiti
se mohla.

CO Bože! Otče, Vysvoboditeli můj! kterýž jsi
mne skrze milého Syna svého z věčné záhuby vy
trhl, nevzdaluj ode mne pomoc svou mocnou, všecko
pokušení přemáhající. Vštip do duše mé pevné
předsevzeti, že se všeho zlého vystřiham, Tebe vždy
a všude báti se budu, konec a následek hřichu

v každém pokušení dobře povážim, všem přiležito
30*
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stem, ježby mne k přestoupení přikázaní Tvých svesti
mohly, opatrně se vyhnu, a na duši i na těle od
světa a žádosti jeho nepoškvrněná se zachovám.
Dej mi při každém hnuti žádosti nedovolené pová
žiti, jak bídný jest každý otrok hřichu, když svě
domí jeho se probudi, on sám sebe odsouditi, pomsty
Tvé se báti a všude zlého obávati se musi. Když
mne hřích a zlý příklad laka, dej mi náležitě po
znati, jak drahy poklad jest pokoj srdce a ona ne
vyslovitelná radost, ktera z lásky k Tobě a z vědomi
otcovské pochvaly Tvé vyplýva. Nedopusť, Bože
slitování! bych kdy pro okamžitou rozkoš tuto pra
vou čest v štěsti, a toto nejvyšší potěšení ve smu
tných dnech sobě pozbyla. Očisť srdce mé, a
zasvěťt je cele sobě. Hotova jsem se zlými náchyl
nostmi svými neustále bojovati, a doufam také moc
nou pomoci Tvou zvitěziti, by se mi jedenkrate do
stalo koruny spravedlnosti, kterou jsi všem zaslibil,
kdož dobry boj bojuji, skrze Ježiše Krista, Syna
Tvého, Pána a Spasitele našeho. Amen.

IO. Modlitba o sílu, když tě stíhají křivé pomluvy.

O Bože! outočiště mé ve všech potřebách, Tobě
budu ty trpké křivdy žalovati, jež na dobrém jménu
svém snášim. Smiluj se nade mnou, Pane! a viz,
kterak nepřátelé moji usilují čest mou podkopati,
a poctivost mou křivým viněním v podezření uvesti.
Ty, Otče můj! viš, že jsem neučinila těch nepra
vosti, z kterých mě viní zlý jazyk nepřátel mých.
Tys svědek nevinnosti me, jakož i svědek křivdy,
kteráž se mně činí; a když čas přijde, že to bude
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ke spasení duše mé prospěšné, proneseš spravedl
nost mou jako světlo, a právo mé jako poledne.
Nebo Ty prokazuješ milosrdenství a právo všem,
kteřiž křivdu trpí. To budu důvěrně doufati, v ti
ché trpělivosti očekávati, a nikdy nebudu pomluvou
oplaceti těm, kteřiž mne zlehčovali. Ty, Pane a
Otče můj! všecko dobře vyrovnáš a nahradiš.

Což také na tom zaleži, že mne lidé ham a
křivě posuzují? Škoditi mohou mi jen tolik, jak
dalece tomu, Bože spravedlivý! připustíš. Utrhání
jejich může sice lidi zavesti, aby mnou pohrdali,
mne nenáviděli; ale pochvaly Tvé nemohou mi od
niti, pokud se sám o ni nepřipravím. Nedbám na
lidské posuzování, jen když před soudnou stolici
Tvou odsouzen nebudu a čistě svědomi zachovám.

O Božský Spasiteli můj! kterak se musím za
svou nedotklivost styděti, když sobě vzpomenu na
tu nebeskou tichost, s kterou jsi zcela nevinně nej
větši pohanění, nejopovážlivější potupu nepřátel svých
snášel, ba i nejnespravedlivějšímu odsouzení na smrt
se podrobil, Jsem-li pak tak čista, tak nevinná,
jako jsi Ty byl? A ja bych neměla maličkou, snad
desetkrate zaslouženou urážku na cti trpělivě sná
šeti? Nejsi-li Ty veliky příklad můj, jemuž podobna
byti snažiti se mám? — I naučimť se tichosti, trpě
livosti a milování nepřátel mych od Tebe, Ježiši
můj, a modliti se budu: Otče odpusť jim, nebť ne
vědi, co čini! — Vštip mně, Ježiši můj! toto smy
šlení tichosti a smiřenlivosti k odpůrcům mým, ať
zlé zlým, hanu hanou nesplácím, nýbrž těch miluji,
kteřiž mne nenávidi a těm dobře činím, kteřiž
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mně ubližili, a tak co pravá dcera Otce nebe
ského se prokáži, jenž slunci svému velí vzcházeti
na dobré i na zlé, a déšt dává na spravedlivé i na
nespravedlivé, aniž koho od lásky své vyjima. Dej
mi vždy na slova pamatovati, jež jsi v tom ohledu
učedníkům svým řekl: Blahoslavení jste, když vám
zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko
zlé o vás lhouce. Radujte se a veselte se; nebo
odplata vaše hojná jest vnebesich. Amen.

II. Obětování soužení svého.

Věčný, milosrdný Bože! Otče Pána našeho Ježiše
Krista, i Otče náš! Křiž, jejž jsi na mne vložil,
tiži velice duši mou, tak že jsem celá skormoucena;
ale z lásky k Tobě ponesu jej trpělivě a poslušně.
Všecko, co tělo i duši mou obtěžuje obětuji Tobě k roz
množení cti Tve, k spasení duše mé, a na dostiuči
nění za hřichy mé. Spojuji nynější soužem své s utr
penim Vykupitele mého, aby se Tobě zalíbilo. Obdař
mne, Slitovniče můj! trpělivosti a setrvanlivosti, ať
všecky nehody tak snášim, jak je křesťan snášeti
má. Aj, Bože můj! veliké soužení a trapeni obkli
čuje mne; pomoz mi je snášeti a přispěj mdlobě
mé; ke cti Tvé a z lásky k Tobě budu trpěti a
mlčeti jako Ty; jen mi propůjč milosti své, ať se
Tebe pevně přidržim, skrze Ježiše Krista, Syna
Tvého, Pána našeho. Amen.

I2. Díkůčinění po vyslyšené modlitbě.

Chval, duše ma! Hospodina, chval jméno Ho
spodinovo! neboť naklonil ucha svého volání mému,
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i nalezla jsem milost před tváři jeho. O Bože!
outočiště a silo naše, Vysvoboditeli naš ve všech
potřebach! Milosrdenství Tvé zjevilo se na mně;
z toho se veselí duše má, a srdce mé jest plné díků
dětinných — Volajic k Tobě v potřebě své, důvě
řovala jsem v pomoc Tvou, a Ty jsi se mne ujal
a modlitbu mou vyslyšel, jako laskavý otec prosbě
milých ditek svých povoluje. Tak nedáš Těm, kteří
v Tebe doufaji, zahanbenu byti!

O Bože spasení mého! když na nesčislné do
brodiní pomním, jež jsi mně od prvního okamžení
života mého až do této doby prokazoval, a jichž
jsem nezasloužila — zasloužiti nemohla — a předce
tak často k'zlému uživala a je nevděčnosti splácela:
jak zahanbená, jak skroušená musim pravě nyni
před Tebou státi, když Tobě opět za nově obdržené
dobrodin: děkovati chci! Ach, předobře to citim,
jak velice všeho milosrdenství nehodna jsem, kterež
mně prokazuješ, mně neposlušnému, nevděčnému
a nezdarnému ditěti svému!

Zůstaniž tedy, Bože můj! po všecken čas mou
naději, pomoci, outočištěm, a skálou nepohnutelnou
důvěry mé, skrze Ježiše Krista, Syna Tvého, Pana
našeho. Amen.



Oddělení jedenácté.

Pobožnosti pro nemocné, umírající,
jejich přátele a těšitele.

Rozjímání, kterak se k blahosl. smrti připraviti máme,

Smrt jest jistá, a jen jednou zemřeme.

Šmrt nás vždy překvapí, a byť jsme se sebe
lépe k ni připravovali, umiráme předce vždy dřive,
než se nadějeme. Po smrti nezbývá již času k po
kani a k odpuštění hříchů. Každé okamženi může
se státi posledním života našeho. Čím déle jsme
živi byli, tim bližší jsme smrti. Hodina smrti roz
hoduje věčné blahoslavenství nebo zatracení naše.
Jak opravdově má sobě křesťan tak důležité pravdy
rozjimati! Nemá-li ustavičně bditi a každého oka
mženi hotov byti k odchodu z tohoto světa. Po
třebna připrava k blahoslavené smrti da se na trojí
čas rozděliti:

Prvni, když zdrávi jsme; druhy, když stůněme;
třeti, když umřiti máme.

a) Kterak se máme ve zdravi k smrti při
pravovati?

První nevyhnutelná příprava k smrti v stavu
zdravémjest to, abychom dle předpisusvatého Evan
gelium dobře živi byli; nebo po dobrém životě ná
sleduje dobra smrt,
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Druha připrava pozůstává v tom, abychom
všecko v pořádek uvedli, coby nám roztržitosti a
překážkou býti mohlo v tom důležitém čase, kdy
již na nic jiného, jen na šťastnou smrt mysliti
máme. K tomu náleži, abychom učinili pořadek
ohledně vezdejšího majetku svého, nečekajice s po
slední vůli až na poslední okamžení, kdy mysl již
přiliš znepokojena jest, než aby řádně všecko mohlo
býti ustanoveno.

Třetí prostředek, abychom se ve zdraví k smrti
náležitě připravili, jest ten, abychom se znenahla
ode všeho, co v hodinu smrti opustiti musime, od
trhli, a i náchylnost k tomu v sobě potlačili; protož
měli-bychom častěji uživáni časných věci, i dovo
lených smyslných radosti sobě odepřiti, a tak se
v tom cvičiti, jakobychom každou hodinu umřiti měli.

Za čtvrté máme každodenně svědomi své zpy
tovati, svátost pokání a oltářní častěji přijimati, a
Anděly a Svaté Boži o přimluvu jejich k dosažení
šťastné hodiny smrti vzývati.

Za páté máme nemocné přátely a domácí své
navštěvovati, umiráni jejich přítomni byti, a je v ná
božném rozjimání k hrobu doprovázeti.

Posledni prostředek konečně dobré připravy
k smrti jest, abychom každoročně některé dny sobě
vyvolili, a o těchto dnech opravdově těto přípravě
se oddali.

Abychom sobě pravé představení o dobré smrti
učinili, můžeme také životy Svatých čisti, a zvláště
okolnosti smrti jejich, poslední ctnostné skutky a
řeči uvažovati,
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b) Kterak se máme v nemoci k smrti připra
vovati?

1. Jak brzy nás nemoc, nebo jina nebezpečná
nehoda zastihne, musime si smrt na mysl uvesti, a
v tiché oddanosti to očekávati, jak Bůh ohledně na
šeho živobyti, bolestí a dlouhosti nemoce ustanoví;
nebo všecko, co Bůh čini, dobře činí. Buď že jsme
živi, buď že umíráme, Páně jsme. Nemá-li se duše
naše onomu poddati, od něhož spasení očekává ?

2. Duše naše musí tu zprávu smrti, kterouž
nemoc ohlašovati se zdá, se vnitřnim potěšením
přijmouti. Se svatým Pavlem musime plni věřici
zmužilosti říci: Žádám rozdělena a s Kristem spo
jena byti.

3. Prvé než nemoc zroste, musime co nejdřive
svědomi své pravou litosti a vyznáním hříchů upo
kojiti, a po dobré připravě svátost oltářní přijmouti,
nikoli pak až naposled čekati, kdy přijimáni často
již nemožné, neb aspoň neprospěšné jest. Pak se
máme docela Bohu odevzdati, trápení své s utrpe
nim Ježišovým spojiti, v orodování Svatých se po
roučeti, a myšlenim na věčnost a lasku Pána na
šeho se zabyvati. Když pak nemoc dodržuje a se
horší, máme se skroušeně svátosti posledního poma
zani posilniti, k poslednímu boji opatřiti, na poslední
cestu.

4. Kdyžjsme svátosti přijali, musime bolesti,
nemoce tiše a trpělivě snášeti, a lékaře ve všem
poslušni býti, neboť toto jest pokánim Bohu velmi
milým. Místo ustavičného žádání úlevy máme čas
tichým rozjímáním utrpení Ježišova stráviti, a dle
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přikladu jeho nepřátelům svým od srdce odpustiti,
je za odpuštění prositi, a všem, kteřiž okolo nás
jsou, všemožnoů lásku prokazovati. V prudkých
bolestech těši nás popatření na ukřižovaného Spa
sitele a pomyšlení na muky svatých mučedniků.

Když se již nemocný v takovém stavu nachází,
že neni čarky k uzdravení, musi se ze vši sily po
vzbuditi, a Ježiši Kristu, jenž spěšně přichází, tak
měř náproti jiti: Aj, již chvátám!

Takovému nemocnému nedá se ustanoviti, jaké
pobožnosti konati má. Tu má každy jednati dle
uspořádání mysli svě a dle rady onoho, kdož mu
napomocen jest. Vesměs však jest velmi prospěšné:

1. Čas od času utrpení Pána našeho čisti a
2. po vykonané pobožnosti některé žalmy se

modliti aneb čtené poslouchati.
3. Litanie o nejsvětějším jménu Pána Ježiše,

o nejblahoslavenější Panně a všech Svatých poslou
chati, a v tiché pozornosti s knězem a jinými mo
dlicimi se spojiti.

4. Viru, naději, lásku, litost a skroušenost vzbu
diti, trpělivě zcela do vůle Boži se oddati, jemu se
pokořiti a sebe obětovati, a za všecky milosti dě
kovati, jichž jsme po všecken život svůj od něho
obdrželi.

5. Čím vic se ale -poslední okamženi života
našeho bliži, tim horlivěji a důvěrněji musime na
Ježiše ukřižovaného patřiti, abychom v rukou tohoto
Božského Vykupitele poslední vzdechnuti své Bohu
odeslati a řici mohli: Pane Ježiši Kriste! přijmi
ducha mého!
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První čas.

Příprava k dobré smrti.

O Bože! jak rychle míjí čas! již opět uplynul
znamenitý díl života mého. Každým okamženim
bliži se vice poslední hodinka ma, i budeť tu, než
se ji naději. Mladost, zdravi a sila nechrání před
smrti; nebo jak mnozí zemřeli již náhle v mladých
ještě letech" Všecko mne připomíná, že umřiti mu
sim, a brzo umřiti mohu.

Měla-libych se pomněni na smrt vyhýbati, nebo
si jez mysli zapuzovati? Jaka to pošetilost? Smrtby
se proto ani o krok dál ode mne nevzdálila, nýbrž
teprv mne víc děsila. Nechci-li se smrti báti, mu
sim se častým pomněním s ni seznámiti, a tak živa
býti, bych každého času ochotně umřiti mohla. Jediná
nejlepši připrava k dobré smrti jest křesťanské ži
vobyti a opravdové polepšení.

A tuto připravu mělabych odkladati až k smr
telné nemoci, kdy snad v bolestech a mdlobách bez
sebe ležeti a ke všemu neschopna budu? Nikoli,
Bože můj! tak lehkovážně nevydam duši svou v ne
jistotu. Nyni, pokud mi času a sily propůjčuješ,
uvedu svědomi a věci své v pořadek, zanedbané
nahradim a křivdy nepravim, a se vší opravdovosti
na polepšení svém pracovati budu, abych náhle pře
kvapena nebyla. Nyni za těla zdravého budu na
smrt mysliti, když vstanu nebo se položin, když
hodiny nebo umiraček uslyšim. Zachce-li se mi ně
čeho, tazati se budu sebe, co z toho na smrtelné

posteli miti, jak to potom ceniti budu. Bude-li mi
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práce a povinnost, trpělivost v soužení, vykonání
dobrého těžké se zdáti, povzbudim se myšlénkou,
jak se jedenkrate radovati budu, když všecko pře
stojím a dokonam! Nic neodložím na zejtřek, co
dnes vykonati mohu, proto že nevim, zdaž zejtra
ještě s to budu, a proto že zejtra, budu-li živa,
něco jiného dobrého konati mohu. Ja vynaložim
kratičky čas života svého tak, bych co nejvice do
brého způsobila, a pokladů pro nebe sobě nashro
maáždila. Všecko, co tu mám, opusti mne na smr
telné posteli, jen dobří skutkové moji doprovodí mne
na věčnost. Jakož nechci v rozbroji a nepřátelství
umřiti, tak nechci také žádného dne v něm živa
byti, nybrž odpustim, jakož jsi Ty mně odpustiti sli
bil, Bože můj! Konečně budu také soužení, z vět
šiho dilu zasloužené, k polepšení svému trpělivě a
oddaně snašeti; nebo lépe jest tuto se káti než
tamto trpěti. Pak mohu v každou hodinu pokojně
a dobré mysli smrt očekávati. Uvedeš mne k sobě,
Otče můj! do věčné radosti a odpočinuti. Libě
usnu, a k životu nebeskému se probudim. Pane ži
vota a smrti, v rukou Tvých jsem ; vezmi mne k sobě,
kdy se Tobě libi. Amen.

Božský Vykupiteli! Tys umřel na kříži za nás
co oběť za hříchy světa. Na památku této lásky
Tvé zasvěcuji, odevzdávám a obětuji sebe i všecken
život svůj Tobě jakožto věčnou oběť díků za vykou
pen. Napiš jméno mé prolitou krvi svou do milu
jiciho srdce svého, do knihy života. Propůjč mně
a všem věrným milosti, ať nábožně živi jsme a je
denkrate blahoslaveně zemřeme. Amen.
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Modlitba k Bohu Otci o svatou lítost a dů
věru v něho.

Otče slitování, Bože potěšení, Bože a Otče
můj! Věřím v Tebe, jenžto jsi původ a poslední
cil a konec všech věci. V Tebe ,důvěřuji; nebo dobrotivostTvájestnesmirnáavěčnětrvajici.© Mi
luji Tebe co nejvyšší dobré, neboť jsi pouhá laska,
milost a blahoslavenství. Velebim jméno Tvé; nebo
Tys nejvyšší dokonalost.

O jak veliká jest milost a slitování Tvé ke mně,
že jsi mne hřišnici opět za dceru přijal, a ja Tebe
zase Bohem a Otcem svým nazývati smim! Nebo
žel! jako marnotratný syn opustila jsem dům, kázeň
a lasku Tvou, hřich na hřích, bidu nabidu jsem vr
šila a věčného zatracení vinnou se učinila. Ale Ty
jsi neodvratil milostivé oko své ode mne; láska Tvá
mne dostihla, milost Syna Tvého uchopila mne u
prostřed hřichu; tu spatřila jsem Tebe asebe, Tebe
v slávě, sebe v hřichu; Tebe v lásce a blaženosti
Tvé, a sebe v bezbožnosti a zatraceni. Ach, kterak
jsem mohla břešiti! Pane! buď mně hřišnici milo
stivl odpusť mi nevděčnost, kterou jsem dary Tvé,
a nevěrnost, kterou jsem lásku Tvou splacela. Tak
jsem se modlila, a tys mne vyslyšel, odpustil jsi
mně hřichy, i propůjčil jsi mně opět milost a la
sku svou.

Protož, 0 Bože! poněvadž opět jsi Otcem mým
a ja Tvým ditěterň, kladu před Tebe srdce své, tak
jak jest, bidné a hřišné, ze všech hřichů svých s ob
novenou litosti se vyznávám, a Tobě s novou vděč
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nou laskou také novou poslušnost a novou věrnost
slibuji. O Bože! Ty víš, jak upřimně smejšlim, a
jak opravdové jest předsevzeti me. Smaž všecky
hřichy mé; odstraň všecko, co mne od Tebe odlu
čuje; vzbuď ve mně svatou lásku, oživ mne ke
všemu dobrému, uveď mne k sobě, cili a konci mému,
a dej mi v království Tvém spasení věčného na
leznouti. Amen.

Modlitba k Ježíši Kristu na kříži.

Ty o Ježiši! šel jsi za nás bidné hřišniky na
smrt, a prolil jsi krev svou za hříchy naše; dej, ať
není smrt a prolita krev Tvá na nás zmařena!
Hřeby na křiž přibity, plný ran a krve, v ouzko
stech a bolestech dokonal -jsi svatý život svůj a
dilo vykoupení. Tolik jsi učinil z lásky k nám!
Protož, 0 Ježiši! přijmi všecken život náš do služby
své, připoutej vůli naši k vůli své svaté a přibij
k sobě na křiž, a'raň srdce naše svatou laskou
svou, ať nás již žadný hřich a žádná bolest od Tebe
neodděli.

Nedej víře naši v Tebe a lásce svaté k Tobě
zemřiti, byť i smrtelné ouzkosti srdce naše skličo
valy asilná smrt nám život odnimala. Pak vyvyš
a rozmnož viru a lásku naši k Tobě, ať v svatých
ranách tvých Tebe, spasení světa, a v Tobě život
věčný nalezneme. Očisť duše naše ode všeho hříchu,
posilůň nás ke všemu dobrému a posvěť nás milosti
svou, ať bez poškvrny a plni milosti smrti blahosla
venou vejdeme do společnosti vyvolených Tvých.
Ježiši! Tobě živa jsem, Tobě i umirám. Amen.



480 Pobožnosti pro nemocné a umírající.

Klanění.
Bože Otče, Synu a Duše svatý, Bože můj a

všecko mé! Tys Pán nebes a země, původce všech
věci, Pan života a smrti. Tobě naleži čest, chvála
a všecko klanění. V tomto klanění chci živa byti
i umřiti.

Toužení po Bohu.
Bože! Tys cila konec můj, Tys nejvyšší a je

diné dobré duše mé, Tys radost a život nesmrtel
něho ducha! kromě Tebe nemám nic dobrého ani
radostného, ani na nebi ani na zemi. Po Tobě
touži duše má, a v tom toužení chci živa byti i
umřiti.

Cvičení víry.
O Bože! v Tebe, pravdo věčna! věřím; nebo

Tys pouha pravda; slovo Tvé jest pravdive, slovo
Kristovo jest pravdivé, učení svaté cirkve Tvé jest
pravdivé. V tuto pravdu věřim, a u víře té chci
živa byti i umřiti.

Cvičení naděje.
Bože! Tys pln milosti, slitován, důvěrnosti; Ty

vyplňuješ všecka zaslíbení sva. Ty odpouštiš hřichy,
dávaš milost k nábožnému životu, a propůjčuješ
blahoslavenství věčné. V neskončenou dobrotivost

Tvou donfam, a v naději té chci živa byti i umříti.

Cvičení lásky.
Bože! tys věčna krása, laska a blahoslavenství,

a jediné dobré všech, kteřiž Tobě náležeji. Učiň,
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ať jsem s Tebou jedno v lásce, jedno v poslušnosti“
svaté vůli Tve. Tak chci Tebe milovati, a v lásce
té žádám živa býti i umříti,

Cvičení lítosti.
Bože! Ty znáš dobre i zlé; ty nenavidiš hřich,

a miluješ všecko dobre; před tvaři tvou vyznávám
hřichy své, před svatou velebnosti tvou ošklivim si
všecko zlé. Před tváři Tvou odvolavám všecky
hříchy, a slibuji pravé polepšení. Od této chvile
žadného hřichu více! V tomto předsevzetí žádam
živa byti a umřiti.

Obětování,
Bože! Pane života meho! Tobě obětuji tělo i

duši ke cti Tvé, a všecky mocnosti své k službě Tvé.
Jakož se Kristus obětoval ke cti Tve, tak obětuji
ja Tobě všecko své myšlem, řeči, skutky a všecken
život svůj. V tomto obětování chci živa byti i umřiti

Oddanost do vůle Boží.

Bože! pouhá moudrosti a lasko ve všem řizení
svem! Tobě odevzdavám tělo i duši, život a blaho
slavenstvi, dopusť na mne, co chceš, pro čas i pro
věčnost. Před Tebou obnovuji slib na křtu svatém
učiněny a všecky nábožné sliby sve. Jen vůle tvá,
staniž se! V této oddanosti chci živa byti i umřiti.

Litanie za nemocné.
(Viz litanii o přehořkémumučení Pána našeho fežiše Krista.)

Uzdrav služebníky sve, Bože můj! doufajici v Tebe.
Panel nakloň k nam ucha svého, a dej nam milosti

a moci své okusiti.

M. Haubra modlitby. s]
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Budiž nam, Pane! věží. mocnou od tvaře nepřitele.
Nic neprospivej nepřitel nad námi, a syn nepravosti

nepřičiniž uškoditi nám.
Budiž pomocí naší a neopouštěj nas. Ty spasení

naše nezamitej nás.
Přispěj nám, Pane! Spasiteli naš! a vysvoboď nás

k oslaveni jména svého.
Pane! uslyš modlitbu mou atd.

Modlitba.

Bože! jediné outočiště v bidě naši! budiž nam
milostiv, a prokaž nemocnýmslužebnikům svým moc
nost Božské pomoci své, aby skrze nevystižitelné
milosrdenství Tvé, svaté cirkvi Tvé opět zdrávi na
vřaácení býti mohli.

O Bože! z lásky stvořil jsi pokolení lidske,
a vykoupil jsi je opět z pouhého milosrdenství po
padu krví jednorozeného syna svého: oživ služebníky
své moci milosti své, podej nám skličeným pomocné
ruky své, naplň nás radosti srdečnou, a plesáním
duchovním! Zapuď od nás všecky ouklady nepřá
telské, a sešli nam lékaře spaseni, Anjela pokoje,
kterýžby nás těžce skličené potěšením Tvým k Tobě
pozdvihl, a tak okoušením poimoci nynější k tomu
připravil, bychom i budouci věčné odměny dosáhli.

Všémohouci Bože! pokorně vzyváme milosrden
ství Tve; neboť jen ono může nám ztracené milo
sti zase navrátití, a v soužení, které nás sice tíži,
ale vždy s pomoci Tvou spojeno jest, daru trpělivosti
propůjčiti. Věčny Bože! Tys život věčny všech, kteři
v Tebe věří. Aj přinášime prosby naše.za nemocné slu
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žebníky Tvé k spomocnému milosrdenství Tvému:
vyslyš nás, a navrať jim zase zdravi, aby Tobě za
ně děkovati mohli.

Bože! dle pokynuti Tvého plyne čas života na
šeho; přijmi dobrotivě tyto modlitby a oběti, jež
za nemocné naše milosrdenství Tvému přinášíme,
abychom se z uzdravení jejich radovati mohli, ja
kož nyni nad nemocí jejich tesklime. O to Tě pro
sime skrze Ježiše Krista, Syna tvého, Pána našeho.
Amen.

Vroucné modlitby z písma svatého pro nemocné, by
se k dobré smrti připravili.

1. Ježiši, Synu Davidů, smiluj se nade mnou!
Slyš, Pane! a buď milostiv! — Tys Bůh milosrdny,
ach smiluj se nad nami! Otče Pána našeho Ježiše
Krista, Otče milosrdenství a Bože potěšeni! Jedno
rozený Synu Boha živého! Duše svatý, sladké po
těšení v soužení, posilo v mdlobě naši, smiluj se
nad nami! Nejsvětější, všemohoucí, neskončeně milo
srdny Bože! od Tebe pochází všecko dobré, skrze
Tebe pozůstáva všecko, k Toběse ma všecko vra
titi; smiluj se nad námi! svatý, silny Bože! —
Svaty, nesmrtelný Bože! smiluj se nad nami! Tys
Spasitel a lékař nemocných, Živý Bože, Stvořitel
všech bytnosti! Tys neučinil smrt, aniž se raduješ
ze záhuby tvorů svých. Věrny, pravdivý Bože! ne
dej nás nad silu. naši pokoušeti. Učiň však nás
každým zkoušenim pokornější a horlivější, ať setr
vanlivosti koruny života dosahneme. Podivná mou
drosti! dej, ať nám všecko protivné k spasení slouži,

31*
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Karej nas, Božé spravedlivý! Očisť nás protiven
stvin a souženim, jakož zlato ohněm čistěno býva.

2. Ježiši! Ty lekaři duši našich, těšiteli zarmou
cených! Tys přišel nas uzdraviti a slzy naše osu
šiti; ach smiluj se nad námi! Těžkosti naše staly
se těžkostmi "Tvymi; Tys vzal břimě hříchů našich
na ramena svá; dobrovolně jsi bolesti a křehkosti
naše na se naložil; 6 Vykupiteli Božský! pomoz
nám v potřebě naši a smiluj se nad nami! Panel
Tebe samého těšil Anděl v smrtelných ouzkostech
Tvých; potěš i nas v těžkosti naši a smiluj se nad
nami! Podrob vůli naši vůli sve, jakož jsi vůli svou
vůli Otce věčného podrobil. Vykupiteli světa! Tys
přislbil na dřevě křiže lotrovi, že jej do království
sveho přijmeš, smiluj se nad nami! O Ježiši! kte
rýž jsi byl jako beránek k zabiti veden; propůjč
nam milosti, ať jako Ty trpime, a všecky bolesti
nemoci naši Tobě obětujeme. Dosilň nás, ať věr
nou láskou do šlepěji Tvých vstoupime a přiklad
Tvůj následujeme. O Bože můj! kterýž jsi na hoře
Kalvárii knižete smrti smrti svou přemohl, Ty nám
nedaš zahynouti. Ruka tva vysvobodila nás z po
roby dabelské, a uvedla nás do království dědiců a
synů Božích.

3. O Panel kterýž jsi nás vykoupil, milostiv
nám buď; zpomoz nám, ke cti jména svého výsvo
boď nas, a odpusť nám hřichy naše. Vyslyš volání
naše, kteři jen v Tebe doufame; vytrhni nás z toho
zlelo, jehož se bojíme; uchovej nás od hřichu, jenž
k smrti vede, a od smrti, ktera do pekla uvrhuje.

4. Panel vyslyš nás, ač jsme hřišnici. Bože
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milosrdenství! viz, my jsme poutníci a cizinci na
tomto světě; zbloudih a zemdleli jsme velice; kra
čej s námi, řiď kroky naše, a posilň nás. Nasvětě
nemáme stáni; dej, ať věčny přibytekv nebi hor
livě hledáme. Pane! k Tobě voláme v těžkostech

a nebezpečenstvich života tohoto, zkrať cestu naši,
a uveď nás v odpočinuti, jehož očekavame. Nej
větši protivenství nic není u přirovnání slávy, která
nam zaslibena jest. Propůjč nam slávy teto, 0
Božel skrze cenu předrahé smrti sve. Pane! když
toto tělo,- tuto nádobu hliněnou zrušiš, dej nám
v nebi přebývati, ve stkvělém paláci slávy své;
v paláci, jejž sobě rozum lidský ani představiti ne
může, a jejž nikoli ruce lidské, nybrž Bůh sám sta
věl. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na
mysl lidskou nevstoupilo, co Bůh oněm připravil,
kteřiž jej miluji. Posilň nás, ať běh života vezdej
šiho šťastně dokoname; zdvojnásob zmužilost naši,
ať v boji až do konce setrváme a koruny dosa
hneme. Panel až. cestu vezdejších klopot a bidy
vykonáme, otevři nam bránu ráje svého.

5. Panel dej, ať v nás vždy vic a vice ne
beské potěšení Ježiše Krista zrůsta a se zmáha,
čim patrnější utrpení jeho na nás jest. Nedopou
štěj, Pane! bychom v protivenství nebo nemoci proti
řizení tvému. reptali. Když jsme z ruky Tvé dobre
přijali, náleží nám také ochotně z ruky Tve křže
přijimati. Prosimé Tebe, připomeň nám všecko, co
jsme po celý život činili, a vzbuď v srdcích našich
pravou lítost nade vším, co se Tobě nelibilo. Dej, at
vroucně toužime od vazby těla rozděleni a s Tebou
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spojeni býti Pane! Tys nám dal zbroj viry do
rukou; propůjč, ať nás v poslední hodince nic ne
zastraši, a dodej nám srdce, bychom outokům ne
přitele zlého odolali.

6. O Bože můj!"propůjč, aby nás: ani smrt ani
život, ani přítomnost ani budoucnost, ani ktery tvor
od Tebe neoddělil. Dej, ať Ježiš Kristus v nás živ
jest, a ať smrt za zisk pokladame. Pane! až přijde
okamženi, abychom pro svět oči zavřeli, tedy nám
je otevř na vždycky v kralovstvi svém. Pane! Tys
dobrotivy, laskavy, shovivajici a neskončeně milo
srdný; nechtěj jednati s námi dle hřichů našich;
aniž odplatiž nám dle nepravosti našich. Nech nas
důvěrně před Tvůj trůn předstupovati a milosrden
stvi Tvé vzývati, ať odpuštění hřichů, milosti a po
moci Tvé v potřebách svých dosáhneme. Hřích nás
usmrtil, ale milost Tvá, Pane! opět nás oživuje;
nebo Ty, Vykupiteli Božský! učinil jsi za hřichy
naše na křiži zadost, abychom hřichu umřeli a spra
vedlnosti živi byli. Skrze rany Tvé jsme uzdravení.
Ničím jiným nebudem se honositi, než křižem Pána
našeho Ježiše Krista, skrze něhož svět nám ukřižo
van, a my světu ukřižování jsme.

7. Pane! posilň nás, ať se oněch nebojime,
kteřiž tělo usmrcuji! nýbrž onoho, jenž duši usmr
titi a do pekla uvrhnouti může. My jsme uživali
oudů těla našeho často k službě hříchu; očisť je
nyni, ať silně spravedlnosti sloužeji. Uč nás, Bože!
timto pomijejícím životem pohrdati, abychom věč
ného dosáhli. Nedej nám kráčeti širokou a vábnou
cestou, k smrti vedouci, ale veď nás úzkou a při
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krou cestou života, O Bože, Tys nám skryl den a
hodinu, kdy zatlučeš a nás povoláš; propůjč nám
tedy milosti, ať bez přestání bdime a vždy hotovi
jsme Tobě dveře otevřiti. Ukřižovany Vykupiteli!
nechť živi jsme nebo umirame, učiň, ať Tobě živi
jsme a [obě umřeme. Amen.

Nábožné pozdvižení srdce k Ježíši,

Klanim se Tobě, o Ježiši! Synu Boha živého!
pravý Bože a pravy člověče! největši dobrodinče a
Spasiteli nás všech! Ouplně přesvědčená vyznávám
a věřim, že jsi Bůh a Vykupitel můj. V Tebe, nej“
dobrotivější a nejlaskavější Ježiši! zcela doufam.
Tys všemohoucí láska! Ty můžeš a chceš mi zpo
moci. Kdo v Tebe důvěřuje, nebude zahanben. Dě
kuji Tobě, Božský Spasiteli můjl ze srdce celého
za všecky milosti a dobrodiní, jež jsi mně a všem
idem prokázal. Věrným následovánim přikázání
Tvých, a trpělivosti v bolestech nemoci mé vždy se
vynasnažim vděčnost svou Tobě na jevo dáti. Miluji
Tebe, nejvyšší a milování nejhodnější dobré! z lá
sky k Tobě cele se Ti oddávám, a Tobě život svůj
s dětinnou oddanosti obětuji, jakož jsi Ty za mne
hřišnici život svůj na křiži dal a nebeskému Otci
svemu obětoval. Požehnej mne, věčný Oblažiteli
všech, kdož v Tebe věři; požehnej mne v nemoci
mé; dej, at si hřich ošklivim, v dobrém zalíbení
mám, a srdečně po Tobě a po království Tvém tou
žim, abych jako sv. Apoštol Pavel, rozdělena a
s Tebou spojena býti žádala. — Ježiši Kriste! Tys
život můj, a umřiti jest mi zisk! Amen.
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Úplné odevzdání se do vůle Boží.

Bože nejdobrotivějši! Otče nejlaskavější! jež
miluješ, těch karaš. — Tuto nemoc seslala mi la
ska Tva; tak se stalo dle svate, dobrolibezné, do
konalé vůle Tve. Děkuji Tobě z nejhlubšího srdce
za tuto jistou znamku lasky Tve.

Skrze toto trapeni mé ma jmeno Boží posvě
ceno, a duše ma k spasem připravena byti. —
Otcovska dobrotivost Tva ponese mne, věrnost Tvá
zachova mne, milost Tva posilni mne; to doufám
od Tebe, Tys Otec a Spasitel můjl

Děkuji Tobě, nejmilejší Otče! za ten křiž, jejž
jsi mi seslal; nechť napraví život můj, hřichy mé
shladi a mne v dobrem posilni.

Ježiš trpěl, a skrze smrt vešel do slavy; já
budu s Ježišem trpěti, světu a žadostem jeho umru;
pak naleznu jedenkrate Ježiše v slávě jeho, a skrze
něho věčně spasena budu.

Modlitba otrpěli ost.

O Ty zrcadlo trpělivosti, Ježiši Kriste! z lásky
k nám vzal jsi mdlobu naši na sebe, a podstoupil
jsi radostně bolestnou smrt; dej, ať i ja milostí
Tvou tuto nemoc vděčně z laskavé ruky své při
jimam, a s ustavičnou trpělivosti až do konce
snašim.

Posilň mne, bych Tebe snad netrpělivost ne
urazila, a ani v nejmenším od Božské vůle Tvé se
neodchylila. Ráda chci všecky své nynější i budouci
bolesti s uplnou trpělivosti snášeti; přispěj však
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předsevzetí mému milosti svou, ať v něm věrně až
do šťastného skonaní setrvám. Amen.

Ježiši Kriste! staň se vůle Tva.

Božsky Pane a Spasiteli Ježiši Kriste! Tys
vzal na sebe přirozenost lidskou, nesnáze a soužení
jeji; Tys byl nebeského Otce svého poslušen až do smrti
kříže, a zanechal jsi nám příklad, abychom do šlépěji
Tvých vstoupili a Tebe následovali! spojuji tedy od
danost svou s oddanosti Tvou, a zcela se Tobě odevzdá
vam, abysi se mnou dle libosti naložil. Tobě, Bože!
obětuji tělo i duši svou; nalož se mnou, jak chceš,
vůle Tva jest vůle má.

Přesvědčena jsem, že ve všech věcech otcovsky
jen mé dobré obmyšliš. Svatá moudrost Tvá seslala
mi nemoc tuto; protož pevně věřim, že k dobrému
slouží. S srdcem vděčným přijimám ji od Tebe, a
z lásky k Tobě a ke cti všeho toho, co jsi pro
mne trpěl, trpělivě ji snesu. Propůjč mně milosti
sve, aby všecko trapeni mé ke cti Tvé a ke spa
seni mému sloužilo. Amen.

Otče slitování! požehnej nemocné ditě své!
ráda příjimam každé trápení z ruky Tvé, jen mi
také propůjč sily a trpělivosti! odpusť mi nepra
vosti mé; naplň srdce mé virou živou, důvěrou pe
vnou a laskou věrnou k Tobě, Otče můj! Amen.

Gvičení víry, naděje a lásky.

Vira. O Ježiši! Bože a Vykupiteli můj! kte
rýž jsi mne miloval až do smrti, a z lasky ke mně
jsi umřel, abych ja věčně živa byla: věřim v Tebe
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a všecko pevně věřim, čemu mne skrze svatou ka
tolickou cirkev svou věřiti učiš; u víře a důvěře
k svaté katolické cirkvi ctim a vzývám nejsvětější
jméno Tvé.

Naděje. O Ježiši! neskončená lásko a slitováni,
ktery jsi slibil všech občerstviti, kteří s věřici dů
věrou k Tobě, Spasiteli svému, outočiště vezmou:
pevně doufam, že vzyváním nejsvětějšího jména Tvého
potěšení a pomoci dosahnu, a ode všeho zlého těla
1 duše vysvobozena budu.

Laska. O Ježiši! "Tebe miluji ze vši duše své,
a lituji z lasky k Tobě všech zpáchaných hřichů
svých; také si pevně umiňuji, že zdraví opět dosa
ženého, tělesných i duchovních milostí jediné ke cti
Tvé a spasení svému vynaložim.

Požehnej a uchovejž mne ode všeho pokušenu,
nehod, nemoci a nebezpečenství těla i duše všemo
houci Bůh + Otec, + Syn a + Duch svatý. Amen.

Pochvaleno, velebeno a oslaveno budiž jméno
Pana našeho Ježiše Krista, nyni i na věky. Amen.

Modlitba Páné,
dle výkladu svatého Bernarda.

Otče! všemohoucí v skutcich svých, blahosla
veny v lásce, bohatý v milosti. Otče naš, všech
lidi, duchů a tvorů původe a Zachovávateli! Jenž
jsi na nebesich veliké slávy své, na nebesích
Andělů a Svatých, na nebesích všech nábožných
křesťanských srdci na zemi., Posvěť se jméno
Tvé, ať jest nám medem v ústech, libezným zpě
vem v ušich, radostným ohlasem v srdci. Přijď
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kralovstvi Tvé, kteréž jest radost bez žalosti,
pokoj bez rmoucení, bezpečné odpočinuti bez vý
tržnosti.Buď vůle Tva jako v nebi taki na
zemi, ať nenávidime, co Ty nenávidiš, milujeme,
co Ty miluješ, a plnime, co přikazuješ. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes, potřebnostpro tělo,
spasitelné učení Božské, a nebeský pokrm nejsvě
tějši svatosti. O dpusť nám naše viny, jichž
jsme se dopustili proti Tobě, Pane! proti bližním a
proti sobě samým. Jakož i my odpouštíme
našim vinnikům, kteří nás urazili zlýmiúklady,
tvrdymi slovy a nelaskavými skutky, a nám natěle,
na duši nebo na vezdejšim statku škodili. Neuveď
nás v pokušení světa, těla a ďabla. Ale zbav
nás od zlého, nynějšího, minulého nebo budou
ciho. A men, staniž se od Tebe a skrze Tebe ve
mně všecko, oč prosim.

Modlitba za nemocného.

Ježiši Kriste, nejlaskavější Přiteli a Vykupiteli
pokolení lidského! jenž jsi tak trpce toho okusil,
co bolest a bida jest; skrze lasku svou, skrze muky:
a smrtelné bolesti své smiluj se nad timtě ubohým
nemocným, a přispěj mu milosti svou. Propůjč mu
stálé trpělivosti v soužení jeho; posilň viru a dů
věru jeho v Tebe! naplň srdce jeho vroucí láskou
k Tobě; zkoušení to, kterým jej navštěvuješ, ať
shladi hřichy a rozmnoží zásluhy jeho; a jest-li
v tom nejsvětější vůle Tvá, uděl mu zase zdravi
předešlého. Je-li však svata vůle Tvá, aby již ne
povstal, tedy mu uděl dar úplného odevzdání se do
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otcovského řizení Tvého! dej mu býti povzbuditel
ným příkladem věřici zmužilosti a nábožné tichosti,
kterou pravý křesťan v posledních strašných hodi
nách života na sobě jevi; dej mu podilu na dobro
činných svátostech umirajicich, a když duch jeho
svět opusti, přijmi jej do rukou svých. Amen, —
Otče náš atd.

Modlitba za dosažení zdravi.

Milosrdny Otče nebeský! svaté -a spravedlivé
jsst, co ustanovuješ; vůle Tva vyplň se i na mně!
Tato pak vůle často se teprv zjeví, když se mod
lime; Ty nam dovoluješ k Tobě volati, ba Ty nam
1 přikazuješ modliti se, abys vyslyšeti mohl.

Snad jest vůle Tva, abych se brzy uzdravila,
jen když věrně milosrdenství Tvé vzývati budu. To
tedy učinim plna důvěry. Milosrdny Otče můj! li
bili se Tobě, odejmi soužení toto ode mne; Ty jsi
s to; rci toliko slovo, a uzdraveno bude tělo i duše
ma. S Vykupitelem svým, který na hoře Olivetské
k Tobě volal, prosim i já: Abba! mily Otče! vše
cky věci jsou Tobě možné, odejmi tento hořky ka
Jich ode mne. Ale ne jakž já chci, nybrž jakž
Ty chceš.

Otče! prosim Tebe pro troji modlitbu Ježišovu
na hoře Olivetské, pro krvavý pot, jejž mily Syn
Tvůj i pro mne prolil: vytrhni mne z nebezpečenství
smrti, a propůjč mi zdraví tělesného, ať Tobě ještě
děle sloužim, o svém spasení pracuji, ze hřichu se
kaji, a v tomto mně ještě zbývajícím čase mnoho
milosti od Tebe dosahnu.
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O Spasiteli nejdobrotivější! Ty maš potud moc
uzdraviti, kterou jsi, na světě obcuje, na tolika ne
mocných v Tebe věřících prokázal. V též víře vo
lam k Tobě: Ježiši Synu Davidův! smiluj se nade
mnou! Ty potřebuješ jen chtiti, a ja vstanu a zdráva
budu. Vyslyš mne dle neskončeného milosrdenství
svého, a uděl mi opět zdraví předešlého; nebo kdyby
mně uzdraven na škodu bylo, dej mi s Tebou
umřiti, ať s Tebou živa jsem; dej mi s Tebou trpěti,
ať s Tebou panuji. Amen.

Modlitba po přestálé nemoci.

Chval duše ma Hospodina, a všecky vnitřnosti
mé oslavujte svaté jméno jeho: I budu Hospodina
vždycky chyaliti; nebť nepohrdl modlitbou služeb
nice své. Bolesti smrtelné obklíčily mne; já jsem
však volala v potřebě své k Panu. Volala jsem
k Bohu svemu, a on vyslyšel se svatyně své volání
mé, a hlas můj pronikl uši jeho, Pane! Bože můj!
k Tobě jsem volala, a Tys mne uzdravil.

Že jsem opět s lože vstala, a že život můj
prodloužen jest, i že opět zdraví tak drahého uži
vati začinam, děkuji jedine otcovské dobrotivosti
Tvé. Klanim se a dobrořečim Tobě za to. z celé

duše své! Kdyby si byl chtěl se mnou jen sprave
dlivě naložiti, 0 věru! ještě větši trest bylbys mu
sel na mne dopustiti. A cožbych byla musela oče
kavati, kdybys byl se mnou v soud vešel? Ale Tys
milostivý a milosrdný, a veliké dobrotivosti a věr
nosti. Ty nás sice tresceš, ale smrti neodevzdavaš,
nýbrž chceš nás trestem napraviti a spasiti, Ty ra
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niš a opět uzdravuješ; biješ, a ruce Tvé zase hoji,
To jsem zkusila na těle i na duši svě již mno
hokrate. Tělesného zdraví opět jsem nabyla, a ne
moc přestala uzdravila duši mou. Nebo odtrhl jsi
mne, Bože a Otče můj! od světa, na nějž jsem
s laskou nepořadnou zavěsila srdce své, a k sobě
jsi mne přitahl, když jsem se byla od Tebe vzdá
lila a svých zlých žádosti poslouchala. Ty jsi po
kořil tělo, abys duši posilnil, Tys mne učil často a
vroucněji se modliti, a přivedl jsi mne k poznán,
jak marné a k spasení nepotřebné všecky statky
světské, jak ničemné všecko bohatství a vážnost
lidska jest, kdežto ani před nemoci chrániti, ani
ztracené zdravi navrátiti nemohou. Zkratka, Tys
mne učil světu umříti, abych novy, Tobě zasvěceny
život začala.

Děkuji tedy Tobě, Bože můj! ze srdce celého
za otcovské navštivení Tvé, « prosim, aby ku spa
seni duše mé prospělo. Posilů dobra předsevzeti,
jež jsem v nemoci své pro budoucnost učinila, abych
také vyplnila, co jsem Tobě svatosvatě zaslbila,
Osvěť mne, abych svět, statky a radosti jeho vždy
tak považovala a cenila, jak se mi v nemoci mé
okazovaly, ať před jejich vabenim vice než prvé na
pozoru se mám a před svodem jejich ubezpečena
jsem. —

Pevně jsem sobě předsevzala Tebe horlivěji
milovati, Tobě horlivěji sloužiti, povolam své be
dlivě konati, zdravi svého vice si vážiti a je pe
člivěji šetřiti než potud. Zdravé tělo mé, smyslové,

duch, srdce a všecky mocnosti mé maji budoucně
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Tobě zasvěceny býti. Požehnej předsevzetí tomuto,
Otče nejdobrotivější! bych každým dnem se lepšila
a Tobě milejší byla, v milosti Tvé umřela a spa
seni věčného dosáhla, skrze Ježiše Krista Pána na
šeho. Amen.

Naddlihiid

Druhý čas.
© milost skrze utrpení Pána našeho Ježíše Krista.

O Pane Ježiši Kriste! jediny Vykupiteli a Spa
siteli můj! nedopusť, by svaté utrpení Tvé na mně
bídné hřišnici zmařeno bylo: skrze hořkou smrt a
raněné srdce Tvé propůjč mně milosti nym až do
skonáni života mého. O ukřižovaný Pane Ježiši
Kriste, Vykupiteli světa veškerého! postav přehořke
muky, bolestné rany, svaté umirání a všecko své
milosrdenství mezi přísný soud svůj a hřišnou duši
mou, O věrný Pastýři, jenž drahou krvi svou ovči
čky své obmyvaš a posvěcuješ: krev a všecko utr
pení Tvé přijdiž mně a všem hřišníkům ku pomoci,
ku potěšení a spasení. © nevinný Beránku Boží!
jenž snimaš utrpenim a křižem svým hřichy světa;
skrze Ty hořké muky a ouzkost, ktere jsi při své
nejčistší nevinnosti na křiži vytrpěl, uchovej mne
před přísným soudem Tvým, a smiluj se nad živými
i mrtvými. O Ty poslušný Synu Boží! který jsi tak
ochotně kalich nejtrpěrho umučení vypil, také žluči
a octem napojen byl: Skrze všecky bolesti, rány a
muky Tvé propůjč mi trpělivosti a poslušnosti až
do smrti. O čista a mocna oběti! kteraž všecky
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hřišniky s Bohem smiřuješ: skrze milostné zásluhy
svatého života, utrpení Tvého a smrti Tvé propůjč
ať světu umru, Tobě jen živa jsem a v pokoji ode
jdu. O Ježiši Nazaretský! ukřižovany králi židovsky!
vitězství Tvé nade všemi nepřátely křiže střežiž
mne přede všemi nepřately mými, a uchovej tělo i
duši mou ode všeho nebezpečenstvíi; dej cirkvi své
pokoj a svornost, propůjč všem hřišnikům litosti a
milosti, a dej nám svatě živu byti a umřiti. Amen.

Vzývání nejsvětějšího jménaJežíš.
O Ježiši! Pramene všeho milosrdenství! smi

luj se nade mnou nemocnou dle nesmirného milo
srdenství svého. Ježíši předobrotivý! drahá krev
Tvá tekla za nás hřišníky na dřevě křiže. "Obmej
V ni nepravosti mé, a vzezři na mne okem milosr
denstvi sveho. V nejsvětějším jménu Tvém volám o
odpuštění hříchu.

Jméno Ježiš znamená Vykupitel, Spasitel, Obla
žitel. O Ježiši! sladké, přivětivé, mocné jméno! Pro
jmeno své budiž mi dobrotivým Ježišem, Spasite
lem, Vysvoboditelem a Vykupitelem. O Ježiši! Ty
spasení věřicích, potěšeni doufajicích, sladké odpu
štění všech hříchů našich! naplň mne milosti svou,
propůjč mi lásky své, uděl mně milosrdenství, bu
diž potěšením mym v těžkostech, ulevou v bolestech,
posilou v smutnýchouzkostech a spasenim při skonání.

Vzdychání k Ježíši.
O Pane Ježiši Kriste! aj bidná; těžkými hří

chy obtižená, hříšnice stojic před trůnem milosrden
stvi Tvého, volám o milost,
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O Pane Ježiši Kriste! Ty lekaři a Spasiteli
duši, obmej, očisť, posvěť mne, jako skroušeného
Jotra na křiži, z pramene nevyvažitelného milosr=
denství svého.

O Bože můj! odtrhni mne od světa a všech
věci vezdejších, a naplň mne svatou toužebnosti
po Tobě.

Úplné věnování se Ježíši Kristu.

O nejlaskavější, pro mne raněné Srdce Ježi
šovo, Tobě obětuji srdce své, aby od Tebe potěšeno
bylo. — O Ježiši, Obnoviteli nevinnosti! Tobě ode
vzdavam ubohou hříchem zohyzděnou duši svou;
vtiskni ji zase obraz svůj, aby se Tobě podobala.
— O Ježiši! nejposlušnější Synu Otce nebeského
až do smrti kříže! do rukou Tvých poroučim ducha
svěho, jakož jsi Ty ducha svého do rukou Otce ne
beského poručil! občerstvi a posilň jej, ať nezemdli
v boji smrtelném. — O Ježiši! Bože můj a lasko
má! dej ať se ve všech cnostech posilnim; táhni
mne k sobě a spoj mne s sebou tuto i na věčnosti,
Amen.

Poroučení se v ochranu Marie Panny.

O Maria, ctihodna matko Ježiše Krista a všech
věřicích, v ochranu a přímluvu Tvou poroučimsebe
a své přinaležejici, zvláště pak v hodinu smrti mě.

O Panno nejdobrotivějšt! ty oroduješ u Bož
ského Syna svého za všecky, kteří v tebe důvě
řuji; ty těšitelkyně málomyslných a outočiště uti
skovanych; před tvař tvou se stavim co uboha hři
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šnice vzdychajic! nezamitej slova ma, Rodičko slova
věčného; uslyš milostivě mne bidnou hřišnici z oudoli
plačtivého k tobě volajici. Prosim tebe, přispěj mi
ve všech potřebách mých, nyni i vždycky, zvlaště
pak v hodinu smrti mě. O dobrotiva, o laskavá, 0
přivětiva Panno Maria!

O Maria, matko milosti a milosrdenství! dej
mi pomoci své okusiti; v nynějším zármutku svém
doufám od přimluvy tvé utvrzení u víře, oddanost
do vůle Boži, setrvanlivou trpělivost, přibývající la
sku, a konečně šťastný vchod do radosti nebeských.
Amen.

Modlitba k sv. Andělům, zvláště pak k sv.
Anděli strážci.

Vy Anděle Boži, ke cti jeho a k službě li
dem stvoření, všemi dary milosti Božských obdařeni;
vy stojite vždy u trůnu Božiho, patříte na tvář a
plnite vůli jeho; vy bdite a modlite se za svatou
cirkev jeho na zemi; vy jste to, kteří modlitby a
dobré skutky nábožných před Boží trůn donášite;
vy jste to, jenž lidem v pokušení a soužení přispi
vate; vy se radujete z pokání hřišnika; vy nám při
nášite posilu a potěšení s nebe; vy doprovázite ná
božných skrze živobyti; vy donášite duše sprave
dlivych do nebe, jakož jste chudého Lazara do lůna
Abrahamova donesli. Protož budiž Bůh od nás ctěn,
chválen a veleben, že vás stvořil a vám tolik mi
losti a lasky prokázal; vám však děkujeme a za
všecky nam prokázané služby ouplnou důvěru da
rujeme,
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Zvlaště pak ctim, chválím a velebim Boha
skrze tebe Anděli stražce můj, a děkuji tobě všecku
mně prokázanou lásku, věrnost, pečlivost a ochranu.
Dobrotivý Pán Bůh odplatiž tobě všecko, co jsi
mně učinil, O svaty Anděli strážce! bdi a modli se
i budoucně za mne, ohlašuj mi vůli Boži, vzbuď ve
mně ošklivost k hřichu, chuť a lásku ke všemu do
brému, přines mi rady a potěšení s nebe, chraň
mne v nebezpečenstvich těla i duše, veď mne bez
poškvrny životem timto, a když mi smrt nastane,
přijmi ty duši mou a dones ji Stvořiteli svému
a mému, Bohu svému a mému, abychom společně
Bohu na věký děkovali, jej chválili, velebili, a ve
slávě jeho se radovali. Amen.

Vzývání svatých.

O vy všickni Svati Boži, zvláště pak moji sv.
Patronové N. N., vy jste boj přestali, který mně
nastává, a nyni vitězoslavite ve slávě nebeské; ra
dost vaše nemůže vám již na věky odjata byti.
Ach! pomozte mně bojovati, přispějte mi v tomto
nebezpečném boji, zachovejte mně silu, ať statečně
bojuji, nepřately spasení svého přemohu, a konečně
po smrti šťastně a svatě přestalé s vámi věčně živa
jsem, a Boha miluji a chvalim. Amen.

r.

Třetí čas,
Modlitba těžce nemocného před sv. přijímáním.

O Pane! s litostnou a milujici duší přistupuji
pokorně k stolu drahému, na němžsvate tělo a krev

32*
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Tva k požívání našemu připravena jest, 1 prosim
Tebe vroucně o milost, bych Tebe tak uctivě a po
božně, se svatou bazní a laskou, s tak pevnou vi
rou, čistotou, s dobrým svědomim, s takovou horli
vosti a pokorou přijala, aby vznešené mocné jméno
Tvé na mně zvelebeno, duše má občerstvena a po
silněna byla.

Ja bidné a křehké stvoření přicházím k Tobě,
ó silny, moudry lekaři života! Ja nečisty vezdejší
tvor přicházim k Tobě, nevyvažitelná studnice mi
losrdenstvi! Ja slepa, zbloudila ovčika přicházím
k Tobě, 0 jasné světlo skvělosti věčné! Ja chudá
a potřebná cizinka přicházím k Tobě, Králi slávy;
a prosim Tebe z celého srdce, abysi mi odpustil,
velikou mdlobu mou zhojil, nečistotu mou odňal,
slepotu mou osvitil, chudobu mou obohatil, nahotu
mou přiodil.

O věčný Pane můj! roznit ve mně oblažujici
oheň lasky, posilů víru mou, rozmnož naději mou,
shlaď ve mně žadosti zle, odejmi ode mne všecku
nedůvěru a ouzkostlivost. Dej mi statné pokojné
svědomi, a naplň mne všemi, Tobě dobrolibeznými
ctnostmi. Ukroť hněv svůj, jehož jsem sice zaslou
žila; neodstupuj ode mne, zůstaň při mně, a veď
mne, ovčičku svou, na pastvu dobrou. Nedej mi do
leček nepřítele svého padnouti; zažeň všecky ne
přately me škoditi mně chtějici. Ty věčný chlebe
nebeský! chlebe Andělů! chlebe vyvolených Tvýchl
přijdiž do srdce mého a nasyť mne, abych nelačněla
a nežiznila na věky; spoj mne s sebou, ať se s Te
bou jeden duch a jedno tělo stanu. Shlaď všecky
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hříchy mé, osvit rozum můj, naprav život můj,
zhořči mi všecko vezdejší, oslaď mi všecko nebeské.
Dej mi dobré předsevzeti, a zřiď všecko me činění
a konaní k chvále své a spasení duše me. Všecko
mé myšlení obrať na sebe, a nedej mi nikdy od
Tebe odloučenu byti. Zůstaň Spasitelem, potěšením,
důvěrou, láskou a radosti mou. Ty jsi a zůstaneš
pokrmem a napojem mým, mannou nebeskou duše me.

Nepropusť mne lačnou a bez potěšení od stolu
sveho; nasyť a napoj mne, ať v Tobě zůstanu a Ty
ve mně; posilni mne, ať timto vezdejšim životem
bez přestaní k Tobě čerstvým krokem v dobrých
skutcich, v milosti a lasce Tvé kračim, a konečně
do věčného kralovstvi Tveho se dostanu, kde tyto
hody kralovske nikoli již pod zevnitřními způsobami
ruka kněžská podavati, nýbrž kde na Tebe tvaři
v tvář patřiti, Tebe poživati, a blaženým patřenim
na Tebe bez přestání krmeni a nasycováni budeme.
Čest, diky a chvála Tobě na věky. Amen.

Outrpení a smrti Ježíše Krista.
(K poslednímu pomazání.)

Shlédní miiostivě, Pane! na služebnici svou,
ktera v nemoci chřadne, a občerstvi duši jeji, aby
káránim Tvým napravena a nebeským líkem Tvým
uzdravena byla, skrze Ježiše Krista, Pana našeho.
Amen.

Moci posledního pomazání a dle zaslibení ne
skončeného milosrdenství svého odpusť mi všecky
hřichy me, jichž jsem se zlým uživáním smyslů a
tělesných sil a schopnosti dopustila. Jak často jsem
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očima svýma. pohlížela, jen abych všetečnosti své,
nebo chtivosti zlých očí svých zadost učinila. Jak
často jsem uší svých zle uživala, poslouchajic se
zalibenim nečisté žerty, a bezbožné nebo nelaskavé,
i nepřátelské a ohavné pomluvy. „Jak často jsem
úst svých zle uživala, kdy jsem nestydatě mluvila
a nestřidmě jedla. Ach, jak často jsem všech oudů
těla svého zle uživala, činic z nich nástroje nespra
vedlnosti a bezbožnosti, kdežto jsem je Tobě, Bože!
zasvětiti, a jich v službě Tvé co zbraně bohaboj=
nosti a spravedlnosti uživati měla. © Bože můj!
k Tobě volám o odpuštění, a doufám, že ho od do
brotivosti Tvé skrze modlitbu svaté cirkve Tvé
dosáhnu.

Všemohouci věčny Bože! kterýž jsi ústy sva
tého Apoštola svého Jakuba všem nemocným tuto
svátost udělovati nařidil: propůjč mně služebnici své,
ať Božské moci Tvé nejen na těle ale i na duši
zkusim, a zvláště před smrti svátosti posledního po
mazání se očistim a posilnim. Skrze Ježiše Krista
Pána našeho. Amen.

Požehnej mne, Bože Otče! kterýž jsi mne stvo
řil! požehnej a posvěť mne, Bože Synu! kterýž jsi
za mne na křiži trpěl! požehnej a osvit mne, Bože
duše svatý, kterýž jsi mne na křtu svatém posvě
til. Zachovej tělo me, a uveď mne do života věč
neho. Amen.

Duchovní kšaft.

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého.
Amen. Ja N. N. odevzdávam duši svou Bohu stvo
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řiteli mému, a tělo zemi, z niž učiněno jest. Opou
štim dobrovolně všecky radosti života tohoto a vše
cky věci vezdejší. Hřichů všech lituji z celého srdce.
Proklinam je a ošklivim si je, proto že Tobě, mi
lování nejhodnější Bože! v ošklivosti jsou. Z lásky
k Tobě odpouštím všem nepřatelům svým od srdce,
a přeji jim všeho dobrého. Věřím v trojjediného
Boha Otce, Syna a Ducha svatého, Stvořitele, Vy
kupitele a Posvětitele mého, neskončeně mocného,
dobrotivého a moudrého Boha a Pána. Věřím pevně
všecko, co pravá katolicka cirkev k věření mi před
klada. Doufam pevně od dobrotivosti Boží odpuštěm
všech hříchů mých, milosti k dobrému a život věčny.
Miluji Boha svého ze srdce celého, ze vši mysli a
ze vši sily sve. Podrobuji se cele a ouplně nejsvě
tější, nejmoudřejší, nejlaskavější a nejvelebnější vůli
Boži. Hotova jsem od Tebe, ó Bože! všecko při
jmouti, nemoc nebo zdraví, život nebo smrt, nej
světější vůle Tva vyplniž se na mně. Amen.

Odporoučím tělo i duši svou do přimluvy nej
blahoslavenější Panny Marie, nejmilejší matky me,
sv. Josefa, mého sv. Anděla strážce a všech sva
tých, jež nyní nejpokorněji prosím, aby mně při
spěli v hodinu smrti. Poslední slova má buďtež:
„Ježiši, Maria, Josefe! v rukou vašich chci živa
byti i umřiti.“ Nebudouli móci ústa má slova tato
vysloviti, srdce to učiní. Že však by snad v po
slední hodince smrti mé na smyslech chyběti mohlo,
učinim to nyni pro ono důležité okámženi, a sice
s nejvroucnější horlivosti, nejhlubší uctivosti a pokorou:
„Ježiši, Maria, Josefe!“ O Bože můj! do rukou Tvých,
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do svatých ran Tvých, jež si z lasky ke mně hříš
nici na svatém těle svém přetrpěl, poroučim ducha,
srdce a tělo sve. O Bože! buď mně hřišnici milostiv,
Amen.

Svatá úmluva s Bohem, kterou nemocná
každodenně těmito nebo podobnými slovy

obnovovati má.

Klaním se Tobě, pozdravuji a velebím Tebe,
nejsvětější Trojice! Děkuji Tobě, Bože můj, srdečně
za všecka obdržena dobrodini, zvlaště pak že jsi
mne stvořil, vykoupil, k pravé víře povolal, a mně
veliké hřišnici milosti a milosrdenství udělil.

Na poděkování obětuji Tobě, 0 Bože! zásluhy
Pana našeho Ježíše Krista, nejdůstojnější matky
jeho Marie, a všech Svatých Božich, jakož i všecky
mše svaté, které se dnes po všem světě Tobě obě
tuji. Obětuji Tobě tež všecko své soužení a bolesti,
jež mi dnes laskavá ruka Tvá sešle. Pevné předsevzeti
mé jest, všecko ochotně a z lásky k Tobě, a v spo
jeni s utrpením Ježišovým snášeti.

Žádám, lásko Božská! Tebe neustále chváliti,
velebiti, srdcem i ústy a modlitbou v radosti i žalosti
oslavovati. Protož činim tuto úmluvu v svaté při
tomnosti Tvé. Každe hnuti těla, každé dechnuti,
každé hnuti krvé má za mne volati: pochválena a
velebena budiž nejsvětější a nerozdilná Trojice Boží!
nebo: „Ježiši, lásko má! — O Bože, lásko ma!“
Utvrď úmluvu tuto, Bože! zachovej mne v předse
vzeti mém a milosti své.
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Modlitba umírajícího k Bohu Otci.

Otče předobrotivý! shledni slitovně na duši, za
kterou Syn Tvůj umřel, a která nyni toto smrtelné
tělo opustiti a k Tobě navrátiti se chce. O Ty lásko
věčna! přijmi mne; přijmi ditě své s milosti otcov
skou. Uvrhuji se do rukou dobrotivosti Tvé, vě
řím v Tebe pevně a raduji se z víry své; — všecku
naději svou zakladam na Tebe, jistě vědouc, že
mne neopustiš. Ty mi odpustiš všecky křehkosti
mé; nebo jich lituji, Otče mily! proto že Tebe z ce
leho srdce miluji. Děkuji Tobě za všecka dobro
din, jichž jsem na světě od Tebe užila; a brzy,
Bože srdce mého! Otče můj! brzy padnouc před
Tebou, Tobě vroucně a vděčně děkovati, a Tebe
nevyslovitelně milovati budu. Amen.

Pobožnost k Ježíši ukřižovanému před
smrtí.

1) Ježiši Kriste, jediný Spasiteli můj! jen
skrze Tebe, jen skrze svatou smrt Tvou mohu do
brou smrt doufati. Skrze svatou krev Tvou do

sáhnu odpuštění hříchů, milosti lásky, a setrvanli
vosti u víře až do skonání. Protož objimám svatý
křiž Tvůj, na němž jsi předrahou krev svou pro
lil, co strom života, a co znamenm spásy. Tys

umřel za mne na křiži, a připravil jsi mi cestu do
nebe. — Ježíši živote můj a blahoslavenství me!
s Tebou jdu plna radostné důvěry na smrt, a skrze
Tebe do života věčného. Pod křiž Tvůj beru já
hřišnice outočiště své, a ač mne smrt děsi, mám
předce v lásce Tvé silnou naději. Ježiši! křiž Tvůj
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neopustim, dokud s Tebou v nebi spojena nebudu.
Věřim v Tebe, lásko ukřižovaná! a u víře té umru.
V Tebe doufám, Spasiteli ukřižovaný; a v té na
ději umru. Tebe miluji, Vykupiteli můj na křiži!
a v té lásce umru. Lituji hříchů svých, a prosim
Tebe, Smiřce můj! o milost a milosrdenství, a v té
ltosti umru. K Tobě volám, Ježiši můj! smiluj se
nade mnou, a nedej mi zahynouti, pro hořké umu
čem Tvé a smrt Tvou.

2) Ježiši! pět raň Tvých svatých jest potěšení
mé! líbam je nábožně s láskou nejoutlejšá. Dej, at
se mi z nich v posledni hodince mé prýšti milo
srdenstvi, milost a láska Tva, ať blahoslaveně
v Tobě, Pane můj, zemru. Vztáhni, Ježiši nejmilejší,
všemohoucí pravici svou, která pro mne raněna byla,
vztahni ji na mne v poslední ouzkosti a opuštěnosti
mé, chraň mne proti nepřátelům mym, ať Tebe v nebi
věčně chváliti mohu: Pravice Páně chránila a ps
vyšila mne. Věčně nešťastní budou v den soudu
ti, kteří po levé straně zlořečení věčné zaslechnou.
O Spasiteli můj! objimám a libám potud smiřuůjicí
levici Tvou ; neboť pro mně raněna krváci, a pro
sim Tebe: Slitovniče! nedej mi do záhuby jiti! Je
žiši, Božský Spasiteli můj! v nejhlubší pokoře a plna
důvěry padám k nejsvětějším nohoum Tvým, jako
Magdalena milujici; libám a ctim je pobožně. Ach!
dej mi před skonánim ona potěšitelná slova slyšeti:
Odpouštějiť se tobě hříchové mnozi; neboť. jsi
mnoho milovala. Pozdravena buď svatá ráno nohy
prave! skrze drahou krev svou veď mne na cestu
spásení, bych vešla do života věčného. Pozdravena
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buď svatá ráno nohy levé! skrze drahou krev svou
vymoz mně odpuštění všech hřišných kroků života
mého, jež nikdy již neučinim. Svatá ráno Božského
srdce Ježišova! k Tobě se utíkám v smrtelných
ouzkostech. Ježiši! raněné srdce Tvé, otevřený bok
Tvůj jest potěšení me! Objimám Tebe, Spasiteli
nejlaskavější! vlej lásku Božského srdce svého do
bidného srdce mého, a dej se světem, nikoli však
s Tebou se rozloučiti. Srdce nejsvětější! krví svou
očisť mne, láskou svou roznit mne, smrtí svou
spas mne!

3) Spasiteli ukřižovaný! smrt Tva. jest život
můj! poslední slova Tvá na křiži buďtež mi potě
šenim při umirání:

„Otče! odpusť jim, nebť nevědí, co čim !“

O lásko! Tys se modlil za nepřately svě.
Ochotně odpouštim i ja všem, kteříž mue kdy ura
zili. — Ježiši! krev Tva, umirajici srdce Tvé pro
siž za mne Otce o milosrdenství. Ach, odpusť
mně hříchy mé, a nevcházej v soud se služebnici
svou!

„Amen, pravim tobě: Dnes budeš se mnou
v rajil“

O milosrdenství! kdožby neměl v tebe doufati?
i lotru kajicimu zaslibuješ kralovství nebeské! —
Ježiši! vzpomeň na mne v království svem. Ach,
v poslední hodině mé vzezři na mne okem milo
srdným, ať pravé litosti nabudu a blahoslavené smrti
dosáhnu. — Ježíši nejdobrotivější! při smrti mé



508 Pobožnosti pro nemocné a umírající.

promluv take ke mně ta potěšitelna slova: Dnes
budeš se mnou v ráji!

„Aj syn tvůj! Aj matka tval“

O dobrotivosti neskončená| miláčkovi svému

takovou matku davaš. — Ježiši! v smrtelných ou
zkostech mých dej mi mocného orodování a ochrany
nejblahoslavenější matky své okusiti! — Propůjč
mi, Synu nejlaskavější! srdce dětinné k Marii, abych
ji vždy tak ctila a milovala, aby za mne orodo
vala, a při smrti laskavou matkou mně se prokazala.

„Bože můj! Bože můj! proč jsi mne opustil ?“

O spravedlnosti Božska! ty opouštiš Ježiše v bo
lestech a v smrti za hřichy světa. — Ježiši! v ou
zkostech, pokušeních a bolestech smrtelných neopou
štěj mne, když mne cely svět opusti. — Ježiši mi
losrdny! zahynu, opustiš-li mne; ty jediny jsi outo
čiště me! Neopouštěj mne skonávajici, potěš a po
silat mne. Skrej lkajicíi duši mou do ran svých,
a dej mi tam spasení naleznouti.

„Žiznim !“

O převeliká lásko! laskava žizeň tvá byla žluči
a octem uhašena! a ty žizmiš po spasení duši! —
Ježiši! Tobě odevzdávam duši svou, spas ji utrpe
nim a smrti svou! Ježiši nejmilejší! uchovej mne
v hodinu smrti ode vši netrpělivosti a málomysl
nosti, ať z lasky k tobě všecko snášim a žádosti
prudkou po Tobě toužim.

„Dokonáno jest l“
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O poslušnosti! až do smrti křiže vyplnil jsi
vůli Otce uebeskeého. — Ježišil tys dokonal veliké
dilo vykoupení našeho smrti svou. Tobě buďtež
diky věčné! — Milování nejhodnější Ježišil dej mi
v milosti a lasce Tvé život dokonati a všecko vy
plniti, co ode mne žádaš, abych s upokojenou mysli
umirati mohla.

„Otče! do rukou Tvých poroučím ducha svého.“

O laskava důvěro! Ty jsi odevzdal nejsvětější
duši svou lásce Otcově! —. Ježiši! do raněných
rukou Tvých, jež jsi na křiži rozpial, abys mne ob
jal, poroučím ubohou duši svou! — přijmi ji v tom
posledním okamžení rukama milosrdenství svého!
— Umirajicí Ježiši! s Tebou chci život svůj skon
čiti a řici: Otče! do rukou tvých poroučim ducha
svého! ——Ježišil v lasce Tvé umiram, bych Tebe
chválila a milovala na věky. Amen.

Modlitba nad nemocným, když se smrt
blíží.

Nejsvětější Trojice požehnejž tebe! Pokoj Pána
našeho Ježiše Krista naplniž tebe! Moc hořkého
utrpení a smrti jeho posilniž tebe! Vitězné zna
meni kříže svatého ochraniž tebe! Mateřská láska

nejčistší Panny Marie občerstviž tebe! Kůr Andělů
střežiž tebe! Orodování svatých vyvolených Božích
zpomoz tobě! Svaté rány Ježiše Krista a draha
krev jeho buďtež s tebou! To všecko propůjč tobě
všemohoucí a milosrdný Bůh + Otec, + Syn a +
Duch svaty. Amen.
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Pokropení svěcenou vodou.

Pokropiž tebe nejmilejší Spasitel tvůj yzopem
předrahé krve své, a očistiž i uchovej tebe ode
všech hříchů. Amen.

Všemohouci Bůh propůjč tobě skrze modlitbu
cirkve katolické, kterou voda tato požehnána jest:
očištění od hříchů, ochrany před nepřately, ulevení
bolesti, potěšení v soužení, a konečně života věč
ného, skrze Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

Když umírající obraz ukřižovaného přijímá, naň hledí a jej
k srdoi tiskne.

Ježiš laska má byl ukřižován. Na křiži mo
dlil se Ježiš: Otče! odpusť jim! Na křiži dokonal
Ježiš spasení mé. Odstupte ode mne, nepřátelé
spasení mého, přemožení jste křižem Vykupitele
mého. Živ buďJežiš! Amen.

Při držení hrom ičky.

Milá, drahá duše! popatř na toto hořici světlo.
Budiž ti obrazem toho, co Ježiš Kristus jest, a
kterak jemu vstříc jiti máme. Ježiš Kristus jest
světlo náše a život naš, a my máme jemu hořici
láskou vstříc jiti a k němu se modliti:

Ježiši Kriste; Tys pravé světlo naše! V Tebe
a v svaté učení Tvé věřím. Zachovej světlo to ve
mně. Smiluj se nade mnou! Do rukou Tvých po
roučim ducha svého! Ty mne nemůžeš zavrhnouti;
nebť jest jméno mé napsáno do rukou Tvých —
krví Tvou.

Ježiši Kriste! Tys pramen blahoslavenství věč
ného. V Tebe doufam. Smiluj se náde mnou!
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Do rukou Tvých poroučim ducha svého. Ty mne
nemůžeš zavrhnouti, nebť jest jméno mé napsáno
do rukou Tvých — krví Tvou.

Ježiši Kriste! Tys pouhá láska věčna. Tebe
miluji, Tebe žaádam věčně milovati. Smiluj se nade
mnou! Do rukou Tvých poroučím ducha svého. Ty
mne nemůžeš zavrhnouti; nebť jest jméno mé na
psáno do rukou Tvých — krvi Tvou.

Nyni mne propouštiš v pokoji, podlé slova
svého ; nebo viděly oči mé spasení Tvé, světlo zjevení
národům. Pravé světlo jsi Ty, a osvěcuješ každého
kdož na svět přichazi. (Osviť nyni i mne, když ze
světa vystupuji. Osviť oči mé, ať Tebe spatřim
v království Tvém.

V nepřítomnosti kněze nechať někdo s umírající se modli a
ji těší takto:

Budiž dobré mysli, má mila! a vytrvej: Kdož
setrva až do konce, tenť spasen bude. Pro Boha
a pro nebe nemůžeme dosti trpěti. Vesel se kře
sťtanko má; brzy spatřiš Onoho ve vši sličnosti
a laskavosti jeho, jejž tuto jen co podobenství před
sebou vidiš. Jen ještě několik okamženi, a všecko
bude přetrpěno. Modli se ještě jednou se mnou:

Bože můj! Ty mne volaš. Hotova jsem vo
lání Tvého následovati. Čiň, co se Tobě libí. Vůle
Tvá staniž se! Ty jsi mi dal život, i můžeš mi jej
zase odniti; pochváleno budiž jméno Tvé! Nikoli,
jakž ja chci, nýbrž jakž Ty chceš! Otče můj! žá
dám umřiti, proto že Ty tomu chceš. Žádám uniřiti,
bych věčně u Tebe byla, Tebe milovala a milosr
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denství Tvé chválila. Otče nebeský! přijmi život
můj za obět. Obětuji Tobě trápení svě, smrtelné
ouzkosti a smrt svou, ve spojení s utrpenim, smrtel
nou ouzkosti a smrti Syna Tvého. Přikaž, ať jest
duše ma do přibytků pokoje přijata. Pane! po
sllnt mě v hodinu tuto. Zpomoz mi, ať nezahynu.
Otče! v Tebe věřím; rozmnož víru mou. Otče v Tebe
doufám, nedej mi zahanbenu býti. Otče! Ty víš,
že Tebe miluji. Od této lasky neodlouči mne ani
život ani smrt. Z lásky k Tobě miluji všecky lidi.
Všem svým ubližitelům odpouštím ze srdce. Od
pusť i ty mně, Otče můj! Otče! buď mně milostiv!
odpusť mi hříchy mé skrze zásluhy Pána, Ježiše
Krista. O, budiž mi i nyní Otcem. © Pane, kte
rak toužím po domě Tvém. Žádám rozdělena býti,
abych s Tebou byla. Dej mi brzy před tvář Tvou přijiti.

O Ježiši! v Tebe věřím, pravdo věčná. V Tebe
doufám, milosrdenství neskončené. Tebe miluji, nej
vyšší dobre. Z lásky k Tobě lituji ještě jednou
všech hřichů života sveho. O kyžbych nebyla hřichu
zpáchala! Skrze prolitou krev svou, 0 Ježiši! očisť
mne ode všech hříchů. Nedopusť, aby na mně zma
řeno bylo Tvé umučení a Tvá smrt. O, nebesky
Otče můj! měj outrpnost s ditětem svým, v posled
nim tažení ležicim. Synu Boži, Vykupiteli můj! vy
svoboď mne z těchto smrtelných ouzkosti. Svatý
Duše, potěš skličenou duši mou potěšením nebeským,
akož jsi Apoštoly a Mučedniky těšival. — Nejsvětější

Trojice! siniluj se nade mnou! Bože, ochranče a outo
čiště mé, Tva jsem, přispěj mi. Pane! vyslyš mo
dlitbu mou, a volání mé k Tobě přijď.
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O Ježiši! zůstaň se mnou; nebť se připozdivá,
a den života mého se naklonil. Buď ty vůdcem
mym v tmavé noci smrti. Ježiši, Synu Davidův!
smiluj se nade mnou!

Svatý Anděli strážce! nyni mi přispěj. Jen
mne v této poslední hodince neopouštěj. Pomoz
mi odolati všem oukladům nepřitele zlého.

Svatý Josefe, ty jsi byl za živobyti svého tak
šťastný, že jsi s Ježišem a Marii společný život
vedl; oroduj také za mne, aby v hodinu smrti
mé Ježiš a Maria mně přítomni byli. Protož vo
lam: Ježiši, Maria a Josefe! přispějte mi,

Vy svati Patronové moji! jež jsem za živo
vobyti častěji vzyvala, proste také za mne o bla
hoslavené skonáni, ať s vámi velikého Pána a Stvo
řitele věčně chvaliti a velebiti mohu.

Přijď, o Ježiši! neprodlevej. Vysvoboď mne ze
smrtelných ouzkosti. Duše má touží po 'Tobě. Do
rukou Tvych poroučim ducha svého. j

Ježiši! Tobě jsem živa; Ježišil Tobě umiram;
Ježiši! Tva jsem živa i mrtva. Ježiši! Maria! Jo
sefe! přispějte mi v poslednim boji mem. Přijď, 0
Ježiši! ach přijď!

hbuihhuthuud

(Když umírajici dlouho skonává, modlí se kněz nebo někdo
z přítomných následující.)

Modlitba.

O Pane Ježiši Kriste! Spasiteli a Vykupiteli
světa! prostme Tebe skrze Tvé bolestné utrpení
a smrt, zvláště pak skrze onu ouzkost a zarmutek,
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jejž jsi na hoře Olivetské pro nás přetrpěl, "abysi
se nad touto ve smrtelných ouzkostech ležici duši
smiloval a ji milosti svou posilnil, aby všecko šťastně
přemohla a blahoslavenství nebeského oučastnou se
stala. — Otče naš. Zdrávas Maria.

Modlitba.

O Pane Ježiši Kriste! kterýž jsi račil k nam
hřišnikům veškerou hořkost smrti sám okusiti,
smiluj se nad touto v posledním cažen ležici duší,
a obětuj za ni Otci nebeskému zásluhy utrpení
svého a smrti své, aby ji všecky hříchy a tresty
odpuštěny byly, a ona brzy blaženého patření na
Tebe poživati mohla. Otče náš atd.

Modlitba.

O Pane Ježíši Kriste! kterýž jsi nás laskou
věčnou miloval, a svazkem lásky nás k sobě tahl,
smiluj se nad touto tělo již opouštějici duši, a při
táhni ji milosti svou k sobě, aby ničím od Tebe
odloučena nebyla, nýbrž věčně s Tebou se radovala.
Amen, Otče náš atd.

(Troji modlitba, kterou přítomní při skonávání nemocné říkati
mohou.)

I. Všemohoucí Bože, Otče nebeský! smiluj senad ní!
Otče náš. Zdrávas Maria.

Otče a Stvořiteli pokolení lidského, Bože věčny!
Ty voláš nyní tuto umírající k sobě; Ty jsi seslal
smrt, aby duši jeji od těla oddělila; smiluj se nad
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ni; přispěj ji v boji poslednim; odpusť ji poblou
zen jeji; umenši hrůzu hodiny posledni; milost Tvá
zpočivejž na m. Dej ji v Jasce Tvé skonati, a od
plať ji všecko soužení, jež za živobytu svého vytrpěla,radostminebeskými.© Amen.
II. Ježíši! Vykupiteli pokolení lidského! smiluj

nad ní! Otče náš. Zdrávas Maria.

Božsky Přiteli lidstva, Ježiši Kriste! kteryž jsi
z lásky k nám krev svou na kříži prolil, a za nás
život svůj obětoval: aj tuto zápasí umirajicí sesmrti.© Smilujsenadm!posvěťdušijeji:jeťtaké
od Tebe vykoupena, Božečlověče! Dej ji šťastně
skonati, a před soudnou stolici "Dvou milosti nalez
nouti. Amen.

II. Bože! Duše svalý! smiluj se nad ní! Otčenáš.
Zdrávas Maria.

Duše lásky svate! Utěšiteli a Dobrodinče lid
stva! Ty jsi tuto umirajici, jež se smrti zápasi, na
křtu svatém posvětil a za chram svůj zasvětil. Ne
opouštěj ji nyni v teskné hodině, kdy duši jeji na
věčnost voláš. Přijmi ji milostivě; učiň ji konec
lehký, a uveď duši jeji do přibytků nebeských, které
ji Božský vykupitel připravil.

Svata Maria, svati Andělé a Archanděle, a
všickni Svatí Boži, orodujte za naši umirajici. Am.

Poroučení umírajícího trojjedinému Bohu.

Vyjdi, duše křesťanská! z tohoto křehkéhotěla,
ve jménu všemohoucího BohaOtce, ktery tebe stvo

33*
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řil; ve jménu Ježiše Krista, Syna, Boha živého,
ktery za tebe umřel; ve jménu Ducha svatého,
který tě za svatyni svou posvětil.

Všickni Andělé a Svati Boži radují se z tvého
přijet1 do společenství jejich. Dnes ještě budiž po
koj tobě; dnes ještě dostaniž se. do přibytku v domě
Otce nebeského, skrze Ježiše Krista, Pana našeho.

Bože! jenž jsi pouhá dobrota, ty shlazuješ dle
plnosti slitování svých všecky hřichy, jež si srdce
skroušené ošklivi. Shlédni na tuto loučici se duši

okem milostným a slitovným, a vyslyš volání jeji
o promitnuti hříchů všech jejich. Obnov, doplň, na
prav zase, co v ni křehkost přirozenosti lidské zka
zila, a připoj ji co ouda svateho k vykoupencům
svým. Vyslyš volání a osuš slzy jeji. Poroučim
tebe, duše mila, Bohu všemohoucimu, jehož tvor
jsi; navrať se zase k tomu, kterýž tebe učinil. Po
roučim tebe, duše nejmilejší! Panu a Spasiteli na
šemu, Ježiši Kristu, který se za nás hřišníky na
smrt vydal. On budiž světlem tvým v noci smrtelné;
životem tvým v mdlobě poslední, která se smrti na
zyva; on budiž všecka pomoc tva, když tebe každa
viditelná pomoc opusti. Doprovoď, svaty Anděli
stražce, tuto loučici se duši do společenství všech
Svatých k polibení věčného pokoje — doprovoď ji
do lůna lasky věčné. Amen.

Litanie a modlitby po skonání.
Pane, smiluj se nad nami! Kriste, smiluj se nad

nami.

Pane, smiluj se nad nami!
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Otče, s nebes Bože, smiluj se nad námi!
Synu Vykupiteli světa, Bože atd.
Duše svaty, Bože!
Svatá Maria, oroduj za ni!
Všickni sv. Andělé i Archanděle! atd,

Všickni sv. blahoslavených duchů řádové!
Všickni sv. Patriarchove a Proroci!

Všickni sv. Apoštolové a Evangelistové|
Všecka sv. nemluvňátka!
Všickni sv. Mučednici!

Všickni sv. Biskupové a Vyznávači!
Všickni sv. Učitelové!
Všickni sv. Kněži a Jahnové!

Všickni sv. Mniši a poustevnici!
Všecky sv. Panny a Vdovy!
Všickni Svati a Světice Boží!

Milostiv ji buď, odpusť ji Pane!
Milostiv ji buď, vysvoboď ji Pane!
Od muk očisteových atd.
Skrze tajemství vtělení Tvého!
Skrze narození Tvěél

Skrze křest a svatý půst Tvůj!
Skrze křiž a umučení Tve!

Skrze smrt a pohřeb Tvůj!
Skrze svate vzkříšen Tvé!
Skrze podivné na nebe vstoupen Tvé!
Skrze přišti Utěšitele Ducha svatého!
My hřišnici, Tě prosíme, uslyš nás!
Abys duši teto zemřele zachovati ráčil,
Abys ji odpustiti račil,
Abys ji všecky tresty za hříchy prominouti račil,
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Abys ji z očistce vysvoboditi ráčil,
Abys ji do blahoslavenství věčného přijmouti račil,
Ježiši, Synu Boží!
Beránku Boži, jenž snimáš hřichy světa, dej ji po

koje věčného! (třikrát se opakuje.)
Otče náš atd. Odpočinuti věčné dej ji Pane, a světlo

věčné ať ji sviti.
Odpočiň v pokoji! Amen.
Pane, uslyš modlitbu mou a volání mě k Tobě

přijď.

Modlitba.

O Bože! Stvořiteli a Vykupiteli všech lidi! pro
půjč této z těla právě vyšlé duši ouplného odpu
štění a prominuti všech zasloužených trestů, aby
muk očistcových sprostěna, na Tebe věčně patřiti,
Tebe milovati a na věky chváliti mohla. Amen.

Odpočinuti věčné dej jí Pane, a světlo věčné
ať ji svit. Duše tato a duše všech zemřelých ať
odpočivají skrze milosrdenství Boži v pokoji. Amen.

Modlitba a napomenutí k přístojícím.

Pane života a smrti! nyni se odebrala duše
naši milé sestry k Tobě, aby přijala, čeho zaslou
žila. Ty ji nyni soudiš, a soud Tvůj jest nejspra
vedlivější. Doufejme to nejlepši o ni; ale nás naplň
připadnost tato báznmí spasitelnou. I my budeme
muset, snad brzy, všecko opustiti. Nic nam pak ne
spomůže, nic nas nepotěší, než milost Tva, 0 Bože!
a dobré svědomi, I my budeme jedenkrate tak le
žeti, jako tato nebožka, My všickní musime jednou
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umfiti, a pak nasleduje soud. O, pomyšlení na soud!
kýžbysi nam často na mysl připadlo! — Kterak,
kdybychom nyni na misto nebožky tě se postaviti
museli, což bychom mohli očekavati?

Diky Tobě Bože! že ještě žijeme a času máme
se připraviti. Ale nesmíme meškati. Již nyni slibu
jeme Tobě, Bože! že se opravdově polepšime a kře
sťansky na světě obcovati budeme, abychom jej je
denkráte spokojeně opustiti mohli. O Bože! nedej
nam na to lehkomyslně zapomenouti, co jsme sly
šeli, viděli a citili. Vtiskni obraz smrti hluboko do
srdce našeho, ať na cely život naš působí. Toběživi
budem a umřeme. Amen.

Při smrti našich milých přátel.
O Bože! Tys vzal nyní k sobě naši milou při

telkyni. Velika jest bolest naše, kterou nad tim ci
time. Když však pláčerme, nereptáme, nybrž odda
vame se s srdcem dětinným do svaté vůle Tve. Ty
všecko dobře činiš, byť jsme to i nenahliželi. Tymůžešanahradišnámtutoztrátuziskem.© Posilni
viru naši.

Při smrti přátel svých nemáme zoufanlivě bě
dovati, jako pohané, kteři nemaji naděje lepši bu
doucnosti. Duše nabožných jsou u Tebe, Bože! věčně
majice tam hojné nahrady za všecko, co tuto opu
stily. Odpočivajiť od nesnázi, přijimají odměnu skutků
svých, a nežádají si již nazpátek. Někdy i my
k nim přijdeme a blahoslavenství jejich oučastni
budeme. To budiž potěšení naše, a tam směřujvše
cko naše toužení. Amen.S



Oddělení dvanácté.

Pobožnosti za zemřelé.

Pczdvižení mysli.

Dože lásky a slitování, kterýž to rád vidíš,
když ditky Tvoje jeden za druhého se modli k Tobě
společnému nás všech Otci, smiluj se nad trpicimi
dušemi, jež na onom světě zcela očištěny nejsou;
skrze krev a utrpení milého Syna svého promiň jim
všecky hřichy a posvět je.

Ježiši Kriste! Ty jsi se představil za rukojmě
hřichů světa veškerého Otci nebeskému, a smazal jsi
dlužní úpis, na křiž Tvůj přibity, nejsvětější krví
svou. Dej, ať se skrze milosrdenství Tvé neskončená
zásluha dostiučinění Tvého ubohým trpicim dušim
v očistci za podil dostane, aby, seč ony nejsou, jim
skrze svaté utrpení a smrt Tvou propůjčeno bylo.

Dobry Otče ditek svých! sešli sv. Anděla svého
k trpicim dušem těmto, kteryžby je potěšil a jim
vysvobození zvěstoval, po kterém tak nevyslovitelně
toužeji; povolej je do nebe svého, ať Tebe věčně miluji.

Utče náš za duše trpící v očistci.

4. Otče náš, jenž jsi na nebesích.

Prosim Tebe pokorně, odpusť dušem trpicim,
ktere od blahoslaveného patření na Tebe ještě 01
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mrštěny jsou; odpusť jim, že Tebe, milování nejhod
nějšího Otce svého, vždy jakž měly, nemilovaly, ný
brž mnohé nevděčnosti proti Tobě se dopustily. Na
dostiučinění za hříchy jejich obětuji Tobě onu lásku
a uctěni, kteréž milý Syn Tvůj Tobě na světě vždy
prokazoval, a kterýmžto za všecko naše zanedbání
hojně dosti učinil. Amen. — Otče náš; atd.

2. Posvěť se jméno Tvé.

Odpusť, věčný, milosrdný Otče! všem zemřelým,
kteřiž ještě jako zlato v ohni od vad a chyb svých
očišťování byti musejí; odpusť jim, že jméno Tvé
vždy slušně nectili, ve svaté bázni před Tebou vždy
nekračeli, a častým poblouzením jména křesťanského
nehodnymi se učinili, Na dostinčinění za tyto hřichy
obětuji Tobě nejdokonalejší svátost Syna Tvého,
kterou jméno Tve nade všecko oslavené učenim a
přikladem tak velice vyvyšil. Am. — Otče náš atd.

S. Přijď království Tvé.

Odpusť, Bože pokoje! všem zemřelým, kteřiž
ještě do blahoslavených přibytků pokoje nevešli;
odpusť jim, že po Tobě a království Tvem, kde je
dine odpočinuti a věčná radost jest, vždy tak hor
livě netoužili, jakož povinnováni byli. Za všecku je
jich nedbalost v dobrem obětuji Tobě čiste žádosti
jednorozeného Syná Tvého, jimiž tak laskavě srdce
lidská sobě ziskati se snažil, aby se jeho spoludě
dici stali, Amen, — Otče naš atd.
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A. Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.

Odpusť, Otče nejdobrotivější! všem zemřelým,
kteřiž ještě od Tebe vzdálení Tobě na blízku byti
žádají; odpusť jim, že vždy vůli Tvou svatou ne
plnili, nýbrž častěji zlých žádosti svých poslouchali.
Za nahradu neposlušnosti jejich obětuji Tobě synovskou
oddanost Ježišovu a ouplnou poslušnost Jeho, kterou
Tobě v nejtužším zkoušení prokazoval a až do smrti
křiže poslušen byl. Amen. — Otče náš atd.

5. Ghléb náš vezdejší dej nám dnes.

Odpusť, Otče nejlaskavější! všem zemřelým,
kteří potud od Tebe vzdálení, po Tobě lačněji; od
pusť jim, že milostnou svátost oltářní vždy s tou
virou, pobožnosti a láskou nepřijimali, kterou by ji
byli poživati měli, a že snad svaté tělo Božského
Vykupitele svého někdy nehodně přijali. Za toto
přečinění obětuji Tobě onu vroucnou lásku, s kterou
Spasitel naš velebnou svatost tuto ku potěšení a
posvěcení našemu ustanovil, Am. — Otče naš atd.

G. Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme
našim vinníkům.

Prosim Tebe pokorně, neskončeně shovivajici
Otče! odpusť všem zemřelým nepravosti jejich, jichž
se za živobyti svého dopustili a za ně ouplně dosti
neučinili; odpusť jim všecku zášť, kterou kdy na
bližního v srdci svém měli. Za to obětuji Tobě onu
velikomyslnou modlitbu, kterou nejmilejší Syn Tvůj
na křiži za nepřátely své vykonal. Amen. — Otče
naš atd.
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7. A neuveď nás v pokušení.

Prosime Tebe, Otče nejmilostivější! jenž žad
ného nad silu jeho zkoušeti nedáváš, odpusť zemře
lym spolukřesťanům našim, že pokušení a zlým žá
dostem vždy neodolávali, nýbrž častěji lákanim klam
ných, nepravých rozkoši, chtivosti oči, těla a pýchou
života svěsti se dali, a tak ctnost svou ztratili nebo
poškvrnili. Za všecky tyto hříchy obětuji Tobě slavné
vitězství Božského Vykupitele našeho, kterým svět
a nepřitele zlého přemohl; obětuji Tobě všecko jeho
svaté obcováni, jeho lasku k chudobě, čistotě a po
koře, všecky jeho nesnaze a usilování, hořké umu
čent a smrt. Amen. — Otče naš atd.

8. Ale zbav nás od zlého.

O lásko věčná! jenž nechceš smrti hřišnika,
nybrž aby se obrátil a živ byl, zbav všecky oudy
trpici a bojujici cirkve všeho zlého a všech trestů,
skrze zásluhy Jednorozeného Syna svěho, a uveď
nás do království věčné slávy, do blahoslavených přt
bytků svých. Amen. — Věřím v Boha Otce atd.

Prosby za příbužné v Pánu zesnulé.

„Svaté a spasitelné jest myšleni za mrtvé se
modliti, aby od hřichů byli zproštěni.“ To nam
pravi svaté slovo Tvé, Bože milosti a milosrdenství!
Pevně v slovo to důvěřujíc modlim se k Tobě po
korně za zemřelé přibuzné své; nebť jest to Tobě
dobrolibezné, když sebe vespolek lásce Tvé po
roučimé. K Tobě volám, Bože můj! zá milé rodiče své,
jimž život, vychováni a tolikeré dobrodiní děkuji;
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kteřiž mne tak srdečně milovali, a tak vroucného
podilu na štěsti a neštěstí mém brali. Ty jsi mi je
odňal, a tak jim nemohu -vděčnou lásku svou jinač
prokazati, než že Tebe prosim, Pane! odplať jim
milosti a slitováním svým na věčnosti všecko dobre,
jehož jsem od nich obdržela, a přispěj mi, ať je
poctivým, bohabojným obcováním v hrobě ještě ctim,
a jedenkrate v blahoslavenství nebeském s nimi spo
jena, slitování Tve věčně chvalim a velebim. Am.

I k Tobě volám, Otče slitování! za duše mých
příbuzných, přátel a dobrodinců. Odebraliť se do
země odplaty; ach, a já jsem jim nemohla lásku
jejich odplatiti. Tichou bolesti vzpomínám na tyto
tak vroucně milované osoby! Spas je, Slitovniče po
kolení lidského! Dej jim v pokoji odpočivati, sešli
jim Anděla svého, kteryžby je potěšil, jest-li "potud
dalšího očišťování potřebuji.

Prosim Tebe také za všecky, jež jsem za ži
vobyti jejich znala. Snad jsou někteři mezi nimi,
kteřiž mne zarmoutili; srdečně jim odpouštím, jakož
doufam, že i Ty mně odpustiíš. Snad jsou i někteři,
jež jsem urazila a jim pohoršem dala; požehnej je
za to, co ode mne vytrpěli, a přijmi srdečnou, upři
mnou modlitbu mou co náhradu za to. Požehnej
všecky bratry me v hrobě odpočivající. Budiž 'Ty
Těšitelem, Zpomocnikem a blahoslavenstvim jejich.

Pro zásluhy Spasitele našeho spas všecky, za
které prosim. Měliť křehkosti do sebe, ale milovali
Tebe; litovali přečinění svých; Tebe milujíce vykro
čili z tohoto života. Musiliť zde mnohou nesnáaz

přetrpěti; 0 odplať jim nyni pokojem věčným. Shro
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máždi všecky vůkol sebe, a přijmi jejich nevyslo
vitelne diky a lasku.

Předraha krev Božského Vykupitele našeho,
zásluhy utrpení a smrti jeho očisťtež vas, vy duše
milé! Kosti vaše odpočívají v lůnu země; podobny
osud potká i mne, dříve neb později. Všemohouci
smilujž se nad vámi a nade mnou; povolejž vás
k sobě a i mne jedenkráte do vlasti blahoslavené,
kdežbychom se zase radostně shledali, a věčně
v Tobě, Spasiteli! a s Tebou a skrze Tebe bla
hoslaveni byli. Amen.

Všeobecná modlitba za zemřelé.

Spravedlivý a svatý Bože, jenž jsi ale také zá
roveň nejdobrotivější Otec lidstva! Ty miluješ ditky
sve, a chceš, abychom se všickni ve spolek milo
vali, Duše v očistci jsou bližní naši, bratři a sestry,
ditky Tvoje. Oni dokonali pouť svou na zemi, ale nejsou
ještě docela u cile. Prosime Tebe, vyplň vroucné toužení
jejich, ulev bolestem jejich; očisť,posilň, potěš, obvesel
je. Otče Ty je miluješ vice než my, Ty je očisťuješ jen
z lasky, proto, že to býti musi, že toho k blaho
slavenství jejich potřebí, a že svatá spravedlnost
Tva žada, aby nic nečistého do království Tvého
nevešlo. Prositi však předce smime, abys jim ra
čil čas očišťování jejich zkratiti a je do slávy své
přijmouti.

O Ježiši! nejlaskavější Spasiteli lidstva! Tys
vykoupil i tyto duše smrti svou; dej jim zvláště
v oné nejsvětější oběti, v které smrt Tvá nekrva
vým způsobem se obnovuje, potěšení a občerstvení
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naleznouti; dej jim zcela okusiti, že jsi smirce a
Spasitel jejich.

Mně však budiž vzpomenuti na zemřelé spasi
telným rozjimanim. Nic nečistého nemůže do nebe
přijiti, aniž před Tváří Tvou, Bože nejsvětější ob
stati. Jak pečlivě mám se tedy hřichu varovati a
hleděti, abych všecky poškvrny, jichž do sebe mám,
ještě za Žživobytivšemožně smazala. Ty soudiš ji
nač, Bože spravedlivý! než my lidé soudime. Co
budu někdy sama o mnohém hřichu mysliti, jejž
nym za maličkost pokládám, nebo snad ani za hřich
neuznavám? Co mám nyni již o tom mysliti? Jak
chybne, jak nedokonalé budou mně samé domnělé
zásluhy a ctnosti mé se zdáti, když Ty je v pra
vdě vyšetřiš, posoudiš a všecko to zavrhneš, co
jsem činila jen z obyčeje, z nouze a nuceni, bez
dobrého oumyslu nebo docela jen proto, abych se
lidem zahbila?

O Bože! nyni se budu častěji sama souditi, a
na konání a opominuti svě se ohližeti, pokudž čas
jest se polepšiti; nyní se budu káti, soužení, které
na mne sešleš, trpělivě a oddaně snášeti, a jež
jsem sobě sama lehkomyslnosti nebo pošetilosti způ
sobila, k polepšení svému, vynakládati, abysi mne
v budoucím životě ušetřil. Amen.

Modlitba,

O Bože, Stvóřiteli a Vykupiteli všech věřicich!
nakloň milostivě ucha svého modlitbě naši, kterou
milosrdenství Tvé pokorně vzývame, a uveď duše
věřicich, jež jsi z tohoto světa povolal, do království
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pokoje a světla. Nám však živým přispěj milosti
svou, ať se pravým pokáním vždy vice od hříchů
očistíme, spravedlnosti živi jsme, a pokoje a bla
hoslavenství věčného, jehož zemřelým žádáme, je
denkráte s nimi dosáhneme a věčně poživame, skrze
Ježiše Krista Pána našeho. Amen.

- Odpočinutí věčné dejž Pane všem zemřelým.
Amen.

Rozličné modlitby.
Za zemřelého otce neb matku.

O Bože! kterýž jsi nám přikázal otce a matku
ctiti, smiluj se nad duši otce mého (matky mé,) a
odpusť mu (ji) všecky hříchy. Propůjč mně také,
abych jej (ji) v radosti jasnosti nebeské spatřila,
skrze Ježiše Krista, Pana našeho. Amen.

Za bratry, sestry, přátele a dobrodince.

Bože! rozdavači milosti! prosime nesmirnou do
brotivost Tvou, abysi bratry, sestry, přibuzné a do
brodince společnosti naší, kteři z tohoto světa ode
šli, skrze přimluvu blahoslavené Panny Marie a všech
Svatých do společenství blaženosti věčné přijiti rá
čil, skrze Ježiše Krista, Pana našeho. Amen.

Při průvodu na hřbitově.

Modlitba.

Pane živých i mrtvých! uč mne tuto na hřbi
tově, kde mi každa hrobka lidskou křehkost při
pominá, uvažovati, že umřiti musim, abych mou
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drosti nabyla! To jest moudrost pravá, která po
čatek svůj v bázní Boži má, abychom hodinu smrti
vždy před očima měli, a každodenně k smrti se
chystali. Chciť, Bože můj! zmoudřeti, a dosavadni
pošetilost svou, v které jsem bez starosti živa byla,
jakobych nikdy umřiti nemusela, opravdově odložiti.
Od dneška všeho se vystřihám, coby mi smrt straš
nou učiniti, nebo také jen obtižiti mohlo. Statně
žadostmi světa pohrdnu, ve všech cnostech horlivě
pokračovati budu, a v přísném pokání, v zapirání
sebe same a v Bohu oddaném snášení všeho pro
tivného pro Tebe vytrváam — pak mi nebude smrt
ani hrozna, ani těžká; ano spíše ji budu srdnatě a
s radostnou důvěrou očekávati. Kdykoli umíráček
uslyšim, pomyslím si: Tak i Tobě, a snad brzy,
k hrobu zazvoněji.

Když jitro nastane, počnu den s takovým před
sevzetim, jakobych se večera.již nedočkala. A když
se setmi, nebudu sobě slibovati, že jitra se dočkam;
pak mne nemůže smrt překvapiti, a když Syn člo
věka v čas přijde, kdybych se ho nejméně nadala,
1 tu mne nalezne připravenou.

O Pane! uč mne uvažovati, že umřiti musim,
abych zmoudřela.

Nyní jest drahy čas působení; nyni jsou dnové
spasení; nyní jest čas milosti; nyni musim dobrý boj
bojovati a korunu života dosáhnouti; nebť přijde
— snad dřive než si myslim — smrt, kdy již žá
dný působiti moci nebude. Ale běda mně, kdybych
si tamto vyčitati musela, že jsem tento čas navšti
veni, v ktery jsem sobě pokladů pro věčnost na
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shromážditi mohla, nesvědomitě promařila a jen pe
čováním o vezdejší ztrávila.

O Panel protož mne uč (v pravý ještě čas)
uvažovati, že umřiti musim, abych zmoudřela, a pro
půjč mně milosti, bych věčně dle Těch nábožných
předsevzetí živa byla, jež jsem na tomto ctihodném
mistě zemřelých před Tebou učinila, a abych v Kri
stu novy, Bohu milý život začala.

O Pane! uč mne uvažovati — tuto mezi těly
zemřelých bratři a sester mých — že umřiti musim,
abych zmoudřela. Tuto jest pravé svaté pole, kde
porušitelnost k neporušitelnosti dozrává. Snad brzy
budu tu i ja odpočivati, a z hrobu mého vyroste,
co jsem za živa rozsila V den velké žně budou
ženci Otce nebeského snopky sbirati; pšeničné daji
do stodoly jeho, koukol však bude do ohně uvržen.
Milosrdný Bože! nenech mne pak mezi koukolem
— propůjč mně milosti, ať předsevzeti svému tuto
učiněnému věrna zůstanu a tak živa jsem, bych je
denkrate mezi pšenici se nalezala. Amen.

Modlitba církevní.

O Bože! světlo věřicich! vyslyš prosby naše,
a dej služebnikům a služebnicem svým, jichžto těla
tuto a všude odpočívají, do věčného občerstvení,
odpočinuti a jasnosti světla nebeského přijiti, skrze
Ježiše Krista, Pana našeho. Amen.

Modlitba na hrobě rodičů, přátel a dobrodinců našich.

Otče! bez jehožto vůle žádný vlas s hlavy ne
spadne! na této hrobce, ktera smrtelné pozůstatky
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šlechetného člověka kryje, jenž srdci mému drahý
byl, pozdvihuje oči a ruce k Tobě, hledajic, čeho
jen Ty mně dáti můžeš, potěšení u otcovského srdce
Tvého. Ty znáš onu ránu hlubokou, kterou tato
volka ztrata srdci mému způsobila, Před Tebou te
kou slzy mé, před Tebou se ozývá nařek můj; nebo
Tys láska a chceš, abychom všecku péči a soužení
své do otcovského lůna Tvého uvrhli.

O Otče můj! hluboce truchlim, ale nereptam!
Tyť pak jsi všemohoucí Pán života a smrti všech
lidi, a kdož smi "Tobě řici, proč jsi to učinil? —
Tyť jsi nejmoudřejší láska, která všecko dobře čini
a i soužením požehnává. Jakžbych tedy mohla proti
řizem Tvemu reptati, Bože můj!

Pochvalena budiž svatá vůle Tva! Ty, o Bože
všeho potěšeni, Otče slitování! naleješ hojiciho bal
samu do rančného srdce mého; Ty setřeš slzy mé
a proměniš smutek můj jedenkráte v radost.

Volej tedy, srdce me skličené ; s srdnatou mysli
a věřici důvěrou k Bohu svému: Ty, 0 Pane! jsi
dal, Tys opět vzal, Ty můžež, ano Ty zase dáš!
pochvaleno budiž jméno Tvé na věky!

Tys vzal k sobě mého (otce, dobrodince, při
tele atd.)! Tys jej odloučil na kratky čas ode mne,
abys mne jedenkráte zase věčně s nim spojil. Tímto
bolestným odloučením vzbudil jsi z nova mocně tou
žebnost mou po vlasti nebeské! — odtrhl jsi srdce
mé od života vezdejšího a obrátil jsi je k příbytku
věčnému. O, propůjč mně milosti, aby byl vše
cken život můj hodnou připravou k blahoslavenému
skonáni.
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Bože! ktery dle milostivého zaslíbení svého také
nesti pomáháš, co ukládaš, zmirni, prosim Tebe, mou
často snad nemirnou bolest! vždyť pak jsem kře
sťanka, kterakž bych mohla nemirně truchliti, jako
pohane, kteří naděje nemaji! Vždyť pak mámdrahé
zashben Ježiše Krista, Syna Tvého: Ja jsem vzkři
šen i život; kdo věři ve mne, byť pak také umřel,
živ bude.

Otče! tato nebožka věřila v Tebe a Božského

Syna Tvého, i doufam od slitování Tvého, že mi
lujic Tebe, ze světa se odebrala. Otcovské lasce
Tvé odporoučim duši jeji. Shledni milostivě na mo
dlitbu a volání mé, a jednej s ni dle neskončeného
slitování svého. Dej, ať jsou hřichové jeji krví Je
žiše Krista Syna Tvého smyti, a čas očišťovám je
jiho zkracen. — Konečně propůjč mně milosti, abych
tuto mně milou duši v kralovstvi Tvém zase na

lezla, a v lasce Tve s ni věčně spojena byla, skrze
Ježíše Krista, Pana našeho. Amen.

Modlitba za všecky na hřbitově odpočíva
jící věřící.

Ježiši Kriste, Pane a Bože náš; Ty jsi vzkři
šení i život; Tys věčný den, nezhasitelné světlo a
ustavična jasnost. Ty jsi přikazal následovmkům
svým ve světle kráčeti, aby temnostem noci věčné
ušli, a do vlasti světla šťastně se dostali; Ty jsi
oplakal co člověk Lazara, a jako Bůh jsi jej zase
vzkřisil; Ty jsi přivedl pokolení lidské v hřišich
pohřižené opět k životu, a otevřel jsi mu posluš
nosti svou opět nebe, které nám neposlušnost prv

34*
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nich rodičů našich zavřela. Prosime Tebe pokorně,
aby Ti, kdož na tomto hřbitově odpočivají, v den
soudný od vazeb hřichů osvobozeni, Tebe jenž jsi
vzkřišení i život, milostivého a milosrdného shledali,
a do společnosti Svatých, do blahoslavenství věč
ného přijati byli, by s nimi Tebe, Původce vykou
peni a blahoslavenství svého, věčně chválili a vele
bili, jenž s Otcem a Duchem svatým živ jsi a kra
luješ po všecky věky věkův. Amen.

PNPP

Modlitby při mši svaté za zemřelé.

Úvod.

Pane, všemohoucí Otče! Božský Syn Tvůj spo
jil svatou obec svou, kterou sobě učením a smrti
svou na křiži získal, svazkem lasky křesťanské, a
tato laska neumira; ona spojuje Ty, kdož u viře
v Ježiše Krista ještě na tomto světě žijí, i s věr
nými zemřelými.

V Duchu této svaté lasky vzpomináme při této
tajemně oběti mše svate na zemřele, volajice k Tobě
o milost a odpuštění za tyto bratry a sestry, jež
v očistci potud za viny své trpěti museji, až hodni
budou na Tebe patřiti.

Nejsvětější Pane! nic nečistého nemůže do krá
lovstvi Tvého vejiti. Protož ustanovila moudrost a
láska Tva misto prostředm, kdeby tak dlouho cvi
čení a zkoušení byli, až by jako zlato v ohni ode
všech poškvrn se očistili, a od Tebe za osprave
dlněné uznáni a přijati byli. Klanime se v prachu
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tajemnému, nejmoudřejšimu soudu Tvému. Tys Otec
jejich, a miluješ je vice než my. Tyvíš, co jim pro
spiva. Staniž se vůle Tva! Ale puzení lasky, aby
chom za ně o slitování k Tobě volali, pochazi od
Tebe, Tys je vložil do srdce a chceš, abychom se
za ně přimlouvali. Otče! ach milosrdný Otče! smi
luj se nad nimi; zemřeli u viře v Tebe a Syna
Tvého Ježiše Krista. Dej jim brzy ovoce viry te
okusiti, a na blažených oučincich vykoupení Tvého
podilu miti. Odpusť jim všecky viny jejich, a ukoj
vroucnou tužbu jejich, aby již na tvař Tvou bož
skou patřili a života věčného poživali.

Přijmi, Otče svaty, všemohoucí věčný Bože!
milostivě nekrvavou oběť nové úmluvy, kteraž se
nyní ku potěšení trpících duší vykonává, a vyslyš
nábožné modlitby svaté cirkve své. Mně ale dej,
ať jest mi pomněni na zemřelé bratry a sestry mě
poučitelue a spasitelné. Brzy dokonam i ja život
svůj neb kratičky jest, a jak často překvapí nás
smrt tehdaž, kdy se toho nejméně nadějeme! Ach,
Bože svaty! kdož jest čistý před Tebou? A když
nic nečistého před Tebou obstáti, a do nebeských
přibytků Tvých vejiti nemůže, jak se bude se mnou
lehkovažnou hřišnici diti? — O věčnost nedbajic,
a jen věci pomijejici na srdci majic, trávila jsem
potud život svůj. Mnozi a velci hřichove obtěžují
svědomi mé. Jak zcela jinak budu tamto o mnohých
poklescích a nedbalostech souditi, jež nyni za ma
ličkosti pokladam, a na sobě vymlouvám. Dej mi,
o Bože, milosti své, ať od dneška dný počitam a
se polepšim, pokud čas jest. Osviť a posilň mne,
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bych tak živa býti začala, jakž sobě jedenkráte
žádati budu, abych živa byla byvala. Vezmi mne
do kázně sve. Očisť mne ode všech poškvrn hříchů,
ježby se Tobě, kdybych v tomto okamžení umřela,
nelbily a mne od opatření na Tebe vzdalily. Dej
mi tuto trpěti, abys mne tam ušetřiti mohl. Obmej
mne krvi beránka, ať se před Tebou čista okázati
mohu. —

Podrobuji se ochotně všemu trestu a ustano
veni, kterým mne budoucně pro nebe vychovati chceš,
a lbam v otcovské podrobenosti otcovskou ruku
Tvou, ktera i trestajic jen dobré mi chce a čim.

Bože! smiluj se nade mnou! smiluj se nade
všemi zemřelými! ať jim světlo věčné v společnosti

Svatých sviti. Amen. o.

Modleme se:

Slitovný Pane a Bože! vyslyš modlitbu naši za
duše služebníků Tvých (služebníka Tvého N., slu
žebnice Tve N.), jež sobě při této nejsvětější oběti
připomináme, jest-li se vinou svou se spravedlnosti
Tvou potud dokonale nesmiřili. Povolej je k blaho
slavenému odpočinuti, a obvesel je světlem nebe
skyým,skrze Ježiše Krista, Syna Tvého, Pána na
šeho, jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě
Ducha svatého po všecky věky věkův. Amen.

Epištola z l. Tes.4.

Nechceme pak, bratři! abyste nevěděli o těch,
kteříž zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jim,
kteřiž naděje nemaji. Nebo jestli věřime, že Ježiš
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umřel a z mrtvých vstal, tak i Bůh Ty, kteři ze
snuli skrze Ježiše, přivede s ním k (vzkříšení). Nebo
vám toto pravime slovem Páně, že my; kteřiž živi
jsme, kteřiž ostaveni jsme do přichodu Páně, žepředejdemetěch,kteřižzesnuli.© NebosamPán
s rozkazem a s hlasem Archanděla, a s troubou
Boži sstoupi s nebe, a mrtvi, kteřiž jsou v Kristu,
vstanou prvni. Potom my, kteřiž živi jsme, kteřiž
pozůstavení jsme, spolu s nimi uchvaceni budeme
do oblaků vstřic Kristu v povětři, a tak vždycky
s Pánem budeme. Protož těšte se vespolek těmito
slovy. Vysvobod, 6 Pane! duše všech věřicich od tre
stů provinění jejich, vykup je spolupůsobicí milosti
svou od smrti věčné, a přijmi ji do přibytků bla
hoslavených, do království jasnosti věčné. Amen.

Evangelium sv. Jana0.

Za onoho času řekl Pan Ježiš zástupům: Vše
cko, což mi dáva Otec, ke mně přijde, a toho, kdož
ke mně přichází, nevyvrhu ven. Nebo jsem sscoupil
s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho,
kterýž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kte
ryž mne poslal, Otče, abych z toho, co mi dal, ne
ztratil ničeho, alé vzkřisil to v den nejposlednější,
A tatoť jest vůle Otce meho, kterýž mne poslal,
aby každy, kdož vidi Syna a věří v něho, měl ži
vot věčný, a jat jej vzkřisim v den nejposlednější.

Po Evangelium.

Ježiši Kriste, Pane náš! uchovej duše všech
věřicich od muk a trápeni. Sv. Anděl Michael do
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provoď je k světlu nebeskému, které jsi zaslibil
Abrahamovi a potomkům jeho.
(Pokračování mše svató až po sv. přijímání viz na str. 82.)

Po sv. přijímání.

Světlo věčné svitiž dušem zemřelých, Pane!
se Svatými Tvými na věky, preto že dobrotivý jsi.

Propůjč jim pokoje věčného, Pane! a světlo
věčné svitiž jim se svatými Tvými na věky, proto
že dobrotivy jsi.

Modlemež se:

Svata oběť Syna Tvého, na něhož, 0 Bože;
nikdy bez zalíbení nepopatřiš, vymoz dušem slu
žebníiků a služebnic Tvých (Ň. N.) žádaného smi
ření s Tebou; a pokudž na nich ještě ktery po
klesek Ipi, očisť je laskou Svou, a. zapomeň na
všecko přečinění jejich pro zalibení v Ježiši Kristu,
Synu Tvém, Pánu našem, jenž s Tebou živ jest a
kraluje v jednotě Ducha svatého po všecky věky
věkův. Amen.

OPPPPLL

Křesťanské myšlenky na hřbitově.
Pomni ó člověče! že prach a popel jsi,
A v prách a popel se zas obrátíš.

'Pak volají tisiceří hlasové na mistě tomto, a
přikazují mi zastaviti se, bych se od mrtvých mou
drosti života naučila. — Tuto odpočivají kosti ze
mřelých spolukřesťanů, rodičů, bratři a přatel mých,
a tu bude také jedenkráte odpočinuti me. Mnozí tu
prachnivěji již od stoleti! mnozi teprv od nedavna.
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Jak mnohé viděla jsem k hrobu nésti, jež jsem
dobře znala, kteřiž mi dobrodiní prokazovali —
mnohé, jež jsem snad urážela, pohoršovala a k hři
chu sváděla! — Předešli mne a pamatuji mne, že
za nimi přijdu — snad brzy přijdu.

O, kyžbych se tu stala lepší, moudřejší a ná
božnější! — Kterak se mohu na lidi spolehnouti,
z nichž mi jeden po druhém umira! Jakžbych mo
hla bezpečně živa býti, když ani okamžení před
smrti jista nejsem! — Tuto vidim marnost a po
mijejicnost všech vezdejších věci. Těla chudých a
bohatých leži tu mezi sebou, kdož je ještě rozezná?
co jim pozůstalo z jejich předešlé krásy nebo sily?
Nic než vyschlé kosti a hrstka prachu?

Tak se stane i tělo mé jedenkrate pokrmem
červů a prachem, z kterého učiněno jest!

Ale vždy to tak nezůstane! Jakož zrno na poli
porušení vziti musi, aby hojné žně následovaly: tak
berou tuto těla zemřelých porušení až ke dni vzkři
šeni. Tuto jest prave svaté pole, kde semeno ne
smrtelnosti skryté leži! tů budou jedenkrate velké
žně: Andělé Boži, dí Kristus, shromažději sprave
dlivé, jako snopy, a donesou je do stodol nebeských;
zle však uvrhnou jako koukol do ohně.

Dobře tedy nynější život svůj vynaložim, bych
se z blahoslaveného vzkřišení radovati mohla. Tato

radost a naděje mne má k polepšení, k trpělivosti
a ke všemu dobrému povzbuditi, abych se nemusela
hrobu báti; pak mi bude libým odpočinkem, dokudž
hlas soudce světa mrtvých z hrobů nevyvola.
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O Ty, jenž jsi také jedenkráte v hrobě ležel,
zase vstal, nyni věčně živ jsi a věčny život dáváš,
slavně vzkřišeny Ježiši! jakož Tebe nymv živobyti
následuji, tak budu Tebe i ve vzkřišeni nasledovati.
Tvá chci býti živa i mrtva — Tvá na věky. Am.

LTV NN

Mezi hroby,

Antifona. Ja jsem vzkřišení i život: kdo věři
ve mne, byť pak také umřel, živ bude. A každy,
kdož jest živ a věří ve mne, neumřeť na věky.

Modlitba.

Bože! Stvořiteli a Vykupiteli všech věřicich!
propůjč dušem služebniků a služebnic svých odpu
štění hříchů jejich, aby prominuti, kteréhož vždycky
žadali, pokorným orodováním dojiti mohli. — Bože!
kterýž chceš, aby všickni lidé spaseni byli, a jim
rad odpouštiš, prosime Tebe, abysi naše rodiče,
bratry a sestry, příbuzné a dobrodince, kteři z to
hoto světa vykročili, skrze orodování nejblahosla
venější Panny Marie a všech svatých do blahosla
venstvi věčného uvésti ráčil. Skrze Ježiše Krista,
Pána našeho. Amen.

Pane! odpočinuti věčné dejž všem tuto pocho
vaným, a světlo věčné ať jim sviti. Amen.

Rozjímání o smrti.
Zajisté umru. Každým rokem, každou hodinou,

každým okamžením bližim se více k hrobu. Zaenáhla
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schází tělo mé; a byť je také nemoc nebo náhoda
nezahubila, předce konečně tiží let samo se roz
padne. —

Zajiste umru. O Bože můj! jaké myšlénky musi
tato pravda v srdci mém vzbuditi? Svět neni tedy
domov můj, kdežbych zůstati měla; tuto jsem jen
poutnice, která rychle, jako čas sam těka. Jak marné
bylo by snažení mé, kdybych jen pro tento svět
živa býti chtěla. (Což jest mi nashromážděné bo
hatství platné, když předce jednou je opustit musim“
Pročbych se oddávala rozkošem, když mi jednou
jistě, snad brzy odňaty budou? Pročbych toužila po
důstojnostech a hodnostech, když i velci, slavm a
mocní na světě jedenkráte s trůnů svých sstoupiti,
museji, a tak jako nejchudší žebrák do malé a
ouzké prostory brobové uložení budou? Jak polito
tování hodna, jak strašna bylaby mně pošetilost má,
kdybych jako mnozi, ze zaslepených bližních mych,
cely život svůj ztravila pečovánim a usilovanin 0
pomijejici věci světa, o jeho marné radosti a ni
čemné přednosti a o duši svou nijakž, nebo jen po
vrchně pečovala? Jak hrozna bylaby litost, jak trpké
a marné slzy me, kdybych jedenkráte na smrtelné
posteli ouzkostlivě na dokonany život svůj ohlidnouti
se měla, a ničehož, nebo málo co shledala, co by
mne potěšiti, mně radosti a důvěry před soudcem
mým dodati mohlo? kdybych sobě říci musela: To
lik jsem pracovala, tolikeré nesnáze jsem přetrpěla,
tolik obětovala, bych se lidem zalibila, pohodlné
rozkošné dny sobě opatřila, nad jiné se stkvěla:
a pro sebe, pro duši svou, pro Boha svého ničehož
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jsem neučinila? Pro tělo byla jsem živa, a duši
svou, to nejdůležitější jsem zanedbávala? Nikoli,
Otče můj! tak pošetila nebudu; ohližeti se budu na
hodinu smrti své, a ona mne pobidne, abych dobře
činila; kdykoli mne pokušem lakati, hřích vábiti,
zla naklonnost k nerozumnému a hříšnému počinání
volati bude, na hrob pomnim a sama sobě řeknu:
Jak velice by mne tento skutek jedenkráte tižil,
kdybych si ho dovolila? (Cokolizačnu, vždy se sama
sebe otažu: Způsobilo-li by mi to na smrtelné po
steli útěchu nebo zoufáni? Když mne lakomost vábi,
chlipnost láká, ctižádost k sobě táhne, představímsi,
že jedenkrate ani zlato, ani užite radosti, ani hod
nosti z-muk věčných nevysvobodi! ale že mne pak
dobři skutkové, cnostní, šlechetní, dobročinní činové
občerstvěji, a pomnění na vykonané skutky lásky
křesťanské, ano i vzpomenuti na trošku vody, kte
rou jsem žiznivému pro Ježiše podalá, potěší mne
tam a více prospěje, než kdybych byla miliony měla.
nebo ve všech rozkošech smyslných se kochala. To
mne má k bdělosti, horlivosti a pečlivosti roznititi,
bych sobě takových pokladů shromáždila, ježby mne
neopustily, když mi svět již ničím nebude, a jichž
mi ani smrt odniti nemůže. Nabožně a křesťansky
živa budu; jen pak smim doufati, že spokojeně umru.

Zajisté umru; okamženi však smrti mé nejisté
jest. Můžeť to ještě léta trvati; ale i dnešní den,
nejbližší okamženíi může mé poslední býti. Nesmim
sedy s polepšením svým odkládati; nesmim ani oka
nženíi meškati, bych o dobro duše své všemožně se
jostarala; nesmím dliti, bych sobě zásluh ziskala a
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cnosti vykonávala, kdekoli se k tomu příležitost vy
skytne. Nesmím malichernostmi světa čas svůj pro
marniti, tim měně v hřišných rozkošech život zma
řiti. Proto že každy den života mého posledním
dnem mým býti může, ach, tedy musim také vždy
hotova byti počet klásti, na věčnost vykročiti a před
soudce se postaviti; musim pečovati, bych hřivnu
mi svěřenou, to jest a dary a milosti Boži, neměla
zakopanou neb docela prohýřenou, a tak s prázd
nyma rukama před něhonepředstoupila. Hodina smrti
mé jest nejistá. Velké a důležité pomyšlení! Jakž
by mne mohlo pomyšlení přemoci, jak zly přiklad
lákant k hřichu svésti, když povážim: Této nepra
vosti se dopouštim! a snad za hodinu stati budu
před Bohem svým, majic se z ni zodpovidati. Ba
spiše musi mne toto představení povzbuditi, abych
žádné přiležitosti neopominula, kdy se polepšiti, nebo
nějaky záslužný skutek vykonati mohu. Když oseni
dozrá, nebe se vyjasní, slunce svíti, který rolník
nespěchá je sebrati a do domů zavězti, proto že
bouře a nehody, krupobiti a lijavcové následovati
mohou; a ja bych neměla pro duši učiniti, co lidé
při vezdejších statcich čini? Svaty Bože! když jest
smrt tak jista, a přišti jeji tak nejisté, ach, dej mi
zmoudřeti, dej mi povážiti, když vůkol mnelidé še
diví i takovi, jenž jsou ještě v květu let, v sile ži
vota, moji známi a přátelé neočekávaně umiraji, že
i mne totéž potkati může, a žeby pak vymluva má
marná a pošetila byla, kdybych řici chtěla: To jsem
si nepomyslila!

Konečně: jen jedenkráte umru. Velký Bože!
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hrob žádného již nevráti. Člověk přestoupí do věč
nosti, a tam jest souzen; tam bývá povolán, buď
aby věčně v nebi se radoval, nebo věčně v mukách
pekelných hynul. Pevně se zavrou brány, jak skrze
ně prošel. Můžeť jen jednou umřiti. Jak brzy duše
ma z těla vyjde, bude osud jeji na věčnosti rozho
dnut. Uchopi-li mne smrt v bludech mých, a vyvrhne-li
mou duši hřichy obtiženou s těla, již mě žadná li
tost žádná slza vykoupiti moci nebude. Věčně bude
veta po mně. Bože dobrotivosti a slitovani! jak ve
lice se musi srdce mé tohoto pomyšlem zhroziti!
když toto uvážim, cožby mohly radosti smyslné,
rozkoše života, sláva světská pro mne vábného miti?
— Tobě ctnosti nebeska, oddam srdce sve; k Tobě,
náboženství svaté, pevně se přilnu; vy jen můžete
mne vysvoboditi; vy to můžete způsobiti, abych ne
jen před jistou smrti a nejistým přištim jejim se
netřásla, nýbrž z ni se i radovala. Daleko buďtež
ode mne, vy hřichové, a vy nečisté, pomijejicí, ne
věrné radosti a pokladové světa! Otci svému nebe
skému budu sloužiti, pravou, statečnou křesťankou
se stanu, s milosti Boži se všim pokušením zápa
siti a je přemáhati budu; dobre budu co nejvice
mohu, činiti, bych sobě zásluh nashromáždila, po
chvaly Boží došla, a svého určeni a cile šťastně do
sahla, pro který mne Pán Bůh postavil na tento
svět. Jen o takové statky buduusilovati, které mi
ani smrt odniti nemůže. Pak ať přijde hodina smrti
kdykoli, vždycky bude mně milá; pak mi bude jen
zavoláním Otce mého, jenž věrné ditě své od práce
k odpočinuti vede.
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Bože můj! Otče duše me! toto předsevzetí má
stale v srdci mém setrvati, v hodinu pokušení a pro
tivenství sily a statečnosti mi dodavati, hřich Zo
škliviti, k dobrému a k vynakládaní vší sily své
mne povzbuzovati. Tobě budu sloužiti, pro nebe
pracovati, a horlivě i neunaveně pečovati, bych je
denkrate milosti a lásky a odměny Tvé hodna byla.
Požehnej nabožné předsevzetí toto a utvrď je mi
losti svou, ať jemu věčně věrna zůstanu. Musimť ná
božně a křesťansky živa byti, abych dobře a bla
hoslaveně umřela. Amen.

Upozorůnjemena modlitebníknihu: Bůh můj a mé všecko.
Modlitební kniha pro katolické křesťanky, obsahuje: Mo
dlitby ranní, večerní, mešní, k sv. zpovědi a k sv. přiji
mání, sv. křížovou cestu, litanie a písně. — Sestavil P.
Pavel Jos. Pelikovský, kněz řádu Františkánského, no
vicmistr a spiritual kleriků.

Ve velké 32ce, 320 stran se 4 ocelorytinami na pošto
vním papíře za 54 nk.

Nákladem kněhkupectví B. Stýbla v Praze.



Oddělení třinácté.
sNěkteré známější pisně.LP

Písně ranní.

1. Minula noční hodina, - poklekněm na kolena. - VejménuOtce,iSyna,—téžiDuchasvatého© všejednoho
Hospodina.

2. Děkujemeť, 6 Bože náš! - žes z své lásky otcovské
- této noci byl strážce náš, - a že nad námi svou moc- ne
proved - ďábel satanáš.3.Tebeťmy,Otče!prosíme,| řiďnássvýmSvatýmDuchem,| aťpředTebounehřešíme;| dej,aťtentocelý
den - k Tvé cti a chvále ztrávime.4.Zažeňodnásďáblazlého,© vzdalodnásičlověka
- Istivého a nepravého; - pošli'k ostříhání nás - anděla svého
svateho.5.Aponěvadžvpotutváři| svůjchlóbjistimusíme,
- Bože, dobrý hospodáři! - požehnej pracím našim,- ať se nám
zde dobře daří.

6. Na Tvou lásku spoleháme, - Tobě se poroučíme; - sevším,cožodTebemáme,| dejž,aťvezdravičasu-večer
ního dočekáme. KN

1.VejménuOtceiSyna,-téžiDuchasvatého,| všejednohoHospodina,© trůnvnebimajícíhovšickniteď
v tomto domu, - čiňme vnitřní poklonu, — to vše z upřím
ného srdce, - modleme se k Bohu řkouce:2.Otče,náš,Jenžjsivnebesích,© posvětižsejménoTvé,-kralujTysámvnašichsrdcich,| staňsevůleTvojezde,-chlébvezdejšídejnámsám,© odpusťnaševinynám,

neuvoď nás v pokušení - zbav zlého, přiveď k spasení.
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3. Zdráva buď, Panno Maria! - milosti Boží plná, - BůhsTebou,jsipožehnaná© meziženamisama;| nebTvůjži
votpřešťastný-přineslkvětpřekrásný,© KristaJežíšemilého,© prospaseníliduvšeho.

4.ÓpředůstojnáPanenko,-MatkoSynaBožího!© ujmi
se stvoření všeho - světa hříchy jatého, i při hodině smrti
- rač, Panno s námi býti, i na věky věkův, amen, - by nás
minul věčný plamen.

Písně večerní.

1.PodvečerTváčeládka,© cokslepicikuřátka,
k ochraně Tvé hledime, laskavý Hospodine!

2. Žes ráčil svou milostí dobrého zdraví přáti - tentodnešnícelýden,© ztohoToběděkujem.
3. Jestliže pak jaký hřích našel se v našich tělích,

odpusť svému stvoření v Kristovu zasloužení.
4. Pokojné noci nám přej, ďáblům škoditi nedej; - jakožochráncesilný| ostříhejnás,knámschylný.5.Aťtěloodpočine,© senzlý,hroznýpomine;-všecka

dobrá myšlení - dej nám Pane ve spani.6.Snůmnedejnásmámiti,| pokojeračpopřiti,abychom,lehnouczdrávi,| vstaliránoveseli.
7.ÓBoževšemohoucí!— buďpřinássvoupomocí,-ne

dávej nás hříchu v moc, ostříhej nás celou noc.8.Toběťseporoučíme© apokorněprosíme,-přinásbuďsvoumilosti,| budeťnámnatomdosti.9.Učiňtoprosvéjméno,© aťjestodnáschváleno,
odsavad až na věky, - Pane Bože veliký!——| ————

1.Sluncezahoruzapadá,© nocmocitemnouknám
padá; - Kriste, světlo! rač svitit nám, - zaplaš temnosti mam
a klam. |

2. Duch náš se k Tobě vděčně nes', - žes ráčil nás ochrá
nit dnes - od škod a nebezpečenství - z Božského milosrdenství,

©

M. Haubra modlitby. 35
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9..Odpusť,čímžhněvalijsmeTě,| buďtozjevněnebovskrytě:| nedejdušivtomzahynout,| dejvnadějiod
počinout.

4. Na stráž anděly své postav, nás pekelného strachuzbav;| zrušvšelikouďábelskoumoc.aračnámdátido
brou noc.

Píseň obecná ke mši svaté.

Bože! před Tvou velebnosti - na kolena padáme; dej nám
potřebné milosti, - o to vroucně žádáme; - jsouce obtiženi vinou,lkáme:račnámodpustit,© nechaťdušenezahynou,
- Kriste rač je očistit!Gloria,SlávanavýsostiTobě,| věčnýKráli!Boženáš;© pokojbudižvkaždédobě© nám,ježzasvédítkymáš.| Tvorstvosvětaveškerého| zpívejToběčestadík,
žesnámposlalSynasvého,© Jenžtonášjeprostřednik.Evangelium.SlovoPáněobjevuje© kvěčnévlasticestunám:© kdojeplní,následuje© Kristavjehověčný
chrám.© Učiňsrdcenašečisté,-aťjestpůdouúrodnou,
svému semenu dej, Kriste! - vznik a vláhu příhodnou.

Credo. Vzývám, věčný Otče! Tebe - vůle Tvá vše stvořila;© TvůjmilýSynpřišelsnebe,Pannajejporodila;Duchsvatývnásvlévásily— aútěchuvúzkosti,-prostředkynám“dávákcili,| světídušekblahosti.
Při Obětování. 1. Přijmiž oběť čistou, Pane! - ne

chať nám je k spasení, - přijmi dary věnované, - kteréžto sepromění| vtěloakrevSynaTvého,| jaksámzřejměvy
slovil,-kdyžhodzákonanového| slavněbylustanovil.2.Stěmydarybuďzavěno© Toběnašemyšlení,-vůli
Tvé buď podrabeno - naše všecko činění. - Přijmiž naše práce,
statky, - vše, čím každý z nás je živ, - radosti i nedostatky;

shlédní k nám, buď milostiv!
Sanctus. „Švatý, svatý, věčně svatý - Hospodin, náš

Pán a Bůh,“ - takto zbožnou láskou zňatý - zpívej Tobě každýduch!© PlnáťjsouTvévelebnosti,© Bože!zeminebesa,
každý Tvor ať s uctivosti - „hosanna“ Ti zaplesá.
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Po pozdvihování. 1, Cherubini,serafini! - dolů s nebe
sstupujte, - jako na nebeské síni - Boha zde oslavujte; - važte,žezdeknámseblíží-nebeskéhoOtceSyn,— Jenžtozahladilnakříži© věčnétrestynašichvin.

2. Buď od nás všech pozdravena, - převelebná svátosti!Kristemnámodporučená© cozávdavekmilosti;© manna
jsi,jenždušisíli,| protismrtispasnýlik,útěchavposledníchvili:© Toběčestavěčnýdik!

Při přijímání. O Ježiši, vzácný hoste! - v srdci mómchcešstánekmit,| rci,aťhříchůvšechjeprosté,| bys
v něm důstojný měl byt. - V Tebe věřím, v Tebe doufám,
Tebe vroucně miluji, - že jsem zhřešil oplakávám - a srdečně
lituji.

K požehnání. Bože! požehnej nás všecky, ať vždyvctnostitrváme,| kspásesvojíchlébandělský© důstojněpřijimáme;© dejnámžitikTvojichvále,© jaknámvelíš,Otčenáš!| udělvbojisílystále,| veďnástam,kdepře
byváš.

1.KuKyrie.ZdepředTvouvelebností| vTvémchrámuklekáme,6Bože!svysokosti© Tvoumilostžádáme;| Tvésvatéjménoctíme,© 6Pane,radostně,-aTebe
velebíme, - vzhleď na nás milostně.2.PřiGloria.BuďBohunavýsosti© zpěvchvály
zvučné vzdán - a milovníkům ctnosti - zde svatý pokoj dán,JakTvá,óPanovníku,| Čestnebeprobíhá,| takzvuksenašichdíků| krajsvětarozlihá.

3. K Evangelium. Z úst Božích vyjevuje se šťastnéposelství,-jímžpraváutvrzuje| sevíravkřesťauství,-kýžnikdynepoddáme© sezlémuučení,| kýžstatněodoláme
všech bludů vábení!

4. Při Obětování. Rač z rukou kněze vziti tu oběťpřesvatou,© anechjistálebýti© námzahříchvýplatou;
ačsetuukazuje-jenchlébavínonám,| covsoběobsa
huje, - jest Ježíš Kristus sám.

35



548 Některé známější písně.5,PřiSanctus.Osvatý,svatý,svatý| jestBůh,nášHospodin!© Taksvatoubázníjatý-TizpíváSerafin.-Tvéskutky,světakráli!— všehlásástvoření,kýžhlasinaše
chvály jak nebešťanů zní,

6. Po pozdvihování. Rač Otčes vysokosti - sem mileshlóédnouti© aodnásslaskavosti-tuoběťpřijmouti.| Patřnatoumučení,© ježSynTvůjpodstoupil,© bylidízod
souzení - svou smrti vykoupil.

7. K přijímání. Kdo smí jít k stolu Tvému,- jsa hříchemzohaven?© rcislovemnemocnému,-abudeuzdraven.
- Mé srdce tužbou hoří, by bylo schránkou Tvou, když
v víře duch se koři - splň žádost dychtivou.

3. K požehnání. Již oběťpředůstojnou - jsme vroucněskonali:-oBože,Tvoumochojnou© amilostpoznali,račsnámimocněstáti,© ©Božemilosti!-skrztutooběť
dáti - nám věčné radosti. ne

Písně adventní.

1. Z nebe posel vychází - od dávna žádaný, k PanněMariivchází,©—©odBohaposlaný,| tenrajskýarchanjel
nazvaný Gabriel.2.Pokorněsepokloniv,| konásvéposelství;-svéhlavyctněnakloniv,| ctisvatépanenství;-pannupozdravuje,
divnou věc zvěstuje.3.Zdrávas,panno!milostí| Božskounaplněná,| krá
sou všelikých cností - nad jiné vznešená: - máš rodičkou býti,
syna poroditi.

4. Syn Boží Tebe voli, chce Tě matkou míti - jak jensrdceTvésvolí,© hnedhomášpočiti,-svol,óPannočistá,
poční Pána Krista.5.Pročserdiš,pročvyptáváš,| jaktomůžebýti?ačmuženepoznáváš,-nemeškejsvoliti;© panenstvínezrušiš,— žejsimatkouzkusíš.

6. Neboj se, to učiní - sám Bůh všemohouci, - Tebe čistězastíní| Duchsvatýžádoucí;© conelzemysliti,| Bůh
může činiti.
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7. Když tak Maria slyší - anjela svatého, - dí: Já jsemtanejnižší© dívkaPánasvého,-podletvýchslovsestaň,
co chce můj Bůh a Pán.

8, Plesej královno rajská, - že, jak jsi svolila, - divné
věci moc Božská - v tobě způsobila: - počalas v svém těle
- světa Spasitele.

9. Ó divná věc a nová! - Bůh ponížil sebe, - jejž jsiskrzesváslova-přivábilasnebe;— natvéjednoslovo
vtělil se Bůh „Slovo“.10.MiláBožírodiéko!© buďnašířečnici;© promluvzanásslovíčko,© buďorodovnicíkohoochraňuješ,— odpekla
zbavuješ. -- Amen.

1.HlepřijdePán,Spasitelnáš,| cestujemnspravte,přijdežádanýMesiáš,© hospodupřipravte,© přijde,přijdenášSpasitel,© všicknízaplesejte,| přijde,přijdeVykupite),
chválu Bohu vzdejte.2.Plesejtesvatiotcové,| kterijstevtemnosti,| nebstanousevěcinové,© plesejteradosti.| Přijde,přijdenášSpasitel,© všicknizaplesejte,© přijde,přijdeVykupitel,

chválu Bohu vzdejte.3.JižpřijalaPannačistá© nebesképoselství:© žemáporoditi-Krista,© nezrušicpanenství.— Přijde,přijdenášSpasitel,| všicknizaplesejte,© přijde,přijdeVykupitel,
chválu Bohu vzdejte.4.Okterémprorokovali© svatí'prorokové,© Jehožjsouzdávnažádali,| všickninárodové.© Přijde,přijdenásSpa
sitel,| všicknizaplesejte;-přijde,přijdeVykupitel,-chválu
Bohu vzdejte.

5. Obraťte se, 6 hříšnici! - a čiňte pokání, - buďte z svýchhříchůkajicí,© Časjestsmilování.| Přijde,přijdenášSpa
sitel,-všicknizaplesejte;© Přijde,přijdeVykupitel,«chválu
Bohu vzdejte.
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1. Otče všemohoucí, - předivný v své moci! - Pane, všemsvětůmznám,| jenžjsidalsynanám| jednorozeného;
buď ti chvála z Něho.2.Ódivnámilosti!— 6télaskavosti:| Pánmajetrestati,chcesesmilovati,© Synazanásdává!— Věčnámu
buď sláva!9.Posilánazemi© knašemuspasení,| kohozdávna
slíbil těm, jichž si oblíbil, - kohož jsou žádali, - jenž pro
rokovali.

4. „Prolomiž nebesa - v pannu ctnouse nesal - Ó Pane,
ukážiž - milosrdenství již; Óónakloň nebes svých - sstup,
potěš ztrápených!“5.TakjsouTěžádali,kdověrnostTvouznali;| takkToběvolali,kdovtrestuvzdychali:© památkoupřitom
nou - vzbuď i v nás žádost octnou.

6. I hned se v to vloží milostný Syn Boží, - chce býtpřimluvníkem,© smiřcem,prostředníkem© mezilidemhřiš
ným - a Otcem nebeským.7.VBožstvíproměněn,-vevšemOtciroveň,— volísezmařiti,-způsobsluhyvziti:© čímbyl,vtomnepřestal,
čím nebyl, to přijal.8.Všechstrasticitelnost,© lidskávněmsmrtelnost;ačvžitínevinen,-zázračněpočatém,© zahříchvšeho
světa - má být on výplata.

9. Ký rozum pochopí, - ký jazyk vypoví, - ó Pane, láskutvou?— světynadnížasnou!-Ach,acožmydíme?
my se ti klanime!

10. Chvála budiž tobě, - Kriste, věčný Bože - s Otcem,
Duchem svatým, - věčně požehnaným! - přiveď svou milosti 
nás do své radosti.

1. „Rosu dejte oblakové, - pršte Spravedlivého!“ - vo
lali jsou prorokové = z hrobu kletby tmavého. - Přišelť a s ním
požehnání, - jenž jak jarních vštrů vání, - jako rosa nebeská 
všemu vznik a radost dá.
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2.VNazaretu,Gabrieli'© tamkdebydliMaria,vyřiďrychlearchanjeli:© „Zdrávasmilostiplná!“-dínášBůh,aanjelchvátá,© pannamilostijestjatá;| rci:mýmSynemsloutimá,| kohožzrodiMaria.
3. A tuť světa Vykupitel z dávna nám zaslibený - přišelmilostnýSpasitel,© knámlidemponižený.© Onzahnal

temnosti strašné, - zkrotil srdci lidských vášně; - jemu zavznivplesání| našeprozpěvování,
4. Nechtěj pádu víc se strašit - v Adamu spáchaného;Bůhtvůjznáiduchyplašit— peklarozhněvaného.© Vira

pudiouzkost,zmatek;=-doplňujenedostatek— milostsvou
mocný Bůh: - slav ho věčně každý duch!5.Trudnýobrazpádutvého,člověčevykoupený,| setřelskrzeSynasvého© Bůhvěčněmilovaný.© Nebesase
rozjasňují,slávuBohuprozpěvují;| andělétikývají,-po
koj tobě hlásají.6.Hle,mocpeklaponižena,© hříchůpoutazlomena;věčnásmrtjepotlačena,— dušetváobhájena.| Nebesase
otvírají, - slávy věnec podávají - andělé již cnostnému - tvoru
vykoupenému.7.KtrůnuTvémuláskyplný| Bože,sejižblížíme,přišels,Kristezaslíbený,© khodůmTvýmsestrojíme.
AlNeluja, svatý, mocný! Slávu Tobě nesmrtelný! - Budiž od
nás zveleben - na věky věkův. Amen.

Písně vánoční.1.NarodilseKristusPán,veselmese,| zrůžekvitekvykvetnám,-radujmese;| zživotačistého,-zrodu
královského, ©—nám,nám narodil se.2.Jenžprorokovánjest,-veselmese,© Tennasvětpo
slán jest, radujme se; z života čistého atd.3.Člověčenstvínaše,© veselmese;| ráčilvzítBůhnase,| radujmese;| zživotačistéhoatd.4.Goliášobloupen,© veselmese,© člověkjestvykou
pon, - radujme se; - z života čistého atd.
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1. Tři králové znamenali - hvězdu, kterou jsou viděli,hnedsvékoněsedlali,© doBetlémajsousebrali-nakrále
se ptali, doptavše se, jemu dary dali.2.Zlatojsounaznamení,| dalivěčnéhokrálováni,amyrhunaznameníjehosvatóhoumučení,| kadidlojsou
dali, - a v tom věčné kněžstvo znamenali.3.PannaSynapočala,© panenstvísvénezrušila,-nám
Boha porodila, - a čistou pannou zůstala, - jsoucí jeho dceří, 
jestiť také i máteřií.4.Nechtějtovmyslbráti,— anisemnohonatoptáti,kteraksetomůžestáti,— bymohlabýtjehomáti,-nežsprostněvěřiti© chceš-likaciřstvaujiti.

č. Jak slunce sklo proráži, - však skla nikdy neuráží,
tak ta Panna předrahá - porodivši nám Boha Pána, - panenstvínezrušila,© pravoumatkouBožíbyla.

6. Otcové jsou žádali, - a k Bohu bez přestání volali:-Brzo-lisevyjeviš,-anásnašípsotyzbaviš?© Bože,rač
nedliti - ale rač dolů s nebe sstoupiti.

7. Blahoslavené oči, - které zasloužily viděti - toho drahéhoPána,© naněmžnenílestshledána,© dejTvůjznát
obličej, - a nás v věčném pokoji zachovej.3.Protožmyzdenazemi| sevšemisvatýmianjelychvalmežtodrahédítě,-aťnámráčízdenasvětě,© mir
a pokoj dáti, - potom s tebou v nebi přebývati. — Amen.

1. Kristus, Syn Boží, - narodil se nyní z života pa
nenského, - vtěliv se pro člověka hřišného.

2. Žádost prorokův, - prvních svatých otcův, - Bůh Otec
splnil mile; - dalů nám Syna svého této chvile,

3. Protož mu každý - děkuj křesťan věrný - z toho daru
drahého, - chvále bez přestání jméno Jeho.

4. Neb překrásný dar - v dnešní den jest seslán - z mi
losti Boha Pána, - Jimžto lesť ďáblova je zklamána.5.Mnozíkrálové,© zbožníprorokové,-zdávnatohožá
dali: - chudí pastýřové se dočkali,



Některé známější písně, D536.Svatíandělé© nebeštiměšťané,© chvalteBohana
nebi, - zjednejte nám pokoj zde na zemi!

1. To maličké děťátko, - to krásné pacholátko - ulibejte
dětičky; - váš je to Pán maličký.

2. Od Otce s nebe vyšel, - a k vůli vám sem přišel:ichcevšeckydětičky© mitizasvébratřičky.
3. Když kyne tam na hoře, - poslouchá zem i moře:

zde chce být každý den - Matky lidské poslušen.4pOnlučinyodivá,© iptactvovšekrmivá:© zdeale
host předrahý - hlad trpí a je nahý.

5. Pro koho to vše snáší - Ježíšek, host nejdražší?Aj,provás,dítkydrahé!© trpipacholemalé.
6. Řekněte z duše čistě: - Přemilý JezuKriste! - líbám

Tvé nožičky - a přemocné ručičky.7.Tynášjsi,myjsmeTvoji;| zjevnámjednoutvářsvoji,© povolejnásdonebe,© aťoslavujemTebe.Amen.
Píseň na nový rok,

1. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býtikaždývesel,© radujmeseveselmese,© vtomtonovém
roce!-Ditěsenámnarodilo,| proroctvísevyplnilo,-Ra
dujme atd.

2. Izaiáš prorokoval, - anděl Gabriel zvěstoval, - Raduj
me se atd,

3. Že se narodilo dítě v Betlémě, - v tom malém městě, 
Radujme se, atd.4.Žepřijelitřikrálové,© nesoucedaryveliké,-Raduj
me se, atd.5.Vhospoděmístanemělo,© mezihovadyleželo,
Radujme se, atd.

6. Kriste, pro Tvé narození, - dej nám hříchu odpuštění,
Radujmese, atd.7.Aťnásnezževěčnýplamen,© uchovejnás,Kriste,
Amen. - Radujme se, - veselme se, - v tomto novém roce!
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Písně postní,1.Jižjsemdostpracoval| protebečlověče!© třia
třidceti let, - ó bidný bříšniče! Půjdu, půjdu do Jerusaléma;

tam co o mně psáno, - všecko se vykoná. :2.Ještějednousvámizastolemposedím,| chléb
v tělo, vino v krev —- svou vlastní proměním; - na památkusvéhoumučení| službuvámprokáži-vsmutnémrozloučení.3,Kamseobrátitmám?—| jižmneJidášprodal,můjvlastníučenník© Židynamnesvolal;© timnenajdou,
anvsaděsemodlím,provašespasení| krvavěsepotím.

4. Hle, již jsem přiveden k soudu k Annášovi, pakzasepovedou© mnekuKaifášovi;tumnebijí,haníavtvářplijí,© křivésvědkyslyší,ksmrtimneodsoudi.5.Korunutrnovou© namnepřistrojili© velmibodlina
tou, a mne bičovali; - ach, nastojte, již krev všudy teče;-ach,velkémnožstvíran| mámprotě,člověče!G.PravíPilátklidu:© „Hle!člověknevinný;| bychsmrtivýrokdal| neznámnaněmviny.“© Všaklidvolá:
„Nemůž být nevinný; - Přijď Jeho krev na nás - a na naše
Syny !“7.Králslávynebeské© jižsenasmrtbéře;-ódušekřesťanská,© považbříměkříže!-Svaténohyjižpodním
klesají, - On nemůže vstáti, - kati Ho tepají.

8. O horo vysoká, - horo Kalvarie! - cesto kamenitá! —-ojakdlouháchvíle!© „Jižnemohumdloboutěžkýkřížunésti,© ach,Šimone,pomoz-nahorujejnésti!“9.„Svůjkřížjsemtusložil,© rouchomisvláčejí,-a
ruce, nohy mé hřeby prorážejí; - ach, údy méjiž jsou nataženy,© tupnímmezilotry| knebivyzdvižený.“

10. „Na tebe křesťane! - s láskou dolů hledím,
z boku poslední pro Tebe krev cedím; - máš-li ke mně též
srdce upřímné, - polituj, požaluj - mé smrti nevinné!“1.Kristuspříkladpokory,© Bůhnášmilostivý,| OtcesvéhoSynmilý| ajednorozený,© prohříšnéhočlověka
ráčil býti chudý, - ač jsa ode věčnosti - Bohu Otci rovný.
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2. Když se nejprv narodil z Panny Syn člověka: vjesličkyJejvložila-JehomiláMatka;| plénkamiobvi
nula, jako dívka chudá: - před Jeho nepřítelem = v cizině
Ho skryla.3.Odďáblapokušení,-odlidíhanění,© odpřátelutrháni,-odcizichrouhání:© ráčiljestpodstoupiti,| lidemrovnýmbýti;| jsavždyposlušenOtce© ažprávědosmrti.

4.Hlad,žízeň,horko,zimu,© největšíchudobu-vzal
jest na se, — člověka - prvního pokutu; - v potu tváři,vbolesti-aspláčempracuje;— taktověčnéhochleba
synům dobývaje.

5. S pláčem ovce hledaje, - kterouž byl potratil, - nalez'jinaramena-svámilostněvložil;© dobrýpastýřsvýmpokrm| věčnýjestpřipravil,-azasvéovcenasmrt-svou
duši položil.6.Skřižemsvýmdobrovolně© jižnasmrtsebera,řek:„Vezmikaždýsvůjkříž-azapřisebesám;“© muselťKristustrpěti,© atakvslávujíti,abyslávynámdobyl

hříchem potracené.7,Učiň,bychompoTobě-ssvýmkřížemstačili;| naTvoucestuuhodic,-Těnásledovali;| aďáblasenebojic,vvířesetrvali;— apaknavěkyšťastně-sTeboupřebý
vali. Amen.

1.KristemůjSpasiteli!— aťTvákrevnevinná| nenimněkztracení.— Dobrotonesmírná!© Tyjsitenjediný,
Jenž snimáš hříchy světa, - Beránek nevinný.

2. Ač má duše se leká, - že jest zabloudila, - pro svévelikéhříchypeklazasloužila:© všakTvésvatérány
naděje dodávají, - vzbuzují k pokání.3.Rozpalmévlažnéstdce,| dejsvousvatoumilost,dopřejnadmýmihříchy© dokonaloulítost,-adejbázeň
Boží: - ať se více v mém srdci - nepravost nemnoži.

4. Nuže dokud přebýváš, - duše má! v mém těle:silněvěř,doufej,miluj— svéhoSpasitele,— prokazujMu
vděčnost;-cokoličinitibudeš:© pamutujnavěčnost.
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5. Laskavý můj Ježíši! - uděl mi milosti; chci umřitiživbýti| vedléTvélibosti;-Toběseoddávám,-jenom
za odpuštění - hřichův Tebe žádám.

Písně velikonoční,

vřv
Vstalť jest této chvíle - ctný Vykupitel, - Ježiš Kristusmile,-světaSpasitel;-Jenžprohříchynaše© Onstáše,

rozpjat na kříži nevinný, - náš Bůh jediný.2.Kdyžjehoplakaly© smrtiženyctné© Marie,astály
ubrobutruchlé:-anděl,jenžsedíše,-tímspiše| kázalbratrůmzvěstovati,| žejestvstalzmrtvých.

3. Z srdečného hlasu - rcem: Alleluja! - tohoto my časuřkouc:Alleluja!| všicknizazpivejme;| ivzdejme-Spa
siteli všeho „světa - vždy: Alleluja!4.TašlechetnáŽena© všedšikbratřímvdům,© Máři
Majdalena - k etným apoštolům; - promluví k nim mile, - té
chvile, - dějic poselství andělské: - „Vstal Bůh zajisté.“5.Jenž'sumřítiráčil| pronás,Kristectný!-chtě,bysenezpáčil-hřišníkvšeliký,| vstalszmrtvýchsradosti,
z milosti; 6 popřej ctného skonáni, i z mrtvých vstání|
Amen.

1.Prozpěvujmevšickninyní© nadenBožíhovzkříšení,majícvsrdciutěšení© znesmírnéhodobrodiní.| Alleluja!
2, Když smrti Pán nás vykoupil. k otcům do pekelsestoupil,| vyvedlje,ďáblaloupil,cestunasvětzasna

stoupil. Alleluja,8.Třetíhodnevrannídobu,| všeckusloživlidskoumdlobu,| jasnounasevzalpodobu,© vítězvyšelzsvého
hrobu. Alleluja.

4. Zachvěly se hory, doly, žasly v hrobích i mrtvoly;
- Pán své hledal apoštoly, - přišel léčit jejich boly. - Alleluja.5.Jehokůrovéandělšti,© všickniměšťanénebešti,
ž také živlové zemští - vděčně oslavují a cti. Alleluja.
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G. Léto zimě průvod dává, — slunéčko zemi zahřívá, 
líbý větříček provivá, - nebe rosou květ zalivá. Alleluja.7.Ptácisladceprozpěvují,© lidemlétooznamují,
z svého Pána se radují, - čest a chválu mu vzdávají. Alleluja.8.Zeměseznovuotvírá,© palouksekvitimodívá,
všecko stvoření okřívá, - svého pokrmu poživá. Alleluja.

9. Nuže vstaňme i my k chvále, oslavujme duchů krále;
- povstal z hrobu nenadále, - by jsme žili Jemu stále. Alleluja.10.ChválaOtcinebeskému,| iJehoSynumilému,
z mrtvých slavně povstalému, - oslava Duchu svatému. Alleluja.

1. Vesel se této chvíle - lidské pokolení, čině památkumile| Božíhovzkříšení;-nebPánpřežádoucí-rá
čil jest z mrtvých vstati, - vítěz všemohouci.

2. Adamův rod vykoupil - z temného vězení, - když ve
světě podstoupil - smrtelné trýznění; - smrt věčnoupotlačil, 
a nebeskou bránu nám - otevřiti ráčil.

3, Noční temnost osvítil - k světu utěšení: - když sámzmrtvýchprocitil-vpodivnémvzkříšení,— kdyžvrahapyšného| svázal,potřelvítězně,© odňavkořisťjeho.4.Aj,králslavnývnebevšel| sdušemisvatými;andělskýsborchválupěl— hlasyradostnými:© Alleluja,
vděky, - sláva, čest Beránkovi - po vše věků věky!

5. Všecko stvoření plesá, život se vracuje, - slunce —zemi,nebesa© milevyjasňuje;-ptáčkovéhlasitě-prozpěvujíkoslavě© Božínaúsvitě.
6. Kvítí zkvetá, vůni dává, - pahrbky se skvějí, - i zelenásetráva,© stromovépučejí:© všeckosvoumladosti

vzbuzuje mysl naši - ku věčné radosti.7.Chvalmevždypřeslavného© KristaSpasitele,-kterýžnásukrutného-zprostilnepřítele;© aťzJehomilostiponašemzmrtvýchvstání© bydlímevradosti.Amen.
1. Vesel se nebes Královno, alleluja,- plesej světu všeho

koruno! alleluja.2.SynTvůj,Jejžjsiodnosila,-alleluja,© vstalzmrt
vých, Matičko milá! alleluja.
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3.Jehožsmrtvéhoplakala,alleluja,© vstalzmrtvých
Kristus, tvá chvála; alleluja,4.Tělo,jenžnahéviselo,alleluja© vroušeslávyse
zaskvělo; alleluja.5.Rányjehojsouzhojeny,alleluja,© stkvísecodrahé
kamení; alleluja.5.Tvářubledláazsínalá:alleluja,© jakoslunceblesk
vydala; alleluja.7.Očismrtizamhouřeny:alleluja,— jakhvězdyjsou
osvíceny; alleluja,

8. Tělo jeho prv smrtelné: alleluja, - učiněno nesmrtelné;
alleluja.9.Jižvšecekkrásnýašťastný,alleluja,© vítězslavný
a král jasný; alleluja.

10. V té své slávě a jasnosti, alleluja, - zůstane až do
věčnosti; alleluja.

11. Raduj se z té slávy Jeho, alleluja, - přimluv se za
nás u Něho! alleluja.

VsvPísně na křížové dni,

1. Bože Abrahamův, - králi, pane pánův, - myť prosíme
Tebe, - dej nám rosu s nebe, - Pane Bože náš!

2. My, jenž v Tě věříme, - Ježíši! prosime, - smoč ourodu
země, - dej nám chlóba sémě, - Pane Bože náš!

3. Uslyš hlasy naše, - jakos Eliáše - proroka uslyšel, —
- a Z nebe déšť pršel, - Pane Bože náš!

4. Myť k Tobě voláme, Tvou milost žádáme,
nás uslyšeti, - déšť tichý nám dáti, - Pane Bože náš!

5. Déšť nebesa dejte, rosou zalivejte - stromy i zeliny,-Joukyidědiny;© PánBůhbuďsnámi.6.Jenžsvlažuješhory© pokladůvsvýchshůry,
poj naši zemi, - nebo žízní velmi, - Pane Bože náš!7.Račiždátiplodnost,-bychomměliživnost© zvzro
stu, Tvého skutku, - zbav nás tu zármutku, - Pane Bože náš!8.Jsoucdostnasycena© našezeměskalná,-dátrávu
— dobytku - k hojnému užitku, - Pane Bože náš!
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9. K služebnosti lidské, z milosti své Božské, - bylinuračdáti,jikvzrůstudéšťpřáti,© PaneBoženáš!
10. Země ať chleb vydá, - by nebyla bída - nám všemhříšnýmlidem,| aťnemřemehladem,© PaneBoženáš!
11. Učiň, jak prosíme, v Tebe jenž věříme, z otcovskédobroty;© znášlépelopoty,© PaneBoženáš!
12. Ač my nejsme hodni, hřešíce den po dni, - prositi

od Tebe, učin sám pro sebe, - Pane Bože náš!
15. Nuž my všickni spolu, jsouce v Božím domu,prosme,aťzmilostidánámdéšťsvýsosti.— PánBůh

buď s námi!

1.Přísnýsoudcevšechhříšníků!© Otčevěrnýchslužebniků!| jenžvnebipanuješ,© trescešaodměňuješ!
Ach, vyslyš naše modlení! - odvrať od našich stavení mor,hlad,vojnu,soužení!© dejžnámchlébkaždodenní!2.Každýdenvšemustvoření| tystačíšdátvyživeni;

neb's nesmírně bohatý, - a Bůh plný dobroty! - Ach, vy
slyš atd.3.JenomzTvéhopřičinění© dařísenašetěžení,-pole
se zelenaji, a užitek dávají, - Ach, vyslyš atd.

4. Ty sám slunečnost zřizuješ, - ty zem deštěm ovlažuješ,© Tyshospodářpečlivý,-otecvšechmilosrdný.-Ach,
vyslyš atd.

5. Tenkrát jenom ustáváš, a nám Tvých darů nedá
váš, - když tě pohnem k přísnosti - hříchem a nepravosti.
Ach, vyslyš atd.

6. Když zem stvrdlá suchem chřadne, - a strom v letě
vedrem vadne, když mokrem hniji luka, - hřích náš trescetváruka.| Achvyslyšatd.

7. Když hmyz škodný se plemení, - strom hryže, škodíosení,© dleTvévůleseděje,© trestzanašehříchyje.
Ach, vyslyš atd.8.Kdyžčastýdéšť,přívalvelký| kazíobilíalouky,-činíTváspravedlnost,© káránašinepravost.— Ach,vy
slyš atd.
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9. Kdyžpři velkém parnu letním - všecko stlučeš kru
pobitím, - co na poli zrostlého, jest metla hněvu Tvého.
Ach, vyslyš atd.

10. Když hřmí nebe a hrom tříská, když oheň se
všech stran blýská, - tehdáž teprv proniká - strach Tvé moci
hříšníka. - Ach, vyslyš atd.

11. Když nejvíce rána morni - mista prázdni, hroby plní,-šetříšnaprovinění© tvýchnevděčnýchstvoření.| Ach,
vyšlyš atd.

12. Když vojna lidi shlazuje, - oheň pálí, hlad sužuje, tenkráteTěkprchlivosti© pohnulynašezlosti.-Ach,
vyslyš atd.13.Akdyžnámpadádobytěk,© čímžtéžhynenáš
užitek, - jen hřích náš na něm tresceš, - jenom nás pokárat
chceš. - Ach, vyslyš atd.

14. Ve všem jsi Pán spravedlivý, - chceš pak vždy býtmilosrdný,-jenkdyžmynehřešíme,© aledobřečiníme.
Ach, vyslyš atd.

15. Abys nám svou moc ukázal, - za času Josefa s poslal-sedmeroletourodných,-atolikoneplodných.| Ach,
vyslyš atd.

16. Za času Achaba krále - kárals přísně Israele, - nedaljsipůlčtvrtého© rokudeštěžádného.-Ach,vyslyšatd.
17. Zdálo se, že se zavřelo - nebe, by již nepršelo;topromodloslužebnost,© liduTvéhonevděčnost!© Ach,vy

slyš atd.18,Tenkrátpředivnýmzpůsobem© Eliášesytilschlebem,-kdyžhladvšudepanoval© alidhříšnýsužoval
Ach, vyslyš atd.19.Pakjennapravépokání,© Eliášepřimlouváníoblohujsiotevřel,© bydéšťzasnazempršel.-Ach,vy
slyš atd.

20. Pohniž i teď k milování, - Tě Pane! naše pokání, jestlipronepravosti© seslalstakbídnéčasy.-Ach,vy
slyš atd.
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21.Nechťanděljižschovámečsvůj| apřestanekárat
lid Tvůj, když již hříchů želíme - a vše zlé opouštíme. - Ach,
vyslyš atd.22.Ateďplnidůvěrnosti© půjdemhledatsvéživnosti,typanenámpožehnej,| azemiourodudej!-Achvy
slyš atd,

Písně Marianské.

1.TisickrátpozdravujemTebe,© 6matičkoKristaJe
žíše! - Ty jsi okrasa celého nebe, - Tobě se koří celá říše!TyjsipoBohutanejprvnější,| Toběčestachválunej
přednější - andělé a svatí vzdávají, - královnou Tebe nazývají.

2. Přispěj nám také, Ó matko naše! - všickni vroucímsrdcemžádáme;© Tysjedinéútočištěnaše,© poBohunad
Tebenemáme;© aťchválozpěvToběprozpěvovat-můžem,Tvojejmenozvelebovat!© takjakToběpatřípoBohu,
chceme Tě chválit každou dobu.3.NeboStvořitelnebesizemě| zasvůjstanekTebevyvolil,© kdyžpřijalčlověčenstvínasebe,-vTvůjpanen
skýživot se vložil: - Ježíš Kristus, Syn Boha živého, - mou
drost tajemství převelikého, přehořkou smrt kříže podstoupil,

nás od věčné smrti vykoupil.

4. Ty jsi na Sionu utvrzena, - přebýváš v městě posvěceném,| dřivenež'sbylanasvětzrozena,-poctěnajsivliduuctěném.-Jižpoživášvěčnéblaženosti,© kterážpřipravena
od věčnosti - byla Ti od Boha věčného, - Otce, Syna, Ducha
svatého.

ó,. Zdrávas schránko Boha nejvzácnější, - zdrávas, Panno
neporušená! - Tys chrám Trojice nejdůstojnější, - již od věčnostivyvolená.© Tyjsinadslunce,měsícsvětlejší,| panía
královna nejsvětější; - Ty jsi jistá brána nebeská, - mocná
královno archanjelská.

6. Kdo by mohl všecku slávu Tvoji - zde na světě pé
rem vypsati, - kterouž Syn Tvůj jen pro lásku Tvoji

M. Haubra modlitby. 36
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- ráčil Tobě na nebi dáti! Byť celého světa jazykové 
chtěli chválu mluviti o Tobě; - To by vše ještě nic nebylo, 
co by k Tvé chvále postačilo.

7. Před Tvým obrazem, 6 matko Páně, - chceme prosby
naše skládati; - zachovej nás vždy ve své ochraně, - kdykoliv
Tě budem žádati; - v nouzi, v zármutku, v kříži, v trápení vyžádejuBohapotěšení;| 6račižnámsvojípřímluvou
vždy štědře býti nápomocnou.

S. Vypros víru, naději a lásku; - v ctnostném životě setrvání;| odvraťodnáshlad,mortéživálku;| dejšťastné
života:skonání!KdyžpřísnostSoudcespravedlivého© odtudztohotosvětabídného,| ráčínásksoudupovolati;| ten
krát, matko, rač nás zastati,

9. A vypros nám všem tu Boží milost, ať ne v ruce rozhněvaného© Soudcemyupadnemenavěčnost,-nežproměň
jej v milosrdného ; by nám Bůh dal zde v časném životě 
dokud živi jsme na tomto světě, - z našich hříchů se zpovi
dati, - a jich skroušeně litovati.

10. Všickni Svati a Světice Boží, i vy přimlouvejte se
za nás, - ať se od nás Bohu chvála množí, - a nezapomínejtenanás;| dejtenámsetamsvámishledati,© BohuiMarii
čestvzdávati,-bychompotomživotěčasném| dosáhlira
dosť věčnou. Amen.

1. Zdrávas dcero Boha Otce, - lilium Božské Trojice, 
Panno nad Pannami, krásná mezi všemi, ó Maria,
Maria!

2, Zdrávas Matko Boha Syna, - růže krásná, ušlechtilá,
- Maria rodičko, - překrásná hvězdičko, 6 Maria, 6 Maria!3.ZdrávasBohaduchachoti,| tvářTvásenadsluncetřpytí,| jasnánadhvězdami,© máškorunuvnebi,6Ma
ria, 6 Maria!

4. Zdrávas chrámenejčistější, - skrz Trojici nejsvětější,TyshadaIstivého,© potřeladravého©Maria,6Maria!5.Zdrávaskrálovnoanjelů,© akrálovnopatriarchů,oučitelkyně© moudrákaždéchvile,-óMaria,6Maria!
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6.Posilněnímučenníků,© okrasovšechvyznavačů,královnonebeská,| omatičkoBožská,© 6Maria,0Maria!
7, Milosti plná, spanilá, - Duchem svatým zastíněná,

Ó panno přečistá, náms zplodila Krista, Ó Maria,
Maria! —

8. Zdrávas! nade všemi sama - ženami jsi požehnaná,Tyssamajediná© tohozasloužila,6Maria,6Maria!9.Mezidcermisioáskými© zamatkuzvolená,nyni,nejvyššíhoSyna© matkou'sučiněna,© 6Maria,6Maria!
10. Porodilas požehnaný - plod! od věku přezděděný,plodpožehnaného,© Jednorozeného,-6Maria,6Maria!11.JežišeVykupitele,-KristasvětaSpasitele,| ukteréhosama| jakomatkamilá,©Maria,6Muria!12.UtvéhoSynamilého,| nebvsvýchrukou,držíšjeho,-všemtvojipříimluvou© chcešbýtnápomocnou,

Maria, 6 Maria!15.Protožvkaždémsmutnémčase© buďorodovnice
naše - u tvého milého - Syna jediného, 6 Maria, 0 Maria!

14. Oroduj za nás, za bídné, - hříšné syny své, nehodné,
u požehnaného - vždy Synáčka svého - o Maria, 0 Maria

J5. Ve všech potřebách, ouzkostech i nnšich důležitostech=zjednejnámpomoci| vednetéživnoci,-óMaria,
ó Maria!16.Přikrejnáspláštěmmilosti| láskousvédobrotivosti-přijďnámkupomoci© vsmrtelnénemoci,— oMaria,6
Maria!17.Zvláštněpakvhodinusmrti| popřejtaslovavyřknouti:© Ježiš,Maria,-Josef,Jáchim,Anna,© 6Maria,6
Maria!18.Amen,amen6Maria,© poTobětoužidušemá,mějjivsvéochraně,| uveďjidonebe,© 6Maria,Ó
Maria!

1.Matkapláče,rucespíná,— achmůjBožerozmilý!BožskéhoJejihoSyna| katinakřížpřibili.Vtétopřežalostnédobě© chceumřítisJežíšem,bledánazemklesá
36*
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vmdlobě,-lítojestMarievšem.| (Obolesti,6žalosti
srdce čistého, - ach ty naše nepravosti - vbodly meč ten do
něho.)

2. Nyní vzhůru pozdvihuje - oči pláčem zkalené, - a zas
kvíli, když spatřuje - nohy, ruce zraněné; - ruce, které líbá
vala, - které vždycky žehnaly; - nohy, které vídávala, - k ubo
hým jak spěchaly. - (Ó bolesti atd.)

3. Žizní, prosí umíraje, - matka nesmí k dítěti! - každýkatmuvzhůrulaje-onamusislyšeti!| Velkébídynesemsice,-bolestimytrpíme,© tavšaknevýslovněvice,nad
kteroužto kvílíme. (Ó bolesti atd.)4.Pročjsiopustilmne,Otče!© těžcevolášJežíši!—Ó
Maria přehluboce - bodá bolest největší, - vidi sebe opuštěnu-odSynáčkamilého,-vidisebepovrženu© proTvousmrt
od každého. - (Ů bolesti atd.)5.Jehožněkdyspečlivostí— poSionuhledala,-toho
Ji teď s ukrutností - Kalvarie odňala! - Již na kříži dokonává-všeckaJejínaděje:© Ježišduchaodevzdává,kam
se Matka poděje!? (Ú bolesti atd.)

6. Janovi jsi poručena, - ale Jan sám opuštěn! — jeho
mysl jest zraněna, - že jest Ježíš umučen. - Jan, ta dušička
milostná, - hořce musí kvíleti: - kdož Tě tedy, přebolestná,
- kdo Tě bude těšiti!? - (Ó bolesti atd.)

7. Otče! přijmi ducha mého, - nebo vše jsem dokonal,bylaještěslovaJeho,© apakduchaodevzdal.© DušeJeho
kotcůmvešla,-Mariavšakviděla,© jakMusvatáhlava
klesla, - a žalostí kvilela, - (Ó bolesti atd.)8.Jižnemaježádnésily,© předeseještěvzchopila,avtuhrůzyplnouchvilinovouhrůzuspatřila,© SrdceJehoprobodeno!-svodoukrevsevylila© Achkýžmně
tak učiněno! - ruce lomic pravila. (Ó bolesti atd.)9.Potomskřížedolůsňali— tělosvatékpohřebu,matcenaklínpokládali,© poraněnéodhřebů.© Tuhéoudy,
bledélice,nejsiksoběpodoben!© Rankrvavýchnatisíce,
- Jesu Ty jsi zohaven! - (Ó bolesti atd.)
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10.SMarii!chcemplakati© nadnašemivinami:ktéBolestnéchtemelkáti:Achsmilujsenadnámi!© Abychomsezhříchůkáli,proněžJežíškřižován,© bychomdošlitam
tě chvály, - kde Bůh věčně milován. - Pro bolesti, pro žalo
sti, srdce Tvóho svatého - vypros, matko, skroušenosti, bytu
v nebi blahého. — Amen.

1.Dokudžiji,dikMarii© vzdejdenkaždý,dušemá,
k její chvále neustále - zpívej duše zkroušená!

2. Její otnosti s uctivosší - rozjímej a zvelebuj; - Matkublahou,Pannudrahou© vděčně,zbožněprozpěvuj.3.Jijenvzývej,kniseskrývej,| bytěhříchůzprostila,-vpokušeníodumdlení| bytěchránitráčila.
4. Dary z nebe ona tebe, člověče! obdařuje; - nebes

Paní smilování - v nebi nám vyprošuje.5.Můjjazyku!vzdávejdiku| Panněbohorodici;-ji
zhlazena jest vyřčená - kletba prvorodici.G.NeustálenebesKrále-Matkuslušněoslavuj;| vdě
čně, slavně, neunavně, - jeji ctnosti vychvaluj.

7. Myslí celou, láskou vřelou - jí má duše, poctu vzdej;Panněstkvoucíidikouvroucí© chvalnépísněvezdypěj!
8. Kdož má dosti výmluvnosti, ji by plnou chváluvzdal,© akdozpěvyvhodnězjeví-jakoupoctuPánjidal?
9. Byť vši snahou Pannu drahou, světe! oslavit jsichtěl,-nevypovíš,neproslovíš© zpěv,byjidůstojnězněl.10.Nežcomožná,sečpobožná| lidskádušebýtimůž,-vtoodvažse,vynasnažse,| nebestímkrálovněsluž.11.Bohorodnoupísníhodnou© nikdodostneoslaví,kdovšaklenívjejímctěni,| sámseblahapozbaví.
12. Nebť nebeským, blahonosným - zákonem se řídila; neznabohůsrdcekBohu© mocisvouobrátila.
13.Mariinyzbožnéčiny© ozdobouvšícirkvijsou;-jejimravyarozpravy© milostinámvymohou.14.Evyvinazeměsyna-zrájevenvyhostila;© Divka

Páně k rajské bráně - cestu nám vydobyla.
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15.Aj,proEvutěžkouhněvu© zkusilijsmevšickni
strasť; - pro Marii opět žiji, - vrácená mi nebes vlast.16.TumilostnouPannuctnostnou— velebliduvšeho
hlas;-jivpokoře,každýtvore,| oslavujpovšeckenčas!

17. Dej mi, Máti, věrně státi - k Synu Tvého uctění,
a když zbudu těla trudu - vyjednej mi spasení! — Amen.

1.ZdrávasPannočistá,© pomocnicejistá| všecha
v každé době, - kdož jen hledí k Tobě, z hříchů svých se
kaji,- v lásce prospívají,2.Mariapřesvatá!© Tystabránazlatá,-kterousnebesvýše,-dopozemskéříše— přišelknámSynBoží,
našich duší zboží.3.Milostijsiplna,-přimluvseuSyna,© skrejnásusvémplášti-protiďáblazášti,© aťnásneuhněte© bluda
hřich ve světě.4.PánBůhsTeboubydlí,© KristusvToběsídlí,pošedzkvětuJesse| lidemspásunese,© pronássvětem
kráči, za nás trpět ráčí.5.PožehnanáPanno,komubylodáno,© byhoposel
s nebe - poctil jako Tebe: „V divu plné době - Duch zastí
Tobě!“6.Slavnámezivšemi© ženaminazemi!| Andělseuklání© Tobě,cosvépaní,© PánzTvýchprsoupije,
v Němžto všecko žije.

7. Plod života Tvého - vyprostil nás zlého; - v čem nás
Adam zkrátil, - Syn Tvůj nám navrátil; - zemské nesa strasti

rajské dal nám slasti.8.Slávadověčnosti© Bohunavýsosti,ženešetřilSyna,-byJimnaševina-přišlakzahlazení© pronaše
spasení.

1.Pozdravena,velebena-buď,6BožíRodičko,© úctuvděčnouasrdečnou— přijmiodnás,Matičko! c
2. Kýž nám možné, Tvoje zbožné skutky na paměti

mít, - podle Tvého vzoru ctného - činit a tak Tebe ctit.
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3. Srdce, tělo Tvé se stkvělo - vždy panenskou čisto
tou; - v přísné kázni, v svaté bázni - chovala jsi mysl svou.

4. Ať neruší naši duši - chlipnost hříšným plamenem, nás,ÓčistámatkoKrista!© mocnoupodochranuvem.
5. Tys v pokoře „slast i hoře - z ruky Boží přijala, skromnosti,vdůstojnosti© dívkouPánězůstala.
6. Naši tvrdou mysl hrdou - skloň své ctnosti příkladem,vypuďpýchu,jenžjesthříchu| kořenemazákladem.
7. Ty jsi klidnou, věrnou, vlídnou, - 6 Maria, vždy byla;

- s ochotnosti povinnosti - nejtěžší jsi plnila.
3. Co uloží vůle Boží, - pomoz nám též na se brát,

břímě denní bez umdlení - nést a za ně děkovat.

9. Když jediný Tvůj nevinný - Syn na dřevě kříže pněl,-pohledvzhůruknebeskůru© mírnilTvéhosrdcezel.10.Kdyžduchtrne,kdyžsehrne© nanástěžkýstrastimrak,-ach,vtéchvilizjednejsily,| obracejnášknebi
zrak.11.TyjsistálekBožíchvále© životadnytrávila,
až vítězně a líbezně - zdejší boj jsi skončila.

12. Cestou ctnosti s ochotnosti - chcem i my vždy krí
četi; - rač o Máti! o nás dbáti - a nám věrně přispěti.

13. Milostnými zraky svými „ na nás, svoje ditky hleď akJežíšivnebesříši© nás,ÓMatko!téžpřiveď.

1. Hvězdo jasná, hvězdo spasná - nám po moři plovoucím,-Tvýmdejheslem,-Tvýmdejveslem© dojitkbytům
žádoucím!2.Paklislábnu,paklichábnu,© račižsluhuzotavit,
co nám vadí a co svádí k zlému nás, rač zabavit.3.ChválaTobě,Tysnászlobě© arcivrahavyrvala,
jenž jsi Syna Hospodina - ve svém lůně chovala.4.Tysbezchotěvsvémživotě© nebesSynapočala;-porodivši,matkoubyvši,| pannoupředejsizůstala.

5. Matka Panna. Nebešťana nedotknutás zrodila,
tvorce svého všemocného - zrodila a kojila,
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6.SynuTvému,soudcimému,© mápřímluvčí!-veď
mne vstříc, - bych neklesl, bych se vznesl, - když svět ztro
skotá se v nic.

7. Učiň vlídným mne a klidným, — bujné z duše vášněpuď,-chce-lisvéstimnekneřesti© škůdce,statnost've
mně zbuď.8.Nezabaviž,nezohaviž© mnetělesnýchvášnímor,
jenž v chorobu, jenž v porobu, - jenž nás v temnou řítí noc.

9. Hněv ukrutný, ni urputný - pýchy duch mne nezachvať,| zárodblahaarcivraha-útokvemněnevyhlaď.
10. Prosiž za mne, aby na mne - ráčil Pán svůj ohledmít,-zabraňvrahu,arcivrahu,— koukolmnědosrdcevsít.
11. Rač svou moci, svou pomocí - svého blažit ctitele, 

jenž ctí chválou neustálou - Rodičku Spasitele.

1. Pozdravena - a uctěna - buď 6 Boží Rodičko! - lásku

věčnou - a srdečnou - přijmi od nás, matičko!
2. Kdo Tě vzývá, tent nabývá - hojné Boží milosti, nebNejvyšší-neoslyší| úpěnlivéžádosti.3.Kýžnámmožné,| Tvojezbožné-následovatjednání!

- tvou oslavou - jestit pravou - naše cnostné chováni!4.ŽivotPanny-bylbezhany,© srdcesídločistoty;
jen se vzdává, - až ji dává - anjel věno jistoty.5.Ochraňduši,| aťnezruší-hladvilnéjichlipnosti;
buď nám zbraní, když se shání - svodnou po nás chytrosti.G.Tysvpokoře© slastihoře-rukouPáněpřijala,
ve skromnosti i v hodnosti - dívkou Páně zůstala.

7. Skloniž tvrdou - mysl hrdou - příkladem pokory Tvé,
která cnosti - výtečnosti - poskytuje vábivě.8.Tyjsiklidnou,© věrnou,vlídnou,-6Maria,vždybyla,© vochotnosti-povinnosti| nejtěžšíjsiplnila.

9. Oslavená, - povýšená - vedle Syna svého dlíš! - ozdo
buješ, - naplňuješ - rozkoší nebeskou říš.10.Cnostmisvými-milostnými© matkoveďnášzase
bou! - ať zplesáme, - jak žádáme, nad Ježíšem i Tebou.

VVVANWV
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