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enthu“ a přeje, aby dílo toto dlouhé a ústlovné prácehojnéhoužitkumezivěřícímlidempřineslo.© Spolu
pak dosvědčuje, že odpustkové modlitby, v knize této
uvedené, jsouce věrnými překlady modliteb v „Raceoltě
di oraztonme pie opere“ obsažených, spolehlivými a
správnými jsou a že odpustky za modlitby tyto —
jak na str. 27. udáno jest — ť dušem v očisteť způ
sobem přímluvy přivlastníti lze.

Dáno v biskupské konsistoři v Brně dne 30. listo
padu 15895.

Dr. Er. Zeibert,
kapit. děkan.

Homolka,
sekretář.



Předmluva.

Vydávaje tuto poutní knihu výbor „Dědictví
sv. Cyrilla a Methoda“ hleděl vyhověti naléhavé a
dávno již citěné potřebě. Jestiť obecně známo, jaká
to spousta písní nevhodných a nevkusných, ano i
pobožností a promluv méně přiměřených byla se
časem vloudila do různých těch poutních knížek
našich „starších bratrů“, tak že již samu poutní
pobožnosť v lehkosť a nevážnosť uváděly Nezbytná
podmínka k nápravě byla vydati řádnou
poutní knihu.

Proto výbor „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
již ode. mnoha let na vydání takové knihy pomýšlel;
ale teprve roku 1887. a 1888. vydán byl první dil
poutní knihy, obsahující ve dvou svazcích historický
popis nejznamenitějších poutních míst z péra důst.
p. Karla Hichlera, tehdáž faráře Veversko-Bytyšského,
jenž tuto čásť poutní knihy zpracovati ochotně se
podvoliv, zdárně práci tu provedl. Druhou čásť,
t. j. vlastní poutní knihu, pobožnosti a písně obvyklé
obsahující,zpracovati odhodlal se zvěčnělýdp. Karel
Bačák, tehdáž kazatel český u sv. Michala v Brně.
První péčí jeho bylo, aby text starých písní dů
stojně byl přepracován. Na jeho žádosť podjal se
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práce této dp. P Bruno Sauer O. Praem., jenž
upravil 106 písní. Zatím stal se dp. Karel Bačák
farářem v Třešti, kdež v práci chtěl pokračovati;
byl však náhle Hospodinem na věčnost povolán.
Dilo sotva začaté bylo tím znova přerušeno, až se ho
podjal roku 1891. dp. František Korec, farář
v Řeznovicích, a bratr jeho ze studií římských se
navrátivší, Dr. Tomáš Korec, tehdáž za kaplana
mu přidělený, kteří pak šťastně obtížné dílo do
konali, tak že již počátkem roku 1893. rukopis vý
boru a nejd. biskupské konsistoři Brněnské ku
schválení předložiti mohli.

Hlavním účelem bylo podati lidu našemu knihu
praktickou, které by na oblíbenýchpoutíchsvých
skutečně a rád užíval, a jež by mu vyhovovala jak
co do modliteb, tak co do písní tou měrou, že by
mu poskytla náhradu za každou jinou poutní knihu
posavadní. Nebylo tudíž tak přihlížeti k vysoké
ceně poetické a hudební, nýbrž více ku jadrnosti
a přesnosti modliteb a rozjímání a ke slohové 1
rythmické správnosti písní, jakož 1 k poměrné
alespoň důstojnosti nápěvů. Bylo též pokud jen
možno šetřiti obyčejův a řádů na poutích obvyklých,
Jakož i písní lidu známých obsahem i nápěvem.
Proto zaměněny u starých písní jen příliš trivialní
melodie, jiné znárodnělé ponechány, byť 1 velké
ceny neměly.

Za základ nové poutní knihy položena stará
„Úesta Cellenská“ a „Příloha k Cestě Cellenské“.
Písně kramářské a nevhodné vyloučeny, všechny
ostatní pak přepracovány a rozmnoženy novými
(jako jsou Velehradské, Hostýnské, Vranovské, Tu
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řanské, písně k našim sv. Patronům atd.). Povstala
takto sbírka písní tak bohatá (celkem 299 v celó
knize), že netřeba zajisté sahati vůdcům pouti
k jiným písním bezcenným.

Co se modliteb a pobožnosti týká, má
kniha podobu. zcela novou. Některé pobožnosti staré
musily vymiítěny býti (jako na př. pověstné loučení
poutníků s P. Marií a j.). Za to jest v knize jiných
modlteb a pobožností veliké množství, z nichžto
přemnché vzaty jsou ze spisů sv. ()tců, veliká vět
šina pak pečlivě a věrně přeložena z „Raceolty“.*)
Modlitby a pobožnosti z Raccolty vzaté jsou všechny
odpustkové s doklady příslušných dekretů Stolice
apoštolské a sv. Kongregace odpustků, čímž nabý
vají veliké ceny

Poutní kniha má tři díly. První a druhý dil
obsahuje modlitby, rozjímání a pobožnosti, třetí pak
díl písně. O tento třetí díl nemalých zásluh získali
sobě kromě pořadatelův oni p. t. pánové, kteří
s tak velikou ochotou všecky téměř písně někdy i
vícekráte přepracovali a co do obsahu. slohu i
rythmu co možná bezvadnými učinili. Jest to na
předním místě důst. p. Frant, Klinkáč, kons.
rada a farář v Telnici, jenž nejen složenou na něho
od nejdůst. konsistoře revisi písní s největší pozor
ností vykonal, ihned čeho třeba bylo poopraviv,
nýbrž 1 sám 10 písní bud zcela přepracoval nebo
novými nahradil. Jest to dále již jmenovaný důst.
p. P Bruno Sauer, kněz kanonie Strahovské,

*) Raccolta di orazioni e pie opere, per le guali sono
state concesse dai Sommi Pontefici le ss. indulgenze. Roma.
Tipografia poliglotta della S. C. di Propaganda Fide. 1886.
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který, jak již svrchu podotknuto, byl prvním, ne
méně pilným a dovedným upravovatelem písní pout
nických. Ostatní písně pomáhali kromě podepsaného
u větším menším počtu upravovati vel. pp. Frant.
Skalík, koop. v Želechovicích,Jak. Pavelka,
koop. v Rudikově, Ant. Knotek, koop. v Pasece,
Stanislav Prudík, koop.ve Slavkověa j. Všem
vzdává výbor „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
povinné, vroucné díky.

Co do nápěvů sluší přední díky vzdáti panu
Frant. Musilovi, varhaníku na dómě v Brně,
za složení přečetných nových nápěvů (vedle něho
přispěh několika nápěvy též p. prof. Al. Vlk,
dp. katech. Max Škoda, p. uč. Bohumil Šťastný a j.).
— Zvláštních pak zásluh zjednal si dp. Dr. Wrant.
Kolisek, vikář na dómě, pečlivě provedenou revisí
a opravou, přečasto 1 přepracováním nápěvů, při
čemž podle nařízení nejd. bisk. konsistoře kromě
podepsaného také dpp. Fr. Klinkáč, Fr. Korec a
P. Alois Slovák O. S. A. byli nápornocni. Běželoť
zejména o to, aby nápěv s textem rythmicky úplně
se shodoval, čehož při dosavadních písních nikterak
šetřeno nebylo.

Takto za pilné a svědomité práce dokončeno
s pomocí Boží dilo, jež nebude snad dokonalým, ale
přece zajisté dobrým prostředkem odstraniti při
poutích, co nebylo lze chváliti, a napomáhati k vět
šímu zvelebení a důstojnému konání pobožností na
šemu lidu tak milých Ovšem nabyla kniha poněkud
většího objemu; komu však by to vadilo, může ji
docela dobře též rozděliti vazbou na dva díly:
modlitby a zpěvník. Proto 1 tentokráte bylo upuštěno
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od obvyklé tuhé vazby, aby každý sám podle své
vůle mohl si přiměřenou vazbu opatřiti. Rozdělení
takové a lepší vazba vůbec doporučuje se i proto,
že čásť prvá velmi dobře poslouží též i mimo pouť
za výbornou knihu modlící a rozjímací, obsahujíc
všechny domácí i kostelní pobožnosti a řadu pěkných
rozjimání.

Svati Cyrille a Methode, vy první apo
štolští poutníci po vlastech našich, vyproste i
tomuto podilu Dědictví svého hojného požehnání
v lidu našem ke cti a chvále Boží a k oslavě

blahoslavené Panny Marie.

V Brně, v den sv. Klementa Řím. 1893.

Vladimír Šťastný,
starosta „„Dědictví sv. Cyr. a Meth.“
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Některé pokyny
vzhledem k dennímu pořádku na pouti.

Poněvadž tato poutní knížka není sestavena jenom pro
jedno poutní místo, nýbrž jest knihou všeobecnou, kieré
možno upotřebiti na všech poutích, nelze tu ovšem stanoviti
pořádku určitého, dle něhož by se poutníci přesně řídili. Jsou
tu jenom všeobecně naznačeny věci, které se na všech poutích
každodenně konati mohou.

Když se byli poutníci po nočním odpočinku shromáždili,
modlí se společně modlitby ranní (Otčenáš, Zdrávas, Věřím
v Boha, Anděl Páně, Anděle Boží). Potom předčítá starší bratr
každodenní„ranní modlitbu nacestě“ str. 35. — A po
něvadž doba ranní nejlépe se hodí k modlitbě rozjímavé, může
starší bratr ihned po modlitbě ranní předěitati některé z 15 roz
jímání, jež pro ten den uzná nejpříhodnějším. Když byl roz
jimáné“přečetl, ať se vydají poutníci na cestu a sami u sebe
asi 10 minut rozjimwají o tom, co právě slyšeli, aby
každý mohl učiniti předsevzetí pro budoucnost. Uzná-li to však
někdy starší bratr příhodnějším, může rozjímání předčítati i
v jinou dobu denní. :

Potom se zanotí některá z písní ranních a hned po
ní začne se modliti andělský růženec, jak naznačeno na
str. 119. Celý pak den věnují poutníci službě Boží, pějíce ke
cti a slávě Jeho, k slávě nejbl. Panny Marie, svatých a světic
Božích rozličné písně z dílu III., modlíce se jednotlivé růžence
(str. 119—193), koruny (dil II.) a jiné pobožnosti konajíce.
Výběr písní a pořádek, v jakém jednotlivé růžence apobožnosti
za sebou následují, jest ovšem Úplně ponechán na vůli vůdci
processí. Upozorňujeme zde pouze na chybu, které se dopouštějí
někteří starší bratři: pro velikou totiž zálibu ve zpěvu málo
konají modliteb a pobožnosti, skoro ustavičně jenom pisně pě
jíce. Budiž tedy v této příčině zachována zlatá cestá prostřední,
a zpěvy a pobožnosti střídejtež se stejnou měrou. Budiž zde
také podotknuto, že nezáleží na tom, kolik růženců, korun
atd. se poutníci pomodli, nýbrž na tom, jak se je pomodlí;
lépe jest zajisté modliti se méně a dobře, než modliti se mnoho
a kvapně, že často srdce neví, co ústa vyslovují.

V poledne, před jídlem a po jidle, jakož i večer vykonejtež
poutníci zase společně modlitby v rodinách křesťanských obvyklé.
Po modlitbách večerních předčítá starší bratr každodenní „ve
černí modlitbu na cestě“ str. 37. a může — dle chvali
tebného obyčeje poutníků — pobožnosť denní skoněiti litaniemi
za duše v očistci (str. 425.).



rÚvod.
Co jest pouť?
Poutí nazýváme cestu, kterou katolický křesťan

podniká se zbožným úmyslem, aby navštívil nějaké
místo, Bohu, nejblahoslavenější Panně Marii, nebo
některému svatému zasvěcené, a na tomto místě
pobožnosť vykonal. A za jakým účelem koná křesťan
tuto cestu? Aby si vyprosil nějaké zvláštní milosti
a pomoci v duchovních anebo tělesných potřebách,
aneb aby si vyžádal útěchy a posily v utrpeních,
která ho stihají, neb aby vyplnil slib Bohu uči
něný, nebo. konečně by za přijatá dobrodiní Bohu
poděkoval.

Zvyk, putovati na mista Bohu zvláště milá,
jest prastarý. Písmo svaté nám vypravuje, že již
patriarchové a proroci Starého Zákona navštěvovali
taková svatá místa a konali tam oběti, pevně jsouce
přesvědčeni, že na těchto místech spíše než jinde
budou od Boha vyslyšení. Zbožný Elkana putoval
s neplodnou manželkou svou do Sila a hle — Anna
vyprosila si tam vřelou modlitbou syna.

Hospodin sám označil lidu svému vyvolenému
stánek úmluvy a později chrám jerusalémský jako
mista, kdež bude měrou hojnou udělovati milostí

Poutní kniha II. 1
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svých všem, kdož by Ho tam o ně prosili. „Uslyšel
jsem modlitbu tvou,“ pravil Bůh Šalomounovi
(2. Paral. 7.), „a vyvolil jsem sobě místo
toto za dům oběti, aby bylo jméno mé
tam na věky, a by tu byly oči mé i srdce
mé po všecky dny“

Božský Spasitel náš, Kristus Ježíš, sám také
příklad dal nám a putoval ku hlavním slavnostem
do chrámu jerusalémského. S Nim putovala nejsv.
Jeho Matka 1 pěstoun Jeho, sv. Josef, s Ním cho
dívali apoštolové a učeníci. Když pak Zákon Starý
byl zrušen a Nový nastal, tu teprve pouti zname
nitě se rozmohly Nesčíslné množství křesťanů jalo
se navštěvovati ona posvátná místa, kde Spasitel
náš žil, učil, trpěl a na kříži umřel. Sv. Jarolím,
jenž sám po mnoho let žil v Betlémě, píše: „Nelze
vypočítati všech těch biskupů, mučenikův a jiných,
svatosti a učenosti vynikajících mužů, kteří od na
nebevstoupení Kristova až do našich dnů do Jeru
saléma přišli a ona přesvatá místa navštívili «
Právě tak četně putovali křesťané též na jiná místa,
jako na př. ku hrobům knížat apoštolských do Říma,
ku hrobu sv. apoštola Jakuba do Compostelly, ku
hrobu sv. Kateřiny na horu Šinai, do svatého domku
lauretanskéhov Ital atd. atd.

V dobách našich pouti nejen nezanikly, na
opak jsou v nejkrásnějším rozkvětu. Kdož nezná pro
slavených poutních míst marianských, Čenstochova,
Marie Celly, Hostýna, Vambeřic,zvláště však Lourdů?
Kdož neví, že tisíce a tisíce zbožných katolíků putují
každoročně na tato místa, kde „Máti Boží divy
tvoří“, t. j. kde Bůh na přímluvu nejbl. Panny



Marie zázračně pomáhá nesčíslným dítkám svým
r potřebách tělesných a duchovních ?

Nelze nám ovšem mlčením pominouti, že právě
za našich dob jest také mnoho lidí, kteří pouti za
vrhují a všemožně proti nim brojí. Poutěmi mrhají
prý se zbytečně peníze, ubíjí drahocenný čas, za
nedbává se mnoho pilných praci atd. Nejčastěji
však slyšeti od takových lidí, že, chce- prý se
někdo modliti, může to učiniti doma ve svém
chrámu a netřeba mu toulati se světem. Čo jest
nám souditi o podobných výtkách ? Řekněme to bez
obalu. Lidé, kteří tak mluví, sami víry nemají a
rádi by také jiným vyrval tento drahocenný po
klad. Důvody, kterými pouti zavrhují, nejsou než
jednou ze zbraní dábelských, které jim nepřítel duší
lidských podává, by ve jménu jeho a pro něho bo
jovali proti království Božímu na zemi. Ďábel
dobře ví, že pravá pouť jest mocným prostředkem,
abychom na cestě ctnosti pokročil — a proto jí
nenávidí; ví, že na poutích přemnoho duší uniká

a proto je hledí překaziti svýmijeho osidlům
pomocníky, lidmi nevěřícími a bezbožnými.

Kdybychom jinak nemohli dokázati, že pouť
jest skutek chvály hodný a Bohu milý, již to by
nám dostačilo, že církev svatá, tato neomylná
učitelka a vůdkyně naše, po všecky doby uznávala
vehký prospěch z poutí plynoucí a hájila jich proti
útokům nepřátel. Ona otevřela poklad sv. odpustkův
A podařila jimi některé větší pouti (do Říma, do
„erusaléma a ku hrobu sv. Jakuba do Compostelly),

1“



ano za veliká provinění ukládala hřišníkům, aby
nějakou pouť vykonali.

Na církevním shromáždění v Basileji (r. 1433.)
Egidius CČarler hájil poutí proti Husitům a uvedl
osm důvodů, proč pouti veškeré chvály zasluhují
býváme jimi povzbuzení, abychom ctností svatých
a světic Božích následovali; pobožnosť naše bývá
zvýšena; stáváme se účastnými zásluh svatých a
býváme podporováni jejich mocnou přímluvou ;
v modlitbě déle pamatujeme na Boha; světce a
světice Boží ctíme za jejich boje zde na zemi; u
přítomnosti svatých a před celou církví důrazněji
dáváme na jevo svou víru; posloucháme hlasu
sv. matky církve katolické, jež nám pouti za po
kání ukládá.

Lidstvo v tomto údolí slzavém podrobeno jest
přečetným trampotám a svízelům, jež mu jest trpěti
jako pokutu za břích. Ký div, že bledá pomoct
a potěchy! Zde jest ubožák, stižený těžkou nemocí.
Zkusil již všemožných prostředků, by se uzdravil.
Radil se zkušených lékařů, nelitoval peněz za léky,
jel do krajin teplejších — všechno nadarmo. Kdož
by mu zazlival, že se ještě nevzdává veškeré na
děje, že putuje na to neb ono místo posvátné, kde
již tolik nemocných zázračně bylo uzdraveno? Kdo
by se divil, že hledá pomoci u Boha, ani mu lidé
pomoci nemohou; že se utíká tam, kde již mnoho
jiných bylo vyslyšeno ? — Jiného stihá neštěstí za
neštěstím. Při veškeré přičinlivosti hospodářství hyne,
dítky jsou nezdárné, mnoho jiných křížů ho tíží:
ve své úzkosti volá k Bohu, koná pouť — a Bůb
slyší jeho vzdechy, přijímá jeho oběť, pomáhá, neb



aspoň dodá musíly, byvkříž na něho seslaný snášel
trpělivě, s odevzdaností do Jeho svaté vůle.

I kdyby však se nám vedlo sebe lépe, kdy
bychom byli hojně nadání statky pozemskými a
těšili se z pevného zdraví — pouť nábožně vykonaná
bude nám přece s prospěchem nemalým, neboťjest
nám mocným prostředkem, abychom ve službě Boží
byli horlivější a pokračovali rychleji na cestě ctnosti
a dokonalosti. Člověk se podobá hodinám, které jest
nám čas od času natahovati, nemají-li se zastaviti,
protože závaží vlastní svou tíží ustavičně dolů
klesá; podobá se vystřelenému šípu, jenž, kdyby
z počátku sebe rvchleji do výše letěl, přece po
nenáhlu zase k zemi padá. Tak jest i se člověkem.
Ukolem jeho zde na zemi jest, sloužiti Bohu a po
cestě jeho přikázaní kráčeti k nebesům. Kdyby

počátku sebe rychleji spěchal, ponenáhlu začne
umdlévati, a nemá-h klesnouti, potřebuje posily. "lé
mu se dostává především milosti Boží; nabývá jí
však také tím, že má cil svůj ustavičně na zřetel.
Vzpomínka na věci poslední, na smrť, soud, peklo
a nebe, bude mu zajisté mocnou pobídkou. by ne
dbal trní a bodláčí, které mu úzkou cestu do vlasti
nebeské znesnadňuje; bude mu silnou zbraní proti
nepřátelům, kteří mu se v cestu staví; osladí mu
všecky trpkosti a zachrání ho přede hříchem.

Z tě příčiny konají kněží řeholní 1světští každo
ročně tak zv. cvičení duchovní, která nejsou než
jakoust obrodou života duchovního a prostředkem
k dokonalosti mravní. Čím jsou kněžím tato evi
čení, tím jsou lidu prostému missie a pouti, neboť
v této době více než jindy rozjímá křesťan o cíli
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svém posledním. Jak dobré a spasitelné jest, za
nechá-li člověk na nějaký čas svých pracía záleži
tosti tělesných za tím účelem, aby se výhradně za
býval prací nejdůležitější — spasením své duše;
zapomene-li na všechen ostatní svět, aby obcoval
jediné s Bohem a rozjímal o cíli svém, životě
věčném! Na pouti vidí tolik bratří a sester, kteří
touže práci konají a dobrým příkladem ho před
cházejí; vidí jejich zbožnosť a tím také sám ku
větší horlivosti ve službě Boží bývá povzbuzen. Na.
místě posvátném, kde se scházejí tisíce a tisíce pout
níků rozličných národností, kde všichni v nejhlubší
pokoře líbají půdu domu Božího, pějí písně svaté a
vřelou modlitbou jednomyslně Boha o pomoc prosí 3
na místě, kde tolik obrazův a památných tabulek
hlásá výmluvně zázraky dobroty Boží — na tomto
místě bude víra poutníkova oživena, důvěra jeho
zvýšena, zbožnost rozmnožena, láska rozplameněna.
V této době, na pouti zajisté očistí duši svou ode
všech skvrn hříchův, učiní mnoho dobrých předse
vzetí, utvrdí se v dobrých úmyslech, učiní nový
veliký krok na cestě ctnosti — a posilněn i osvěžen
vrátí se pak ku svým obyčejným pracím.

Pouť jest také skutkem kajicnosti a pokání.
Kdo z potomkův Adamových může říci, že hříchu
nemá? Komu tedy netřeba se káti za hříchy, jimiž:
Boha urazil? Pouť s úmyslem pravým a v duchu
sv. církve vykonaná, jest zajisté spojena s mnohými
obtížemi a nepříjemnostmi. Šnáší-li je poutníkz lásky
k Bohu a s úmyslem, že chce činiti pokání za své
hříchy, koná zajisté skutek záslužný, přináší oběť,
kterou Bůh s radostí přijme.



Poutí možno však hájiti také se stanoviska při
rozeného. Kdo může ve zlé vykládati lidem prostým,
přeruší-li jednou za rok svůj obyčejný způsob ži
vota, zanechají-li na několik dní svých prací klo
potných, zbaví-li se starostí o chléb vezdejší a pu
tují do krajin jiných, aby se na těle i na duchu
zotavili a pak zase s novými silami ku svému oby
čejnému zaměstknání se vrátili? Bohaté a vznešené
osoby — mezi nimi též mnoho takových, kteří proti
poutím všemožně brojí — konají každoročně nějakou
cestu do zemí cizích, do lázní, do znamenitých měst,
buď aby zdraví porušené zas upevnili, neb i pouze
pro své vyražení, aby nové kraje spatřili a krásou
i památnostmi jejich se pokochali. A prostému kře
sťanu nebylo by dopřáno vykonati také nějakou
malou cestu, nějakou pouť — ne jen ku zotavení svého
těla, nýbrž 1 ku převelikému prospěchu své duše?

Z toho, co dosud řečeno, vysvítá jasně, jak
liché jsou námitky, od vlažných křesťanův a od
dí nevěreckých proti poutím činěné.

Poutěmi mrhají prý se zbytečně peníze. Kdo
zná spořivosť skoro přílišnou veliké většiny našich
poutníků, zajisté se podiví, jak může někdo z této
příčiny býti nepřítelem poutí. Ostatně rozumí se
samo sebou, že pouť není nádhernou hostinou, na
níž by se požívalo vzácných lahůdek, nýbrž skutkem
kajicnosti, jenž nám ukládá, bychom žili co nej
střídměji a z lásky k Bohu tělu svému rádi něco
odepřel. A není to veškeré chvály hodno, obětuje-li
křesťan nějaký groš, aby získal převelikých po
kladů milosti Boží, jíž se mu na pouti dostává
měrou nejhojnější ?
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Poutěmi ubíjí prý se drahocenný čas a za
nedbává mnoho pilných prací. — Ti, kteří tak
mluví, sami nelitují času, běží-li o to. by si dopřáli
nějakého vyražení. Hříšníci užívají dne 1 noci k tomu,
by ukojili tělesné náruživosti, maří čas nešlechet
nostmi a prostopášnostmi — a katolickému křesťanu
by nebylo dovoleno obětovati několik dní práci nej
ušlechtilejší a nejdůležitější? (Co prospěje člověku,
kdyby celý svět získal, a na duši své zkázu trpěl?
Poutník může s dobrým svědomím následovati hlasu
Pravdy věčné, božského Spasitele našeho, jenž dí:
„Hledejte nejprve království Božího a
spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude
vám přidáno.“ Ostatně podotýkáme, že nikdo
neputuje v tom čase, kdy na něho naléhá práce,
které nelze odložiti, a putuje-li přece, zajisté má
někoho, kdo by za něho práci tu vykonal.

Zbývá ještě námitka nejobyčejnější „Kdo se
chce modlit. může to učiniti doma, a netřeba mu
toulati se světem.“ Na tu odpovídáme slovy svatého
Augustina. Tento veliký učitel církevní píše ve svémdvacátémlistuprotiFaustovitakto© „Uctiváme
svaté navštěvujíce místa, která jim ke cti a slávě
Boží byla zřízena, poněvadž víme, že Hospodin
na některých místech skrze své svaté mnoho zázraků
činí, kterých na jiných místech činiti nechce;
neboť On rozděluje své dary jak sám chce.“

Jest ovšem pravda, že každý člověk může a
má se doma modliti; ale zároveň nelze též popříti,
že Bůh některá místa zvláště sobě vyvolil, kde mi
Jostí svých měrou hojnější uděluje a zázraky činí.
Kdo by to popíral, úmyslně byv oči své pravdě za



viral a rovnal by se lidem, kteří říkají, že nás
Bůh všude slyší a proto že není třeba choditi do
chrámu Páně. Takoví lidé se vůbec nemodlí a na

Boha nemyslí.

Má-li však pouť prospěti, třeba ji konati
1. s pravým úmyslem,
2. v pravé době,
3. pravým způsobem.

Jako ve všem, jest nám 1 v této příčině nej
dokonalejším vzorem sám božský Spasitel Ježíš
Kristus se. svou nejbl. Matkou a pěstounem svatým
Josefem na cestě do chrámu jerusalémského. Od
této nejsv. rodiny učte se poutníci putovati! Roz
jímejte v duchu, s jakým úmyslem oni putovali
a jak putovali; co asi na cestě myslili. co mluvili,
co konali, jak se cestou a ve chrámu chovali, a za
řídíte- pouť svou podle jejich vzoru, pak zajisté
bude se společnosť vaše aspoň poněkud podobati
nejsv. rodině; vaše pouť bude andělům k radosti,
Ježíš a Maria budou s vámi.

Nebude snad na škodu, připomeneme-li poutníku
způsob, jak putoval sv. Karel Boromejský, arci
biskup milánský. Světec tento si umínil, že z Mi
lána pěšky poputuje do Turina, by tam uctil ostatky
přečetných sv. mučeníků, již tam odpočívají. Zvoliv
sobě společníky, předepsal jim především pravidla
1 pořádek, jež měli cestou zachovávati. Když nastal
den odchodu, kněží vykonali nekrvavou oběť mše
svaté, nekněží pak se posilnili pokrmem andělským,
Tělem Páně. Svatý kardinál udělil svým domácím
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požehnání a rozloučiv se s nimi, vydal se s druhy
svými na cestu. Pořádek, jaký na pouti zachovávali,
byl následující: Každodenně před úsvitem po mši
svaté dva a dva vycházeli ze chrámu, rozjímajíce
v duchu o předmětu, jejž jim P. Adornus, zpovědník
Karlův, ve krátké řeči vyložil. Po rozjímání začal
vespolek rozmlouvati o tom, co každému z nich,
když o předmětu uloženém rozjímali, na mysl při
padlo. Pak střídavě zpívali žalmy, nebo se modlili
růženec. Přišedše do osady, kde jim bylo jídlem a
nápojem občerstviti tělo, odebrali se především do
chrámu Páně, kdež arcibiskup kleče hodinky se
pomodlil. Oběd byl skrovný, kořeněn svatou roz
mluvou nebo četbou. Jakkoliv svatý muž chatrného
byl zdraví, snášel ochotně všeliké nepohodlí, jakého
jim bylo cestou i v hospodách zakoušeti. Často u
stolu sám předčítal, často průvodce své svatým na
pomenutím povzbuzoval. často v bídné chaloupce
nocoval, srdečně se raduje z toho, že jest mu do
přáno pro Boha něco trpět.

Když pak přišli do Turina, s jakou to zbož
nosti sluha Boží uctil ostatky svatých! Po celý
týden, co se tam zdržel, sotva ho kdo viděl co jiného
konati, než zpívati, modliti se, mši sv. sloužiti, slzeti.
A když ukojil žízeň svého ducha, s touže pobožnosti,

touže kajicností vracel se domů.
Chceš-li tedy opravdu vykonati pouť Bohu milou

a sobě prospěšnou, konej ji
l. s pravým úmyslem, t. j. z pohnutek

náboženských, nadpřirozených a se srdcemkajícím.
Takového úmyslu by zajisté neměl, kdo by se vydal
na pouť jen ze zvědavosti a všetečnosti; jen z le
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nosti, by se vyhnul práci, kterou by mu doma bylo
konati; z pokrytectví, aby od jiných za nábožného
byl považován; nebo snad — což se také velmi
často stává -——jen proto, by si na pouti od milo
srdných spolupoutníků hodně mnoho mohl vyžebrati:
všechny takové pohnutky jsou zavržení hodny Nej
smutnější by však bylo, kdyby se někdo s Absalonem
v Hebronu proti Bohu spiknouti chtěl, t. j. kdyby
někdo jen proto na pouť se vydával, aby na cestě
měl lepší příležitost ku hříchu, aby mohl ukojiti
hříšné žádosti, kterých doma pro. přísný dozor ro
dičů nebo představených ukojiti nemůže. "lé ohavné
svatokráděže! Člověk takový ať se rychle vrátí domů,
by snad pro něho neodvrátil se Bůh ode všech
ostatních, a jemu aby pouť místo dobrodiní nepři
nesla zlořečení, místo požehnání kletby, místo mi
losti věčného zavržení!

2. V pravé době. Zvol si čas, kdy nemáš
pilné, neodkladné práce a nezanedbáš žádné důle
žité povinnosti svého stavu. Manželé neměli by tedy
zároveň putovati, leč v tom případě, že místo sebe
ustanoví spolehlivého zástupce, jenž by doma bděl,
by dítky a čeládka obvyklou kázeň zachovaly a ně
čeho nepatřičného se nedopustily. Podřízení (čeládka)
nekonejtež nikdy pouti bez výslovného dovolení
svých představených; dítky teprve tehda, až dosáhnou
přiměřeného věku a nabudou dostatečných sil.

Pravým způsobem. Není sice hřích
jet1 až k místu poutnímu — ale pravá pouť to
také není. Pouť jest skutkem kajicným a proto
budiž konána pěšky. Tím ovšem nechceme říci, že
by se vůbec nemělo jezditi — sice by málo kómu



bylo možno vykonati nějakou velikou pouť do zemí
vzdálených (na příklad do svaté země, do Říma,
do Lourdů atd.) a osobám slabým a nemocným
vůbec by nebylo lze putovati. Každý měj zřetel na
své síly tělesné a podle nich se řiď. Nejednal by
moudře, kdo by se příliš namáhal a tím snad ně
jakou těžkou nemoc sobě způsobil. Churavé, slabé
a starší osoby ať si buď za cíl pouti své zvolí ně
jaké bližší místo, nebo jedou-li, ať aspoň poslední
malý kousek cesty pěšky a nábožně vykonají. —
Mládenci a panny nikdy neputujte společně; mladá
děvčata nikdy sama, nýbrž vždycky pod dozorem
nějaké starší, zbožné osoby ženského pohlaví. —
(Cestou chovej se každý skromně, mravně, příkladně;
modlitba budiž hlavním zaměstknáním poutníků.
Po čas odpočinku ať se mluví co nejméně, nikdy
však lehkovážně a šprýmovně. (Codo pokrmu a
nápoje budiž každý střídmý, avšak neodpírej tělu
svému potřebné posily. — Na místě posvátném vy
nžitkuj dobře času k horlivé modlitbě, očistť
skroušenou zpovědí duši svou od vše
liké skvrny hříchu a přijmi nábožně
Vělo Páně. Toto zvláště důrazně připomínáme.
poněvadž se často stává, že poutníci, ačkoliv by
mohli, svatých svátostí nepřijmou. "Taková pouť
vlastně poutí není, poněvadž byla opomenuta věc
nejdůležitější. Není-li však poutníkům možno na
posvátném mistě déle prodleti, ať raději vynechají
některou z obvyklých pobožnosti, jen aby mohli
svaté svátosti přijat. Jediné hodné sv. přijímání
vyváží mnoho jiných pobožností a zjedná nám ne
sčíslné milosti. Mnozí poutníci vykonávají na místech
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posvátných zpověďživotní. Jest to sice skutek sám
sebou chvályhodný, avšak není radno, aby všichni
poutníci takovou zpověď tam konali, aspoň ne v době,
kdy se tam scházívá velmi mnoho processí. Kněži
beztoho jsou sotva s to, aby veliký počet kajících
vyslyšeli, a proto jim nelze vyhověti všem, kdož
by rádi vykonali zpověď životní. Netřeba zvláště
podotýkati, že to, co jsme tu pověděli o zpovědi
životní, týká se jen těch, jejichž předcházející zpo
vědi byly platně. vykonány. Kdo snad poslední,
nebo dokonce několik zpovědí neplatně vykonal,
ten nejen může, nýbrž musí vykonati zpověď ge
nerální aspoň od poslední platné zpovědi, a zpověd
ník s radostí ho vyslyší. — Na cestě zpáteční cho
vejte se poutnici právě tak slušně a nábožně. len,
kdo až do konce vytrvá, může doufati, že mu Bůh
neodepře své imilosti a svého požehnání.

Kdo se však cestou jen směje, tlachá a žerty
tropí, nestřiídmosti hoví atd., dává ostatním veliké
pohoršení a vrací se domů horší, než odešel. Bo
lestno jest slyšeti, že tu i tam mládenci a panny
na poutním mistě nebo na zpáteční cestě v hostinci
tančí a tak se chovají, jakoby slavili nějaké veseli
masopostní. S takovými není Bůh, takoví neputovali
s úmyslem pravým a lépe byli by učinili, kdyby
vůbec nebyli pouti konali. "Totéž platí o těch, kteří
neminili opravdu se polepšiti, kteří po pouti právě
tak jako před ní s nepřátely svými smířiti se ne
chtějí, statku neprávem nabytého nevrátí, srdce jsou
tvrdého, doma v neděli a ve svátek mše sv. neslyší,
opilství hoví, hříchy chlípnosti duši svou po
skvrňují atd. Hříšníků nekajících Bůh neslyší.
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Pro tyto a jiné zlořády, jakých se mnozi na
poutích dopouštějí, napsal ctihodný Tomáš KempenskývesvéknížceonásledováníKrista© „Kdomnoho
putují, zřídka se posvěcují.“ A sv. Jarolím praví
„Proto ještě nikdo není chvály hoden, že byl v Jeru
salémě, nýbrž jen tenkráte jest chvály hoden, když
v Jerusalémě nábožně žil.“ Konejme tedy málo
pouti, ale konejme je zbožně.

Ku konci ještě důležitou poznámku. Nejlépe
jest, když processí řídí a vede kněz. Není-li to však
možno, veď processí „starší bratr“, ale ať nepod
niká nic důležitějšího, o čem se dříve s duchovním
správcem neporadil a čeho tento neschválil. Jmeno
vitě ať nekoná nikdy mezi poutníky sbírky peněžité
pod záminkou jakoukoliv, nebylo-li mu to od správce
duchovního dovoleno, a nikdy ať nežádá více, než
co mu bylo dovoleno. Smutná zkušenosť učí, že
jako jsou poutníci, kteří konají pouť s úmyslem
nepravým, tak také jsou „starší bratří“, kteří putují
ne ku cti a slávě Boží a prospěchu své duše, nýbrž
ze ziskuchtivosti a ku prospěchu svého těla a pout
níkům často jen pohoršení dávají. Naopak — starší
bratr budiž všem, které vede, vzorem a předcházej
ve všem dobrýmpříkladem. Vyskytlv-li se na pouti
nějaké nepořádky, kterým starší bratr sám zabrániti
nemohl, oznam to hned po skončené pouti duchov
nímu správci, jenž mocí svého úřadu pastýřského
na ně upozorní a je odstraní.
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Jak jest nám se modliti, chceme-li
býti vyslyšeni?

„Proste a bude vám dáno, hledejte a
naleznete, tlucte a bude vám otevřeno.“
Jaká to útěchyplná slova Pravdy věčné! V nebesích
tedy máme laskavého Otce, jenž modlitbu naši slyší
a chce nám pomoci ve všech našich potřebách.
Máme tam mocného přímluvce, Spasitele našeho,
Krista Ježíše, jenž Otci svému ukazuje svých svatých
pět ran, a pro tyto rány, pro všecky bolesti, které
na tomto světě vytrpěl, a pro přehořkou smrť svou
žádá od Něho smilování pro bratry a sestry své,
v údolí slzavém na zemi Ikající. Máme tam nej
dobrotivější Matku, Pannu Marii, jež na dítky své
ustavičně pamatuje a za ně se přimlouvá. Chceme-li
však býti od Boha vyslyšeni, jest nám prositi tak,
jak Bůh od nás žádá a jak Ježíš Kristus slovem
i příkladem nás prositi učil.

Milý poutníku! Doba pouti jest obzvláště dobou
modlitby. Chceš-li tedy, by cesta tvá nebyla marná,
bys od Boha byl vyslyšen, uvaž, jaká má býti
tvá modlitba.

1. Modli se se srdcem čistým, svě
domím neposkvrněným! "Vojest první pod
mínkou dobré modlitby: abys byl prost všelikého
těžkého hříchu. Jsi-li však si vědom viny těžké,
vzbud aspoň opravdovou lítosť a učiň pevné předse
vzetí, že co nejdříve ze hříchů svých upřímně se
vyznáš. (Či myslíš, že můžeš prositi o nějakou
milosť Toho, kterého těžkými hříchy ustavičně
urážíš a zarmucuješ? Bůh neslyší modlitby hříšníků,
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t. j. těch, již hříchů svých nelitují a polepšiti se
nechtějí. Nedomnivej se tedy, že budeš vyslyšen,
máš-li srdce plné závisti, nesmířlivosti, nenávisti,
nečistoty; nechceš-|i navrátiti majetku ciziho, varo
vati se zlých příležitostí a odříci se hříšných zvyků.
Především tedy pros o milost nejpotřebnější: za
milost opravdového pokání a za odpuštění hříchů,
jehož dosáhneš upřímnou sv zpovědí.

Máš-li však srdce čisté, nebo vzbudil-li jsi aspoň
opravdovou lítost nad svými hříchy s pevným
předsevzetím, že se z nich co nejdříve vyzpovídáš.
buď jist, že Panna Maria hlas tvůj slyší a vvprosí
tt od Boha pomoci.

2. Modli se nábožně, t. j. nejen ústy.nýbrž
hlavně srdcem. Milejší jest Bohu jedmý vzdech
vycházející ze srdce, než tisice slov, která sice ústy
vyslovuješ, při tom však skoro ani nevíš, co mluvíš,
poněvadž duch tvůj jinde těká. Pamatuj na slova
sv. Vincence Ferrerského: „Srdce a jazyk musejí
se shodovati.“

3. Modli se vytrvale. Nedomnívejse, že
tě Bůh musí vyslyšeti, sotva jsi ústa otevřel. Bůh
rozdává milosti své kdy a jak chce,:a člověk Mu
nemůže předpisovati, kdy ho má vyslyšeti. Kdo

nějaké důležité záležitosti Boha o pomoc prosí a
přestane se modliti, není- hned vyslyšen, ten za
jisté odejde s prázdnou. Viz božského Spasitele
v zahradě getsemanské: třikrát opakoval touže mo
dlitbu. a pak teprve přišel anděl a potěšil Ho. Čím
větší jest milost, o kterou prosíš, tím stálejší, vy
trvalejší budiž také tvá modlitba. Nejsi-li vyslyšen
hned, pros se svatou dotěrností jak onen přítel ve
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sv. evangeliu, pros podruhé, potřetí, pros ustavičně
— jsa přesvědčen,že „mnoho může modlitba
spravedlivého ustavičná“ (Jak. 5, 16.).—
Při tom však nezapominej, že

4. máš prositi jen o t0, co jest podle
vůle Boží a ku prospěchu tvé duše. Toho
lidé často nedbají, a proto není divu, že nebývají
vyslyšeni. „Nevíte, oč prosíte,“ pravil Spasitel
(Mat. 20, 22.) matce synů Zebedeových, když Ho
žádala, by synovéjejí sedělijeden na pravici, druhý
na levici v království Jeho. Touž odpověď dal by
i tobě, prosíš-li o věci, které Mu nejsou milé, nebo
které by tobě samému škodily. Jistá matka prosila
úpěnlivě Boha, by jí zachoval jediné dítko těžce
nemocné. Ditko se uzdravilo, ale když dospělo
v jinocha, stal se z něho zločinec, jenž skončil život
svůj na popravišti a před smrtí svou ještě Bohu se
rouhal. Nebylo by lépe bývalo, kdyby byl Bůh
modlitby matčiny nevyslyšel a nevinné dítko k Soběpovolal?© MnohýžádáodBohato,cobymupo
zději škodilo, jako marnotratnému synovi podíl
otcovský. Mnohý prosí, aby od něho byla odvrácena
rána, která by mu byla ku prospěchu. Bůh jediné
vi, co ti prospívá a škodí, a proto ať žádáš co
kolhv, vždycky následuj příkladu božského Mistra
a připoj ku prosbě své slova: „Ne má, ale Tvá
vůle staň sel“

Ď. Modli se s důvěrou. Bůh jest vše
mohoucí a může nám pomoci. Jest však 1
dobrotivý a milosrdný, a chce nám pomoci.
Proto nám poručil, abychom se k Němu modlili:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích“ a vzývali

Povtní kniha II. 2
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Ho jako dítky svého laskavého otee. Někdy
ovšem zkoušívá naši důvěru — ale. jediné
proto, by ji pak tím více odměnil. Nebýváš-li
tedy někdy vyslyšen, jest toho často příčinou tvá
nedůvěra, kterou Boha velice urážíš, domnívaje se,
že buď nechce, nebo nemůže ti pomoci. „Zdaliž se
může zapomenouti žena nad nemluvňátkem svým,
aby se neslitovala nad synem života svého? A byť
ona se zapomenula, já však nezapomenu se nad
tebou,“ pravil Bůh již ve St. Zákoně ústy proroka
Isaiáše. A v Zákoně Novém napomíná nás Pán Ježiš:
„Mějte viru v Boha. Amen pravím ván,
že kdožbykoli řekl hoře této: zdvihní
se a vrz sebou do moře, a nepochyboval
by v srdci svém, ale věřil by, že se stane,
cožkoli dí — stane se jemu.“ Svatí mělituto
velikou důvěru, a proto vykonal Bůh na jejich pří
mluvu tolik zázraků. Následujte i vy, poutníci milí,
jejich příkladu. Bůh vás zve k sobě: „Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete a obtíženi
jste, a já vás občerstvím.“ Maria,matkavaše,
vás volá: „Přistupte ke mně všichni, kteří
mne žádostivi jste, a plody mýmise na
syťte!“ Putujte s pravým úmyslem na místo
posvátné, proste ve jménu Pána Ježíše, vzývejte
Pannu Marii o přímluvu — a začkoli prositi budete,
Otec nebeský dá vám.
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Krátké poučení o odpustcích.
Poněvadž na pouti nejkrásnější přiležitosť se naskytuje ziskati
množství odpustků, podáváme zde poutníkům krátké poučení e

tom, co odpustky jsou a jak je získati lze.

1. Co jsou odpustky?

Odpustky jsou odpuštění časných trestů,
které bychom, i když nám již byl odpuštěn hřích
a trest věčný, buď v tomto životě, nebo po smrti
v očistel trpěti měli. Dopustime-li se nějakého hříchu
těžkého, ztrácíme tím posvěcující milost Boží a za
sluhujeme věčného trestu v pekle. Smíříme-li se
zase s Bohem ve svátosti pokání, bývá nám sice
milosť posvěcujíci vrácena a trest věčný odpuštěn,
ale Bůh má právo seslati na nás rozličné časné
tresty (na př. nemoce,chudobu, hlad a všelijaká jiná
protivenství) jako pokutu za velikou urážku, které
jsme se proti Bohu dopustili. Spácháme-li hřích
všední, neztratíme tim sice posvěcující milosti Boží,
ale svoláváme na sebe také různé tresty časně. Ve
svátosti pokání a) vrací nám Bůh ztracenou milosť

posvěcující, b) odpouští trest věčný, 0) odpouští i
časné tresty, ale ne všecky. Cim dokonalejší
jest naše lítost, tím více časných trestů nám Bůh
odpouští, ale zajisté stane se velmi zřídka, že by
kajicníku byly odpuštěny všecky časné tresty.
Vy tresty časné, které nám odpuštěny nebyly, mu
sime vytrpěti zde na světě a nevytrpíme-li jich
zde, musíme je vytrpěti po smrti v očistci, neboť
nic nečistého nemůže vejíti do království nebeského.
Bychom však ušli trestající ruce Boží, o to pečuje

2%
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naše dobrá matka církev katolická a uděluje nám
odpustky. Ziskáme-li je, bývají nám odpuštěny časné
tresty, které jsme za hřích zasloužili, a sice bývá nám
jich odpuštěno více nebo méně dle toho, jak veliké
odpustky jsme získali. Získáme-li tedy odpustky,
neodpouští se nám jimi ani těžký ani všední hřích,
ani trest věčný, nýbrž pouze časné tresty,
které jsme zasloužili za hříchy, jež jsou nám již
odpuštěny.

2. Z čeho se udělují odpustky

Z pokladu zásluh, který církvi byl od Boha
svěřen. — Spáchá-li člověk nějaký hřích, dopouští
se tím takové urážky svrchovaného Boha, že jí sám
nikdy nemůže napraviti, 1 kdyby sebe více dobrých
skutků vykonal. Aby Otec nebeský byl smířen,
k tomu bylo třeba zadostučinění Syna Božího. Ježíš
Kristus sestoupil s nebe a zaplatil sám za nás dluh
náš. Aby nás s Otcem smířil, k tomu by byl sice
dostačil jediný vzdech, jediná slza, jediná krůpěj
krve — ale Spasitel dobrovolně učinil vice. On
prolil všecku svou krev a umřel na kříži. Tím si
získal nekonečné zásluhy a tento nevyčerpatelnýpokladzásluhzanechalcírkvisvé.© Mimozásluhy
Ježíše Krista jsou v pokladu církve svaté také zá
sluhy Panny Marie, jejížto život, ačkoliv byla bez
poskvrny a světější než cherubíni a serafini, byl
životem ustavičné modlitby, odříkání, oběti. V tomto
pokladu církevním jsou konečně zásluhy všech
svatých mučeníkův a vyznavačů, z nichžto mnozí,
jako na př. sv. Josef, sv. Jan Křtitel, sv. Alois
vykonali více skutků kajících, než bylo třeba, aby
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za malé chyby své božské spravedlnosti zadost
učinili.

Z tohoto pokladu zásluh, který byl církvi od
Krista svěřen, podává tato naše pečlivá matka Otci
nebeskému výkupné za syny své, aby od nich
odvrátila tresty časné, kterých zasloužil.

3, Kdo má právo udělovati odpustky?
vv

Římský papež jakožto nejvyšší hlava církve
svaté, a s jeho svolením také biskupové, nástupcové
sv. apoštolův; a jiní představení duchovní.

4. Komu odpustky prospívají:

Předně nám živým údům církve svaté, a mimo
to také dušim v očistci, když za ně odpustky, které
sami jsme získali, Bohu obětujeme. Duším v očistci
prospějívšak odpustkyjen na způsob přímluvy,
t. j. Bůh se sice mkdy nezavázal slibem, že by
takové odpustky za duše v očistei obětované přijal
a tresty očistcové jim odpustil, ale církev svatá věří,
že Bůh skutečně oběť naši přijímá. Protože však
nevíme, zdali Bůh přijme celé výkupné(t. j. všecky
odpustky), které jsme Mu za duše v očistei oběto
vali, a zdali je hned přijme právě za onu duši, za
kterou jsme je obětovali, nemáme nikdy přestávati
odpustky za duše v očistei (na př. za své rodiče,
bratry, sestry atd.) obětovati.

Jaké jsou odpustky.

Jsou odpustky dvojí: plnomocné (úplné) a
neplnomocné (neúplné). Odpustky plnomocné
jsou ty, kterými se nám odpouštějí všecky časné
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tresty, jež jsme za hříchy své zasloužili. Kdyby tedy
někdo byl tak šťasten a získal takové odpustky
plnomocné a v tomto šťastném stavu zemřel, přišel
by hned do nebe.

Odpustký neplnomocné jsou ty, kterými se nám
odpouští jen nějaký díl časných trestů. Takové
jsou odpustky 40, 100, 200, 300 dní, jednoho a
vice roků. Jak tedy rozuměti tomu, co čitáváme
ve knihách odpustkových, na př.: „Kdo se tuto
modlitbu pomodlí, získá 100 dní odpustků“ ? To ne
znamená, že by nám sv. církev zkrátila dobu muk
očistcových o sto dní, neb o jeden rok, nýbrž zna
mená to, že kdo se onu modlitbu pomodlí, tomu
bude odpuštěno tolik časných trestů, jakoby mu
bylo odpuštěno, kdyby 100 dní konal takové přísné
pokání, jaké ukládala církev kajicníkům za prvních
dob křesťanských. Často ohlašují se odpustky sedmi
Jet a sedmi kvadragen. To znamená, že získáme-l
ty odpustky, bude nám od Boha odpuštěno tolik
časných trestů, jakoby nám bylo odpuštěno, kdy
bychom sedm let a sedmkrát čtyřicet dní (280)dní)
konali ono přísné pokání, jaké církev za prvních
dob ukládala.

6. Odpustky místní, osobní, věcné.

Jak plnomoené, tak i neplnomocné odpustky
mohou býti místní, osobní, nebo věcné.

Místní odpustky jsou ty, které jsou uděleny
pro nějaké místo, na př. pro nějaký chrám, oltář,
křížovou cestu, sochu neb obraz. Tyto odpustky
ziskáme, když ono misto, onen obraz atd. navštívíme
a zároveň ostatní předepsané podminky vyplníme.
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Osobní odpustky ve přísném slova smyslu
jsou ty, které jsou uděleny jedné nebo několika
osobám, a ne všem věřícím. Toho druhu jsou ony
odpustky, které církev uděluje údům rozličných
řeholí, bratrstev atd. — Osobními odpustky slují
však také ony, které se udělují všem věřícím, za
vykonání nějakého dobrého skutkua nejsou uděleny
nějakému mistu, obrazu atd.

Věcné odpustky jsou ony, které jsou spojeny
s nějakými předměty, jež možno nositi, na příklad
s křížky, medailkami, růženci, malými soškamiatd.
Když se tyto věci rozbijí, nebo rozlámou, nebo když
z růžence se ztratí více než polovice zrnek, paktakéodpustkybývajíztraceny© Všeckytytověci
musejí býti svěceny od kněze, který od cirkevní
vrchnosti k -tomu povolení obdržel, jinak odpustků
nemají. Kdo tedy chceš míti růženec, křížek atd.
s odpustky, dej jej napřed posvětiti knězi, o němž
víš, že tuto právomoc má. Činíme zde na to pozor
nými zvláště poutníky, poněvadž se často stává, že
přijdouce na nějaké poutní místo, nakoupí si růženců,
medailek atd., dají je kostelníkovi, by se jimi do
tekl zázračného obrazu a domnívají se, že mají věci
svěcené a odpustky obdařené. I kdyby takový rů
ženec stokrát se dotekl obrazu zázračného, nebo
tabernaklu, přece nebude posvěcený ; bude sice „do
týkaný“, ale s odpustky spojen není. Kdo se na
takový růženec nesvěcený modlí, nezíská ani den
odpustků.

Kdo se již jednou na svěcený růženec modlil, ne
smí ho již darovati jinému, neboť pak by ten růženec
odpustky ztratil. Je však dovoleno nakoupiti růženců,
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dáti je posvětiti a pak rozličným osobám rozdati.
Má-li někdo svěcený růženec, sám v ruce jej drží
a S jinými osobami se jej nahlas modlí, pak všecky
ty osoby získají odpustky, 1 kdyby samy růžence
svěceného neměly. Svěcené růžence se nesmějí pro
dávati, sice by také odpustky ztratily. Činíme po
zornými poutníky, by se nedali ošáliti od prodavačů,
kteří jim nabízejí růžence svěcené. Jsou-li opravdu
svěcené, nemají jich prodávati, a kdo by takový po
svěcený růženec koupil, musel by si jej dáti znova
posvětiti.

Odpustky pravé a nepravé.

Jen ty odpustky jsou pravě, které byly uděleny
od cirkve svaté. Konejme tedy jen takové pobožnosti,
které od církve jsou schváleny a se kterými pa
pežové odpustky spojili. Varujme se však všelijakých
těch modlitbiček, kdo ví od koho složených, které
mnohdy jsou plny nesmyslův a kacířství. Jsou to
jmenovitěrozličnéty „listy“, které prý byly
nalezeny na hrobě Panny Marie, nebo od
sv. Michala archanděla na dvéře chrá
mové ve Florencii přibity; „sedm nebe
ských závor“, „kšafty Krista Pána“, „sedm
zámků“, „sen Panny Marie“ atd. atd. Všecky
ty odpustky, které jsou na takových „říkáních“ na
úsknuty, jsou falešné; kramářije dají natisknouti
jen proto, by jich lehkověrným poutníkům hodně
odprodali a tak snadno zbohatli.

Na poutich modlívají se také rozličné růžence,
na př.za duše v očistei, kectisv. Anny atd.,
kterétaké sodpustky spojeny nejsou. Duším



v očistci zajisté mnohem vice prospějeme, když se

pomodlíme obvčejný růženec pětidesátkový a od
pustky, za modlitbu tohoto růžence od církve udě
Jené, za duše v očistei obětujeme.

Slovem: nevěřme všemu, co tištěného uvidíme,

nýbrž přesvěděme se, jsou-li tv které odpustky sku
tečně od církve sv. uděleny. Tato poutní kniha jest
všem katolíkům spolehlivou sbírkou modliteb odpust
kových, poněvadž všecky tv modlitby odpustkové,
které jsou zde uvedeny, jsou vyňaty ze „Sbírky“
modliteb odpustkových, od samé svaté Stolice vydané.

S. Podmínky k získání odpustků.

K získáníjakýchkoliv odpustků třeba
vyplniti tři podmínky:

1. Musime míti úmysl, že chceme od
pustky získati. Poněvadž církev svatá tolik
modliteb odpustky obdařila, že často ani nevíme,
modlime-li se modlitbu odpustkovou, učiníme nejlépe,
když ob čas učiníme úmysl, že chceme získat všecky
odpustky, které nám vůbec získati možno. Účiňme
to buď na začátku měsíce pro celý měsíc, nebo
v neděli pro celý týden, nebo ještě lépe každý den
při ranní modlitbě. Netřeba k tomu zvláštních slov.
Dostači, když si sami u sebe pomyslíme: „Dnes
chci ziskati všecky odpustky, které vůbec získati
mohu.“ Chceme-li některé odpustky obětovati za
duše v očistei, musíme ten úmysl zvláště učiniti a
označme zároveň také duši, za kterou odpustky
obětovati chceme.

2. Musíme býti ve stavu posvěcující
milosti. Jsme-li si tedy vědomi těžkého hříchu,
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hleďme se co nejdříve vyzpovídati, neboť dokud jsme
nepřátely Božími, nemůžeme očekávati, že by nám
byly odpuštěny tresty za hříchy, ze kterých se káti
nechceme. Již z té příčiny měli bychom se tedy
varovati těžkého hříchu, poněvadž jsouce jím poskvrněni,zbavujeme© dobrovolněsebe1iduše
v očistei odpustků.

3. Musiímevykonati všecky podmínky
od církve ustanovené, t. j. musímeten který
dobrý skutek, tu kterou pobožnosť, modlitbu atd.
vykonati ták, jak církev žádá (na př. „Anděl Páně“
musíme se modliti klečíce, při růženci musíme roz
jímati tajemství atd. atd.).

Tyto tři všeobecné podminky jest nám vyplniti,
ať již chceme získati odpustky jakékoliv. Mimo to
však ukládá církev sv. podmínky zvláštní. K do
sažení odpustků plnomocných ukládá nám
z pravidla:

4. abychom přijali svátosť pokání a
nejsv. Svátosť oltářní, a sice buď v den sám,
kdy odpustky získati chceme, nebo v předvečer
slavnosti, o níž odpustky získati lze;

5. abychom navštívili chrám Páně
(nebo veřejnou kapli) a tam nějaký čas se
modlili na úmysl sv. Otce. Zvláštní návštěva
chrámu předepsána není; dostačí, pomodlíme-li se
po sv. přijímání pětkrát Otčenáš a Zdrávas, aneb
ony modlitby, jež ve III. dilu ku „modlitbám po
sv. přijímání“ jsou připojeny.

Při tom ovšem nezapomínejme na podmínku
nejdůležitější. Chceme-li ziskati odpustky plno
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mocné v pravém smyslu slova, t. j. chceme-li
opravdu, by nám byly odpuštěny všecky časné
tresty za všecky, i za nejmenší hřích všední, mu
síme všecky, i nejmenší hřích všední míti v ošklivostiaodříciseveškerénáklonnostikněmu.© Nemůžeť
nám býti odpuštěn trest za hřích, není-li nám ještě
odpuštěn hřích sám. Proto je nesmírně důležito,
by věřící, chtějíce ziskati odpustky plnomoené, po
každé vzbudil upřímnou lítosť nade všemi, i nej
menšími hříchy.

K dosažení odpustků neplnomocných neukládá
se obyčejně, bychom se vyzpovídali a ke stolu Páně
přistoupili, nýbrž jen abychom tu kterou modlitbu,
pobožnosť atd. vykonali se srdcem skroušeným,
t. j. ve stavu posvěcující milosti Boží.

Ku konci budiž tu výslovně podotknuto, že
odpustky za všecky modlitby a pobožnosti, které
v této poutní knize uvedeny jsou, mohou se oběto
vati i za duše v očistci. Jsouť všecky tyto modlitby
vyňaty ze knihy „Raceolta di orazioni e pie opere“,
roku 1886. v Římě vydané a sv. Otcem potvrzené,
a všecky odpustky, které v této sbírce modliteb a
pobožností odpustkových jsou uvedeny, mohou se
dle dekretu svaté kongregace odpustků ze dne
30. záři 1892 obětovati za duše v očistel.—



Modlitby a pobožnosti
ke ——
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Modlitba na začátku pouti.

Všemohoucí, věčný Bože! Jenž jsi mi vnukl

spasitelný úmysl, putovati na posvátné misto N.,
prosím Tě, žehnej krokům mým, abych tuto pouť
vykonal ku větší cti a slávě Tvé, k oslavě nejsv.
Rodičky Boží, Panny Marie a ku prospěchu své
nesmrtelné duše. Kéž všecky své modlitby a po
božnosti vykonám tak, jak je Tvoji milí svatí na
svých poutích konávali! Znaje však svou nedoko
nalosť, spojuji svou pobožnosť, své modlitby, zpěvy,
vzdechy, všecky své kroky, všechen pot, všechnu
unavenosť a všecko, co na této pouti konati a trpěti
budu, s pobožností, modlitbami, unaveností a utrpením
Tvého Syna, Ježíše Krista, Jeho nejblahoslavenější
Matky Marie, všech milých svatých a všech zbož
ných lidi. Všecko to obětuji ku větší slávě Tvé,
ku rozmnožení blaženosti všech svatých, ku povýšení
svaté katolické církve, ku spasení své ubohé duše,
ku vysvobození duší z očistce a ku prospěchu ve
škerého křesťanstva.

Ó Ježíši, jenž jsi častěji do Jerusaléma putoval
a v životě svém tolik namahavých kroků ke cti
Otce svého a k mému spasení učinil, pro zásluhy
své učiň tuto pouť moji záslužnou a prospěšnou.
Chraň mne cestou přede všemi nebezpečenstvími
těla i duše. Řiď jazyk můj, abych nemluvil ničeho,
čím bych Tebe urazil a-bližního-rezhněval anebo
pohoršil; zkroť mé smyslné žádosti, abych se ne
prohřešil nemírným jídlem a pitím; zachovej srdce
mé před dobrovolnou roztržitostí, aby pobožnosť má
se T1 líbila. Hlavně však mi pomoz, abych svátosť



pokání a nejsv. Svátost oltářní hodně přijal. Sešli
mi svatého Ducha svého, abych všecky své hřichy
poznal, jich opravdu litoval a pevné předsevzetí
učinil, že již nikdy Boha svého nerozhněvám.

Matko Boží a Matko má, nejbl. Panno Mania!
S důvěrou a láskou nastupují cestu k místu mi
losti, na němž stánek svůj máš, abych tam Tebe a
v Tobě Tvého božského Syna uctil. Ó Matko má!
mocná přímluvkyně u Boha! mateřské ochraně Tvé
poroučím sebe 1 všecky ty, jižto se mnou ke trůnu
Tvému putují. Pros za nás u Boha, bychom tuto
pouť dle svaté vůle Jeho konali k hojnému pro
spěchu své duše. Vypros nám stálosti, bychom dílo,
které nyní začínáme, šťastně a svatě dokonali.
Ochraně Tvé doporoučím i všecky své domácí,
které zde zanechávám. Drž ruku svou nad nimi a

nade vším, co jindy mě péči jest svěřeno, a odvrať
všecko zlé od domu mého.

Svatý anděle strážný, jenž jsi mi byl dán od
Boha za ochránce a vůdce na pouti životem, stůj
při mně věrně 1 na této cestě a zachovej nejen tělo
mé ode všeho úrazu, nýbrž také duši mou ode všeho
hříchu. Doporoučeje všecky kroky své Bohu, Marii
a tobě, s důvěrou vydám se na cestu ve jménu
Páně. Amen.

(Z římského breviáře.)

Antifona. Na cestu pokoje.
Požehnaný Pán Bůh israelský, že navštívil a učinil

vykoupení lidu svého:
I vyzdvihl nám roh spasení, v domě Davida, slu

žebníka svého:
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Jakož mluvil skrze ústa svatých proroků svých,
kteří jsou od věků:

O vysvobození z nepřátel našich, a z ruky všech,
kteří nenávidí nás:

Aby učinil milosrdenství s otci našimi, a rozpomenul
se na svatou smlouvu svou:

Na přísahu, kterou přisáhl Abrabamovi, otci na
šemu, že nám to dá:

Abychom z ruky nepřátel našich vysvobozeni, beze
strachu sloužili Jemu:

Ve svatosti a ve spravedlnosti před Ním, po všecky
dny své:

A ty dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš, nebo
půjdeš před tváří Páně připravovat cest Jeho:

Aby dáno bylo umění spasitelné lidu Jeho na od
puštění hříchů jejich:

Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v němžto
navštívil nás, vyšed z výsosti:

Aby posvítil těm, kteří ve tmě sedí a ve stínu smrti:
ku zpravení nohou našich na cestu pokoje:

Sláva Otei i Synu i Duchu svatému:
Jakož bylo na počátku, nyní 1 vždycky, až na

věky věkův. Amen.

Antifona. Na cestu pokoje a blaha řiď nás
všemohoucí a milosrdný Hospodin, a anděl Rafael
sprovázej nás na cestě, abychom se zase v pokoji,
zdraví a radosti vrátili domů.

Pane. smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad
námi. Pane, smiluj se nad námi. Otče náš atd.

W. A neuvoď nás v pokušení.
r. Ale zbav nás ode zlého.

Foutní kniha IŤ. 3
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Spasiž služebníky své.
Bože můj, doufající v Tebe.
Sešli nám pomoc se svatyně své
A se Sionu ochraňuj nás.
Budiž nám, ó Pane, silnou věží.
Proti nepřátelům našim.
Ať proti nám nepřitel nic neprospívá.
A syn nepravosti ať nám neuškodí.
Požehnaný Pán každého dne.
Prospěšnou cestu učiniž nám Pán spasení našeho.
Cesty své ukaž nám, Pane.
A stezkám svým vyučuj nás.
Aby spraveny byly cesty naše.
K ostříhání spravedlností Tvých
Budou křivé cesty přímé.
A ostré cesty rovně.
Andělům svým Bůh přikázal o Tobě
Aby ostříhali Tě na všech cestách Tvých.
Pane, vyslyš modlitbu mou
A volání mé k Tobě přijď.

Modleme se.

Bože, jenž jsi učinil, aby synovéisraelští středem
moře suchou nohou kráčeli, a jenž jsi třem mudrcům
hvězdou cestu k Sobě ukázal: dej nám, prosíme,
cestu šťastnou a počasí příhodné, abychom, do
provázení svatým andělem Tvým, na místo, kam se
ubíráme, a konečně do přístavu věčné spásy šťastně
přijíti mohli.

Bože, jenž jsi svého služebníka Abrahama
z Uru města Chaldejského vyvedeného na všech



costách jeho pouti chránil a opatroval, prosíme, rač
opatrovati i nás, služebníky své; buď nám, Pane,
v přípravě pomocí, na cestě potěchou, v parnu zá
stíněním, v dešti a zimě záštitou, ve mdlobě podporou,
v protivenství ochranou, na kluzké cestě berlou,
v bouři přístavem: abychom, Tebou jsouce vederu,
tam, kam putujeme, šťastně dospěli a konečně bez
úrazu domů se navrátili.

Vyslyš, Pane, prosby naše a řiď cestu služeb
niků svých ku prospěchu spásy své: bychom ve
všech příhodách cesty a života tohoto Tvou pomocí
vždycky chránění byl.

Dej, prosíme, všemohoucí Bože! aby čeleď Tvá
cestou spasení kráčela, a následujíc napomenutí
sv. Jana Předchůdce, bezpečně přišla k tomu, kte
rého předpověděl, Pánu našemu Ježíši Kristu, jenž
s Tebou živ jest a kraluje na věky věkův. R. Amen.

ý. Putujme v pokoji.
R. Ve jménu Páně. Amen.

Ranní modlitba na cestě.

Ó nejdobrotivější Bože, Otče a Pane můj! dě
kuji Ti z celého srdce za občerstvující odpočinek
této noci, kterého jsi mi dopřál, abych s novými
silami dále putovati mohl. Shlédníi, Ó Bože, okem
laskavým na tuto mou ranní modlitbu, kterou "l
obětuji jako malou náhradu za všecka dobrodiní,
která jsi mi včera na mé pouti prokázal. Žehnej,
prosím Tě, i dnes mou cestu podle množství lásky
a milosrdenství svého, propůjč mi ducha pravé po
božnosti a přijmi milostivě modlitby, které dnes

J*



konati, chvály, jimiž velebnosť Tvou oslavovati a
prosby, které k nebesům vysýlati budu.

Všecko, co dnes dobrého vvkonám, již nyní
obětuji ku chvále Tvě a k oslavě nejsvětější Rodičky
Lvého Syna. Všecky obtíže a námahy dnešního
dne obětuji Ti na smířenoutolika hříchů, ku kterým
mě má změkčilosť a smyslnost svedla. Přijmi, Ónej
laskavější Otče, tuto mou oběť a spoj ji se zá
sluhami nejdražší oběti Kristovy na kříži a se zá
sluhami Jeho nejsvětější Matky a pro tyto jejich zá-:
sluhy odplať mi za ni požehnáním časným i věčným.

Přijmi. Ó nejbl. Panno Maria, pokornou chválu
svého dítka, které Ti povždy. ale zvláště na těto
pouti věrně sloužiti chce. Pozdravuji Tě s dětinnou
důvěrou jako svou Matku, svou ochranitelku, při
mluvkyni a královnu, a odevzdávámse Tvé ochraně
pro tento den. Zároveň Tě však prosím, abys nejen
na této pouti, nýbrž po celý život můj byla mi
vůdkvní a ochranitelkou, a budila ve mně ustavičně
horoucí touhu po vlasti nebeské, kde Ty ve slávě
Syna svého přebýváš. Přimlouvej se za mě, bych
svou pouť pozemskou šťastně dokonal a s Tebou,
Matkou svou, věčně radovati se mohl.

Vyblažení duchové nebeští, které Bůh k ochraně
lidí zde na zemi ustanovil, buďte i dnes mými prů
vode: zaneste modlitby a vzdechy mé před trůn
nejvyššího Boha a Jeho slavné Matkv, vaší Královny;
pějte s námi zpěvy chvály a pomozte nám důstojně
slaviti velebnosť Boží a přesvatou Matku naši Maru.
Amen.



Večerní modlitba na cestě.

Česť a chvála a díky buďtež Tobě vzdány, 6
Pane Bože můj, jenž jsi mi dnes opět tolik dobrého
prokázal a tolik nebezpečenství ode mne odvrátil.
Diky Tobě, ó Bože, že jsi mne sílil, abych opět značný
kus cesty vykonal a k cili své pouti se přiblížil. Díky
Tobě, 6 Bože, za dar pobožnosti, kterou jsi mi dnes
udělil, za všecka dobrá vnuknutí, za všecka ni
terná poučení.

Všecko, co jsem dnes s milostí Tvou dobrého
vykonal, všecky modlitby, prosby a vzdechy, všecky
námahy, bolesti a strasti tohoto dne obětují Ti spo
jené se zásluhami nejsvětějšího Srdce Tvého Syna a
nejčistějšího Srdce Jeho panenské Matky.

Dovol, 0 Bože, bych před okem Tvým vše
vědoucím zpytoval srdce své, jak jsem Ti dnes
sloužil. — Byl jsem po celý den pamětliv slávy
Tvé a svého spasení? Oddal jsem se úplně pobož
nosti? Vycházely mi modlitby a zpěvy ze srdce,
nebo byly jen dílem úst mých? Jak jsem poslouchal
hlasu svědomí a milosti? Snášel jsem trpělivě všecky
obtíže cesty, vedra, povětrnosti, unavení? Obětoval
jsem je Bohu na smířenou hříchů spáchaných? Jakjsemsechovalkusvémubližnímu?© Nepomlouval
jsem ho? Nedával jsem mu špatný příklad? Nebyl
jsem nelaskavým, netrpělivým ? Měl jsem útrpnosť
s chudšími a nešťastnějšími, než jsem sám? Jak
jsem bděl nad myšlénkanu, tužbami a slovy svými?

Ach, pozoruji, že jsem se dopustil mnoho chyb
a hříchův. Ó jak veliká jest slabosť a nedokonalosť
má, když ani dnes, kdy jsem tak svatá předsevzetí
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učinil, kdy jsem Bohu svému úplně sloužiti chtěl,
srdce svého čistým jsem nezachoval! Ó Bože, jak
se mohu osměliti nabídnouti Tobě, bytosti nejsvětější,
skutky tak nedokonalé? Než přece, spoléhaje na
zásluhy svého Spasitele a své nebeské Matky, žádám
Vě pokorně, abys nezavrhoval pobožností a modliteb,
které jsem dnes vykonal, nýbrž přijal je milostivě.
Náhradou pak Ii obětuji všecko to dobré, jež Syn
Tvůj a Jeho nejsvětější Matka z lásky k Tobě zde
na světě vykonali,

Chraň mne, 6 Bože, i této noci; neboť pod
Tvou ochranou jsem jist proti všem nepřátelům.
Opatruj také všecky mé domácí, přátely a známé,
které jsem doma zanechal; odvrať od nich všecko
neštěstí; sešli jim svůj pokoj a své požehnání, by
též oni s radostí Tobě sloužiti mohli.

Milostivá Matko Páně! viz mne tu pokorně klečí
ciho u svých nohou a požehnej mně, jako žehná
dobrá matka svému ditku. Rozestři nad námi všemi

této noci ochranný plášť svůj a doporuč nás svému
Synu, bychom zítra občerstvení a posíleni nejsvětější
Trojici dále sloužiti a Tebe zvelebovati mohli. Amen.



Patnáctero rozjímání.
Jeden z poutníků (nebo starší bratr), jemuž uloženo jest

pečovati o pořádek v denní pobožnosti a o počestné chování
ostatních poutníků na cestě, nechať hned po modlitbě ranní
povýšeným hlasem zřetelně a zdlouha přečtejedno z ná
sledujících rozjímání, jichž se tu klade 14, aby stačily, kdyby
pouť i 14 dní trvala. Trvá-li pouť méně než 14 dní, nechať
ředitel nebo vůdce pouti přečte první den rozjímání první a
pro ostatní dny z ostatních rozjímání vybere ta, jež se mu
příhodnými zdají. Pro poutníky Velehradské přidáno jest
zvláštní — 15. — rozjímání.

Rozjímání |.
O0úctě Panny Marie.

„Od této chvíle blahoslavenou mně
nazývati budou všichni národové,“ zvolala
(Luk. 1, 48.) Panna Maria duchem prorockým na
plněná, když ji Alžběta pozdravila a velebila jako
blaženou Matku Páně.

A toto proroctví vskutku se naplnilo. Již skoro
devatenáct set let zaznívají slova tato každodenně
z tisicerých úst po celém světě křesťanském ; po
kolení za pokolením hlásá slávu Matky Boží, ná
rody závodí vespolek v úctě její. Jak hluboko za
kotvena byla pobožnost k Panně Marii v srdcích
křesťanských již od prvních dob církve svaté, toho
nesčíslné důkazy nám podávají dějiny církevní. Po
slyšme jen výmluvný hlas některých svatých otců.

„Vyslyš naši modlitbu, Ty svatá Boží rodičko'!“
tak volá sv. Athanasius, tento pevný sloup církve
katohcké. „Buď milostiva našim prosbám a ne
zapominej na lid svůj, Ty přešťastná dcero Davidova!
Neboť viz, my Tě pozdravujeme jako svoji matku,
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jako svoji paní a velitelku, poněvadž z Tebe se narodil
ten, jemuž se klaníme jako svému Bohu a Pánu.
Anděl zapěl Ti první zpěv chvály, a od tohoto
knižete nebeského učíme se my obyvatelé země
Vebe chváliti a velebiti.“ V souhlasu s tímto otcem

církevním volá svatý Efrém: „O přesvatá a ne
poskvrněná Panno, Matko mého Boha, Královno
světla! Nad míru mocná jsi Ty, vznešenější než
všichni nebeští duchové, ctihodnější než cherubíni,
světější než serafini; slavnější než všechny mocnosti
nebeské záříš Ty, Ópřesvatá paní, ty naděje starých
národů, Ty touho prorokův, ozdobo apoštolů, slávo
mučeníků, radosti svatých a koruno panen.“

Papež InnocenceIII., tato bdělá, osvícená hlava
křesťanstva, mluví o svátku nanebevzetí Panny Marie
takto: „Krásná jsi jako měsíc, výborná jako slunce.
Měsíc osvětluje temnou noc, dennice jitro, slunce
den. Noc jest stav hříchů. Kdo tedy ve bříších úpí,
pohledniž vzhůru ku měsíci a vzývej Maru, aby
srdce jeho bylo povzbuzeno ku spasitelnému pokání
— neboť kdo ji kdy vzýval v nouzi své a nebyl vy
slyšen? Ona jest matkou krásného milování a svaté
naděje. Kdokoliv se tedy chce vzchopiti k jitru pokání,
pozdvihní zraků svých k této dennici a vzývej Marii,
aby byl osvícen milostí jejího Syna a kráčel k po
vinnému zadostučinění. Neboť kdo ji kdy vzýval ná
božně a nebyl vyslyšen? A poněvadž život na zemi
jest ustavičným bojem: Každý, kdokoliv jest zne
pokojován od nepřátel spasení, od světa, těla a ďábla,
poblédní k té, která se mu zjevuje jako spořádaný
šik vojenský ; vzývej Marii, aby nám vyprosila mi
losti se svatyně a se Šionu mateřsky nás chránila.“
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Podobně mluví ostatní otcové a učitelé církevní.

Všichni zaníceni jsou velikou láskou k Panně Marii
a doporučují všem křesťanům, abytuto svou matku
nebeskou vřele ctil, z celého srdce ji milovali a
k ní ve všech svých potřebách s důvěrou se utíkali.
K této úctě vvbízí nás také příklad všech svatých
a světic Božích, mezi jejichž ctnostmi jasnou hvězdou
nám září dětinná láska k Panně Marii, tak že směle
říci můžeme, že není pravým křesťanem, kdo není
pravým dítkem marianským. Chceme-li tedy i my
býti křesťany pravými, milujme a ctěme tuto svou
matku. (Čtěme ji, poněvadž jest matkou Boží, vy
výšenou nade všecky anděly a svaté; milujme ji,
protože jest matkou naší, která nás z celého srdce
miluje; darujme jí své srdce celé, neboť ona nám
vyprosí od Boba všechny potřebné milosti. Chceme-li
však, aby pobožnosť naše byla Panně Marii milou,
jest se nám přičiniti, aby se na nás vyplnila slova,
která cirkev sv. do úst klade rodičce Boží: „Blaho
slavení, kteří ostříhají cest mých“, blaho
slavení, kteří nemiluji pouze slovem, nýbrž také
skutkem. Slovem jen miluje, kdo k Marii se modli
a při tom Syna jejiho těžkými hříchy zarmucuje ;
slovem miluje, kdo písně krásné jí prozpěvuje apři
tom přikázaní Božích a církevních nezachovává;
slovem jen miluje, kdo na poutní místa marianská
spěchá, ale vrací se se srdcem plným závisti, hněvu,
nelásky, nečistoty Taková láska však je planá a
neužitečná, taková láska nevede ku spasení. Jako
Filistinským nic neprospěla archa Boží, kterou
Israehtům odňali, nýbrž naopak byla jim na zá
hubu, tak také pobožnost k Panně Marii nic ne



pomůže křesťanům, kteří z bahna břichu vzdáliti
se nechtějí.

Chceme-li tedy Matku svou nebeskou milovati
skutkem, milujme to, co ona milovala, v nenávisti
mějme to, čeho ona nenáviděla; konejme to, co ona
činila, varujme se toho, čeho ona se vystříhala —
slovem, následujme jejích ctností.

Život Panny Marie jest pro nás zrcadlem,
v němž nejlépe poznáme, jakými býti máme. Jest
pro nás školou, v níž se naučíme, jak se chovati
ve štěstí, které člověka obyčejně s pravé cesty svádí
a do záhuby vrhá; jak si počínati v protivenství,
jež tak často srdce naše netrpělivostí a zoufalostí
naplňuje a tak již zde na zemi nešťastnými činí;
naučíme se, jakými býti máme při modlitbě, aby
byla vyslyšena ; při práci, aby byla požehnána; jak
se chovati v hodnostech, abychom nezpyšněli, a
v ponižení, abychom nezmalomyslněli, — slovem,
život Panny Marie jest nám hvězdou, které ná
sledovati musíme ve všech případnostech svého ži
vota. Nedosáhneme ovšem nikdy toho stupně do
konalosti, jakého ona ve všech svých činech dosáhla,
ale vynasnažíme-li se žiti podle jejího vzoru, bu
deme se k ní víc a vice blížiti a pokračovati na
cestě ctnosti.

Kdo tedy chceš býti dítkem marianským, nebuď
jim jen podle šatu a podle zevnějších odznaků, nýbrž
kráčej cestou, kterou ona putovala, a ozdob srdce
své otnostmi své matky. „Ikdo mne miluje,“ volá
k nám Panna Maria, většímještě právem, než apoštol
národů, „budiž následovníkem mým, jako já jsem
byla následovnicí Kristovou. Chcete-li býti mými
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ditkami, přijměte ducha své Matky, ducha křesťanské
lásky, ducha pokoje, ducha sebezapírání, ducha
bázně a lásky Boží.“

Ano, předrahá Matko naše, nejblahoslavenější
Panno Maria, my dítky Tvé pevně Ti to slibujeme.
Chceme Tě milovati, jako 1 Ty miluješ nás. Hlá
sati budeme ústy chválu Tvou, ale ještě více se vy
nasnažime, bychom život svůj zařídili podle života
Tvého a ctností Tvých následovali. To budiž nej
lepši známkou lásky naší k Tobě. Ty pak vypros
nám milosti u Šyna svého, bychom na tento slib
nikdy nezapomněli, bychom vždycky ostříhali cest
Tvých a jednou skrze Tebe věčně spasení byl.
Amen.

Rozjímání II.
Kterak jest nám dle příkladu Panny Marie

v milosti Boží prospívati.

Panna Mara byla od věčnosti vyvolena za
Matku Syna Božího a proto také byla zachována
ode všelikého hříchu. Jediná z potomkův Adamových
byla počata bez poskvrny hříchu prvopočátečného,
jediná ze všech synů lidských nedopustila se nikdy
ani sebe menšího hříchu. Avšak nejen to — ona
také ustavičně v milosti Boží prospívala a roz
množovala v sobě ten vzácný poklad, který ji hned
při jejim početí v lůně mateřském od Boha byl
svěřen. Sotva rozumu dospěla, odevzdala se úplně
svému Bohu, obětovala Mu svě tělo, svou duši,
všecky své schopnosti, zasvětila se úplně Jeho službě.
Poslouchajíc pozorně niterného hlasu, kterým k ní
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Bůh mluvil, plnila vždycky s největší ochotou Jeho
svatou vůli. Dávajíc bedlivý pozor na každé, 1 sebe
menší vnuknuti Ducha svatého, nepřijímala nikdy
milosti Boží nadarmo; podobalať se onomu věrnému
služebníku evangelickému, jenž hřivny od. Pána
sobě svěřené nezakopal, nýbrž vytěžil z ní užitek
dvojnásobný. A čím věrnější byla Panna Maria
k Bohu, tím velikomyslnější byl Bůh k Panně Maru.
Otec nebeský a Maria Panna byli jako dva závodící,
kteří se vespolek předstihnouti chtějí. Bůh jí udělil
první milosť a Panna Maria s ní působila. Bůh ji
za to odměnil a dal jí milosť hojnější; a Panna
Maria opět s ní působila a zasloužila si od Boha
opět větší milosti. Čím byl Bůh štědřejší, tím byla
vděčnější Panna Maria, a čím vděčnější byla ona,
tím byl Bůh štědřejšíí Tak rostla den ze dne
v milosti Boží, jsouc jako pole úrodné, v němž nej
menší zrnko přináší užitek stonásobný, a proto ji
anděl právem mohl pozdraviti: „Zdrávas Maria,
milosti plná, Pán s Tebou!“

Také my můžeme, chceme a musíme Panny
Marie, svého vzoru, následovati. Bez našeho při
činění udělil nám Bůh milosť posvěcující již na křtu
svatém a sotva jsme dospěli, začal rozum náš osvěco
vati a vůli naši k dobrému nakloňovati. Za to ne

žádá od nás nic jiného, než abychom s touto mi
lostí působili. Chceme-li tedy, abychom milosť Boží
v sobě zachovali, varujme se především jediného a
největšího zla, které náru ji loupí — těžkého hříchu.
To však nestačí — musíme utíkati 1 před hříchem
všedním a báti se ho jako rány inorové, neboť dokud
se nám všední hřích zdá maličkosti, nejsme ani dosť



málo jisti přede hříchem těžkým, a čím více lehkých
hříchů se dopouštíme, tím blíže jsme těžkému pádu.
"Také všední hřích jest urážkou Boha, jest velikým
nevděkem a vzpourou proti Bohu. Také za všední
hřích byla prolita krev Kristova. Všední hřích
zmenšuje v nás lásku k Bohu a zarmucuje Ducha
svatého. Čím více všedních hříchů se dopouštime,
tím skrovněji uděluje nám Bůh svých milostí, zlý
duch doráží na nás prudčeji a konečně vyplní se
na nás náhle slovo Písma svatého: „Kdo pohrdá
malými věcmi, pomalu zahyne!“

Po příkladu Panny Maric musíme se však také
přičiniti, abychom tento poklad milosti Boží, která
nás přátely a dítkami Božími, chrámem Ducha

ratého, bratřími a spoludědici Ježíše Krista činí,
v sobě rozmnožovali. Prostředků k tomu máme

hojnost. Vzdalujme se neřestného světa, milujme
modlitbu, konejme věrně povinnosti svého stavu,
zvláště pak přijímejme často a hodně svátosť pokání
a nejsv. Svátosť oltářní, v nichž pokaždé nových
milostí nabýváme. Hlavně také po příkladu naší
nebeské Matky poslouchejme věrně niterného hlasu
milosti Boží a řiďme se vnuknutím Ducha svatého,

jenž nás ustavičně nabádá, bychom na cestě ctnosti
pokračoval. Čím více budeme poslouchati hlasu
tohoto, tim více nás bude vyučovati; čím věrnějšími
budeme v maličkostech, tím větších milostí od Boha
dostaneme. Nezapominejme, že již to jest hříchem,
když se podle vnuknutí Božího neřidíme a s Jeho
milostí nepracujeme. Jak mnozí křesťané užasnou
v den soudný, když se před božskou spravedlností
spatří obtižení břemenem vin, že se na světě ne
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chopili prostředků, kterými je Bůh chtěl přivésti
k veliké svatosti.

Mnozí, již po cestě ctnosti nějaký čas kráčeli,
zastaví se, jakoby již byli cíle došli. Život náš jest
však poutí ustavičnou, která se končí teprve v ne
besích, a Bůh od nás žádá, bychom se nikdy ne
zastavovali, nýbrž s milostí Jeho čím dále rychleji
kráčeli. Jiní se opět domýšlejí, že již dosti učinil,
když se odřekli větších nepravostí a chyb. Duch
svatý však nás napomíná: „Kdo spravedlivý
jest, ospravedlniž se ještě, a kdo svatý
jest, posvětiž se ještě!“ Kdo se nepřičiní,by
na cestě ctnosti dále kráčel, ten kráčí zpět; kdo
více nevyzískává, ztrácí; kdo proti proudu se plaví a
veslovati přestává, proud jej pryč s sebou unáší.
My se též plavíme tímto světem ku břehu šťastné
věčnosti; lodí jest život náš; veslem pak, kterým
loď říditi máme, jest ctnost. Kdo tedy přestává
proti proudu bezbožného světa veslem ctnosti život
svůj řiditi, bude zachvácen proudem bezbožnosti.

Neohlížejme se tedy zpět, jak dalekou cestu
jsme již vykonali, nýbrž divejme se jen do předu
k cili, kterého máme dosíci. Neříkejme nikdy, že
jsme již dosti vykonali, nýbrž pracujme stejně hor
livě dále, dokud nás Pán k odpočinku nezavolá.
Nevymlouvejme se, že život ctnostný jest příliš
obtížný — vždyť nepracujeme sami, ale milosť Boží
s námi. Následujme dítek tohoto světa, které byť
sebe bohatšími byly, přece nikdy nepřestávají hro
maditi sobě statky pozemské; i my si rozmnožujme
poklady milosti Boží, za něž se nám v nebesích
dostane věčné blaženosti.
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„Probuďte se tedy, ditky moje,“ volá k nám
nejsvětější Matka Boží, „probuďte se z dřímoty své,
která by se mohla proměniti ve spánek smrti věčné,
nahraďte ztracený čas dvojnásobnou horlivostí a

pracujte věrně s milostí Boží. Neříkejte, že jste
spokojeni s nejnižším místem v domě Otce nebe
ského, neboť by se mohlo státi, že byste ani toho
neobdrželi. Neumdlévejte, nýbrž běžte rychle po
cestě přikázaní Božích, a já budu vždycky s vámi.“

Ano, nejblahoslavenější Matko naše Panno Maria,
o to Tě prosíme, bychom pod Tvou ochranou šťastně
došli cile. Ty, jež jsi již od svého početí milostí
Ducha svatého byla naplněna a předce nikdy ne
přestávala svatým životem milosť tuto v sobě roz
množovati, vypros nám u svého Syna, bychom
vnuknutí nebeských nikdy nezanedbávali, s milostí
Boží vždycky spolupůsobili a tak zásluhy své pro
království nebeské víc a více rozmnožovali. Podej
slabým dítkám svým pomocné ruky své, abychom
se nikdy s cesty ctnosti nevzdálli, nýbrž Tebou
vedeni, šťastně se dostali do stánků věčných. Amen.

Rozjímání III.
0 svaté čistotě.

Když archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii,
že se mástáti matkou Božího Syna, váhala nejšsv
Panna vzíti na sebe tuto největší důstojnost, jaká
vůbec ženu zdobiti může, a svolila teprve pak, až
ji posel nebeský vysvěthl, že panenská její čistota
nebude mateřstvím porušena. Ó ctnosti čistoty!
Jak vzácná jsi a drahocenná, když ona bytost, na
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které nebylo ni nejmenší poskvrny hříchu, která
s Bohem tak těsně byla spojena a jejížto rozum
světlem nebeským osvícený dokonale znal pravou
cenu všech věcí, tak velice si tebe vážila! Panna
Maria zasnoubila se sice sv. Josefu, ale jen proto.
by v něm měla ochránce svého panenství. Proti
všeobecnému zvyku žen židovských chtěla zůstati
pannou po celý svůj život a stvrdila to slavným
slibem, jímžto srdce své panenské na vždy oběto
vala ženichu nebeskému. Panenská čistota Marie

Panny nebyla zatemněna mi nejmenším nádechem
hříchu, ano svatá čistota tak zářila z její tváře., že
pohled na ni k sv. čistotě. povzbuzoval. Ona byla
hi bělostkvoucí, o níž Duch svatý sám praví:
„Všecka jsi krásná, přítelkyně má a po
skvrny není na Toběl“

Ó svatá ctnosti čistoty! Jak vzácná máš býti
také nám, dítkám a následovníkům Panny nejčistější!
Vys to, jež jsi Pannu Marn učinila hodnou mateřství
Božího. Ty jsi to, jež lidi tak zdobíš, že Duch
svatý sám volá: „Ó jak krásné jest plémě
čistotné ve stkvělostil“

Nebe kochá se pohledem na duše čistotné.
Andělé se radují, uchrání-li si člověk tuhým bojem
toho, čeho oni jako pouzí duchové bez námahy
jako přirozeného daru od Boha dosáhli.

Čistota budí úctu i u lidí, neboť i člověk sebe
zvrhlejší, jenž sám kalem neřestí jest poskvrněn,

podivem a úctou patřiti musí na ctnost, po níž
sám nebaží.

Čistota má tu velikou přednost, že leskem svým
ozdobuje duši a zároveň také krášlí tělo. Pohleďme
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jen nevinnému do oka' Jaká to záře, jaký to od
lesk čistoty Boží! ak nezáří ani čisté nebe jarní,
tak se neperlí ani krůpěj rosy v paprscích ranního
slunce, tak průhledný není žádný potůček. Tak by
hleděli jen andělové, kdyby vzali na sebe podobu
lidskou. Zdá se, jakoby čistota vůní svou pronikala
schránku tělesnou a září svou dodávala tělu lid
skému vznešenosti nebeské.

Mnohem více však ušlechťuje čistota duši.
Rozumčlověka čistotného jest svrchovaným vládcem
nad tělem, drží na uzdě jeho vášně, krotí zlé ná
klonnosti, nedovolí vejíti do srdce žádné myšlénce
necudné, žádné touze nedovolené. (Často jest nám
ovšem podstoupiti tuhý boj, chceme-li čistotu za
chovati, ale za to máme potom sladkou odměnu za
své namáhání — svatý mír, sladký klid, blaženou
bezpečnost. S čistotou zdobí duši naši mnoho jiných
ctností, neboť ona pobízí k ustavičnému sebezapirání,
nabádá k mírnosti, pokoře, důvěře v Boha a zbožnosti.

Jaké důstojnosti čistota dodává duši, poznáme
nejlépe, pohlédneme-li na zpustlosť, jakou působí ne
čistota v duši lidské. Ponižuje člověka, činí jej
svým otrokem a staví na roveň nerozumnému zvířeti.| Nečistotazaslepujeúplněrozumazatvrzuje
vůli ve zlém. Člověk, který jest jí nakažen, zapo
míná na Boha, nedbá toho, jak velice Ho uráží
těžkým hříchem, ztrácí chuť k modlitbě, přestává
přijímati svaté svátosti, nebo je přijímá svato
krádežně, nehrozí se žádného, sebe těžšího hříchu,
jen aby touhu nečistou ukojil; ztrácí často 1 víru
v Boha, odkládá s pokáním na dobu poslední a
když pak smrť se blíží, bývá často již tak spoután

Poutní kniha II. +
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svou neřestí, že raději volí na věky zahynouti, než
se odříci své nečistoty. Vzpomeňme si na Davida
krále. Byl to muž podle srdce Božího, jenž chodil
po cestě přikázaní Božích, a hle — jediný hřích
cizoložnictví zaslepil rozum jeho a zatvrdil srdce
jeho tak, že po dlouhou dobu na Boha ani ne
vzpomněl, nových těžkých hříchů se dopustil, až
konečně zázrakem milosti Boží hrozný stav svůj
poznal a pokáníčinil. Šalomoun byl mužem, jehožto
moudrosti celý svět se divil — a nečistota přivedla
ho tak daleko, že zapomněl na jediného pravého
Boha a klaněl se modlám. A jako Bůh se zalíbením
patří na duše čisté, právě tak hněvem plane proti
nečistotným a tresce je přísnými tresty zde a mnohem
více na věčnosti. Potopa světa, záhuba Sodomy a
Gomorrhy byly trestem nečistoty. Úzkosť špatného
svědomí, mnohdy i nemoc, bída, hanba před lidmi,
jsou údělem nečistých již na tomto světě a po smrti
teprve začíná mezi duchy nečistými trápení, jemuž
nebude konce.

Ó kdybychom častěji uvažovali, jak velice od
měňuje Bůh duše čistotné, zajisté bychom si vážili
ctnosti této nade všecky statky tohoto světa!

Nelekejme se tedy těžkých bojů, bez kterých
drahé perly sv. čistoty zachovati nemůžeme, neboť
čím tužší bude boj, tím slavnější také bude vítěz
ství, čím větší námaha, tím sladší odpočinek, čím
větší oběti, tim větší odměna. „Blahoslavení
čistého srdce, neboť oni Boha viděti
budou!“ Budou Ho viděti již zde na zemi, neboť
čistotou připodobňují se Bohu, poznávají lépe než
ostatní, jak sladko jest sloužiti Bobu a stávají se
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účastnými mnohých zvláštních útěch duchovních.
Budou Ho viděti lépe než ostatní tam ra věčnosti,
neboť Bůh připravuje duším čistotným takořka
zvláštní nebe, zaobí je zvláštními rouchy, zvláštními
znameními a odznaky, vykazuje jim místo nejblíže
Beránka neposkvrněného, učí je písním, kterým se
nikdo naučiti nemůže, leč rtové panenští. Ano, kdo
miluje čistotu srdce, má Krále králů přítelem, mi
láčkem, věčným ženichem.

Ježíši, ženichu čistých panen, jenž jsi pannu
za Matku svou vyvolil, uděl mi něžnou lásku k či
stotě a naplň srdce mé velikou ošklivostí k neřesti,
která ji odporuje. Propůjč mi této milosti pro onu
čistotu, která nejbl. Pannu Marii tak příjemnou Ti
učinila. Učiň, abych největší radosti hledal v tom,
jak bych zvítězil nad vlastním tělem, světem a
dáblem, kteří mně svatou čistotu uloupiti chtějí.
Vzbuď ve mně bázeň před věčnými plameny, které
jsi nečistým přisoudil. Udus ve mně smyslné žá
dosti a naplň mě touhou po slastech nebeských.
Sprosť mě těžkých pokušení proti této svaté ctnosti
a dopustiš-li přece, bych byl pokoušen, dej misíly.
bych nad nimi šťastně zvítězil, čistotu zachoval a
s Tebou, Beránkem neposkvrněným, jednou na
věky byl spojen. Amen.

Rozjímání IV.
Jakými prostředky ize čistotu zachovati.

Nejbl. Panna Maria, byvši od Boha zachována
před následky hříchu prvopočátečného a hned při
svém početí posvěcující milostí obdařena, nebyla



sice podrobena pokušením proti sv. čistotě jako my,
kteří ve hříchu počati jsme, přece však po celý život svůj
bedlivě chránila tohoto vzácného pokladu, jsouc nám
1 v těto příčině nejlepším vzorem. Vizme jen, jak se
chovala, když k ní přišel anděl s poselstvím nebeským.

„Všel k ní anděl“ praví sv. Tomáš z Villa
novy, „a ona nebyla hned přístupna, nebyla na
tržišti, ne na místě veřejném, nebyla v tančírně,
ani ve hře, aniž trvala v nezřízeném smíchu, ale
anděl ji našel uzavřenu ve světničce, ana čte v Písmě
Božím a rozjímá o tajnostech jeho a duchem na
výsosť vroucím své prosby k nebesům vysýlá. To
jest bylo dílo Marie Panny, to byl její život, to
bylo jeji uprázdnění, to bylo její konání, v tom celé
noci byla.“ A sotva uzřela anděla v podobě krásného
jinocha, ulekla se. Děsí se i pozdravu andělova,
hned sama u sebe zkoumajíc, co by ten pozdrav
neobyčejný znamenal. Když pak slyší, že se má
státi matkou Kristovou, ještě neni zcela upokojena.
Nepochybuje ovšem, že by to bylo možno, poněvadž
dobře ví, že u Boha nic není nemožného, ale chce
věděti, kterak se to stane. „Kterak se to stane,
poněvadž muže nepoznávám?“ Jaká to
mirnosť v otázce od ní učiněné, jaká opatrnost!
Nepouští se do dlouhé rozmluvy, nýbrž táže se jen
to, čeho nezbytně potřebí. Z tohoto chování snadno
poznáváme duši, jížto čistota největším jest po
kladem. ©Óspanilá květino stydlivosti panenské,
kterak se děsíš nejmenšího dechnutí! Jediný pohled,
jediné slovo tě znepokojuje.

My dítky marianské nejsme ovšem s to, bychom
se stkvěl čistotou takovou jako Matka naše, ani



nejsme všichni povoláni k tomu, bychom žili ve
stavu panickém a učinili slib ustavičné čistoty, ale
jedné věci žádá Bůh od nás všech a my jsme na
prosto povinni vůh Boží vyplniti — totiž zachovati
čistotu svého stavu. Ať mládenci nebo panny, ať
manželé nebo manželky, ať vdovci nebo vdovy,
všichni musíme míti srdce čisté a chrániti té čistoty,
jaké Bůh od nás žádá dle rozličných stavů, v nichžto
žijeme. A protože ďábel nečiní útoků jenom na čistotu
panicův a panen, nýbrž i na cudnosť osob ve stavu
manželském a vdovském, jest nám všem míti po
hotově zbraně, kterými bychom tyto útoky odrazili.
Jděme tedy do tiché komůrky nejsvětější Panny a
tam se učme, čím lze čistotu zachovati. — Přede
vším tedy střezme bedlivě svého nitra, buďme
ostražiti, byčhom ani jediné myšlénky nečisté dobro
volně nepřipustil. Vynoři-li se v mysli naší obraz
nečistý, povstane-il nečistá žádost, zmitá-li zlá vášeň
naším srdcem, odepřeme sluchu, odvraťme svůj du
ševní zrak a upřeme jej na něco lepšího, neb
aspoň na něco, co není zlé. Kdo nedbá potlačiti
zlé myšlénky hned v zárodku, dává podnět ku
sterým pokleskům. Snadno se roznítí jiskra ne
povšimnutá ve zhoubný požár, jenž zasáhne duši.Nezapomínejme,žejediná© dobrovolná| nečistá
myšlénka jest hříchem těžkým, jenž může vésti
a často také vede ku hříchům ještě těžším. „Ze
srdce pocházejí zajisté zlá myšlení,
vraždy, cizoložství, smilství a ostatní
neřesti“ (Mat. 15, 19.) Chceme-li se tedy
uvarovati zlých skutků, zapuďme nedovolené my
W

šlénky a hříšné žádosti.
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Mimo to ostříhejme svých smýslův a zvláště
se varujme všetečnosti očí, za kterou již mnohý
těžce pykal. David, muž dle srdce Božího, vssál
záhubný jed do duše své pohledem svým. Smyslové
jsou vchody do našeho srdce a protože zvláště oči
a uši všem dojmům jsou otevřeny, vnikají jimi
věci nebezpečné, tak že lidem neopatrným často
volati jest s prorokem Jeremiášem: „Vstoupila
smrť skrz okna naše!“ Vzdychejmetedy často
s Davidem kajícím k Bohu: „Odvrať oči mé.
by neviděly marnosti“ a jako spravedlivý
Job učiňme smlouvu s očima svýma, by ani ne
myslily o panně. ——

Jřetí věc, které jest nám se varovati, jsou
důvěrné známosti s druhým pohlavím a vůbec
všechny zlé příležitosti. Panně Mari nebylo třeba
se báti, že ztratí své panenství, a přece ustavičně
dlela v ústraní od světa a lekla se příchodu andě
lova, kdežto tak mnohá panna křesťanská, jsouc si
dobře vědoma své křehkosti, beze vší bázně
obcuje s muži, kteří anděly nejsou, navštěvuje ne
cudné zábavy taneční, chodí do společností, kde se
mluví řeči oplzlé, a mívá tajné, pokoutné schůzky.
„Kdo nebezpečenství miluje, zahyne
v něm,“ praví (3, 2%.) moudrý Širach, a to platí
zvláště o sv. čistotě, o tom pokladu, který nosíme
v nádobách hliněných, snadno porušitelných. Ne
důvěřujme si přílišně! Bůh nám ovšem pomáhá svou
milostí, ale za to my nesmíme opovážlivě na tuto
milosť spoléhati a nebezpečenství svévolně vyhledá
vati, sice bychom se podobali nerozumnému dítěti,
které se nechce spáliti a přece s ohněm si zahrává.



Marna jsou naše předsevzetí, že se zlou společnosti
pokaziti nedáme. Také svatý Petr slavně sliboval
svému božskému Mistru, že se nikdy nad ním ne
pohorší, ano bránil Ho v zahradě gethsemanské
mečem, a přece za krátkou dobu pouhou otázkou
děvečky polekán Mistra svého zapřel.

Nejmocnějším prostředkem k zachování čistoty
jest však ustavičná modlitba a hlavně pobožnosť ku
Královně andělův a panen, nejbl. Panně Mari. Mo
dlitbou vyprosime si všech milostí potřebných, čím více
tedy ctnosti té, která jest Bohu nade vše milou. Maria
Panna ustavičně za nás oroduje; s čím větší tedy
radostí uslyší hlas náš, budeme-li prositi o ctnost,
které ona sama tak velice si vážila. Učiňme tedy
pevné předsevzetí, že nenecháme uplynouti ni jedi
ného dne, bychom se aspoň jedno nábožné „Zdrávas
Maria“ na tento úmysl nepomodlili a nebeské Matky
své o mocnou její ochranu nepožádali.

O Matko naše nebeská, lilie nevinnosti, bedlivá
strážkyně vzácného pokladu sv. čistoty, odpusť nám,
že jsme dosud příkladu "vého tak špatně následovali!| Rozněťvsrdcinašemvelikouláskuktéto
ctnosti a spolu nás nauč, abychom sobě samým

nikdy nedůvěřovali, ve všem svém jednání opatrní
byli a svaté čistoty proti všem nepřátelům bedlivě
střehli. Řiď Ty kroky naše a spravuj všechny
smysly naše, bychom pod Tvou ochranou šťastně
se dostali na horu svatou do sídla duší ne

vinných. Amen.



Rozjímání V.
O pokoře.

Skončivše rozjímání své o nejkrásnější perle
ve zlaté koruně Královny nebeské, totiž o její či
stotě panenské, obraťme pozornosť svou na jinou.
neméně vzácnou perlu, na ctnosť pokory.

Jest-li dle výroku sv. Bernarda pokora tím
vzácnější, čím vznešenější a dokonalejší osobu zdobí,
pak zajisté mimo Spasitele našeho, Ježíše Krista,
není bytosti, jež by se vice stkvěla ve hluboké po
koře, než nejsv. Matka Jeho, Panna Maria. Uvažme
jen poněkud vznešenou její důstojnosť. velké dary
a milosti, jimiž ji Bůh obdařil, a věru, nebudeme
věděti, čemu více se diviti — zdali té důstojnosti
mateřství Božího, které ji povýšilo nade všecky
mocnosti nebeské, nebo té hlubok ssti pokory, v níž
sama sebe zove děvkou Páně. Děvkou Páně se na

zývá ona, která dle svědectví andělova plna jest
milosti a přizně Boží; ona, se kterou jest nejvyšší
Pán nebes 1 země. Děvkou nazývá se ona, která
sama jediná z dítek Adamových úplně se zalíbila.
Bohu a mezi všem: ženami, ano mezi všemi tvory
požehnanou jest. Nazývá se tak v okamžení, kdy
se snoubí Duchu svatému a stává se Matkou nej
vyššího Boha. Její Stvořitel bude jí poddán a po
slušen jako své matky a ona se přece nazývá děvkou
Páně. Ona ví, že od těto chvíle blahoslaviti ji budou
všichni národové, že knížata a králové tohoto světa
skláněti budou před ní korunované hlavy své, že
bude vyvýšena nade všecky mocnosti nebeské — a
přece neosobuje si názvu jiného, než jméno pokorné



děvky Páně. Tvor nejkrásnější, nejdokonalejší, nej
světější ze všech, které Bůh stvořil a ještě stvoří,
bytosť první po Bohu jest zároveň tvorem Bohu
nejpoddanějším, nejpokornějším. Jaká to vznešená,
vzácná pokora, která nezpyšní v důstojnosti nej
větši! Marně hledáme bytosti, která by se v této
ctnosti vyrovnala Mari. Vždyť Panna Maria ani
neměla vzoru, kterého by byla mohla následovati.
(Ona tenkrát ještě neviděla svého božského Syna,
jak se pro nás ponížil až ku smrti kříže; naopak
viděla před sebou nesčíslné příklady pýchy a cti
žádosti od Lucifera, jenž se chtěl rovnati Bohu, až
k těm zpupným vladařům pohanským, kteří pro
sebe od svých poddaných žádali pocty božské.
Maria jediné, jakkolhv byla nejkrásnější a nejvzne
šenější, jakkoliv měla Boha Otcem, Boha ženichem,
Boha synem, zůsiala pokornou děvkou Páně. Po
kora ji pudila přes hory k Alžbětě a pobádala ji,
by byla nejen děvkou Boha, nýbrž také služebnicí
lidí, kteří byli mnohem nedokonalejší než ona. Po
kora ji nutila, by šla do chrámu a dala se tam
očistit jako žena hříšná, jakkoliv byla lilii čistoty
a zrcadlem spravedlnosti. V nejhlubší pokoře strá
vila celý svůj život, tak že dle svědectví sv. Otců
jedno jest, říci „Maria“ nebo „pokorná panna“
Vědělať Panna Maria, že z ruky Hospodinovy ob
držela všechno, a proto zlý duch pýchy jí neuškodil,
nýbrž smýšlení pokorné ji povýšilo.

Jak jest se styděti nám bídným hříšníkům, že
tak často se povyšujeme, když bychom se právem
ponižovati měli! Kolik jest lidi, kteří nestojí dosud
anl na nejnižším stupni pokory a svých nedokona



lostí, chyb, neřestí uznati nechtějí! A kolik jest
těch, kteří si přeji, aby také ostatní o nich taksmýšleli,jaktohoprosvéchybyzasluhují?© Běda
tomu, jenž by se odvážil. poklesky naše nám při
pomenouti, nás kárati, neb aspoň laskavě povzbuzo
vati, bychom je napravili! Jak bychom tu hned
vzplanul hněvem, nenávistí a pomstychtivosti! A
máme-li opravdu nějaké přednosti, jsme-li od Boha
obdaření bohatstvím, krásou, dary milosti, — kdo
Z nás v tomto případě si přeje, by si ho jiní nevážiliajímpovrhovali?© Naopak,nyníkaždýjen
hledá cti, každý chce býti vážen, každý se povyšuje.

Čož nám prospěje míti bystrý rozum, sličné
tělo, krásné vlastnosti duševní, oplývati bohatstvím,
kdybychom všeho toho užívali ke zlému? Člověk
prostý a neučený, za to však zbožný, více líbí se
Bohu a bude větším ve království nebeském, než
moudří a vznešení tohoto světa, kteří svými před
nostmi se pyšní a dle přikázaní Božích nežijí.

Rozpomínejme se vždycky, že všechno, co máme,
od Boha jsme obdrželi, a pak zajisté prosti budeme
pošetilé pýchy a marně slávy, poněvadž sanu ze
sebe nemáme nic, na čem bychom si zakládali.

Pozorujme své křehkosti, uvažme, jak často již
jsme Boha těžce rozhněvali, vzpomeňme si, čím jsme
před obličejem Hospodinovým — a rázem sklesne
pýcha naše.

Dychtíme-li tedy po cti, učme se od pokorné
Matky Boží, kde ji hledati máme. Pravá česť zá
leží zajisté v tom, že se za nepatrné považujeme,
poněvadž skutečně nepatrnými a malými jsme. Toto
vědomí vlastní nedostatečnosti opravdu nás povýší,
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poněvadž nás naučí, bychom všecku svou naději
skládali jediné v Boha, nejvyššího původce veškerého
dobra a jediného rozdavatele všech darů.

Pokora nás ochrání před soudem lidským, po
něvadž vždycky zvolati můžeme s apoštolem: „Mně
za nejmenší včc jest, abych odvássouzen
byl, — neboť kdo mne soudí, Pánjest“

Pokora učiní nás lhostejnými ku chválám to
hoto světa, poněvadž ve cti a slávě pozemské shle
dáme jen marnosť a pošetilostť. Pokora nás naučí,
abychom nepovrhovali svým bližním, i kdyby sebe
nepatrnějšíim byl; abychom mu nezáviděli, jest-li
vznešenějším. Pokora nás ozbrojí proti protivenstvím
a trampotám, neboť nám ukáže, že nic jiného ne
zasluhujeme za své hříchy.

Než stává se mnohokráte, že pod zástěrou po
kory bývá skryta největší hrdosť — kdykoliv totiž
člověk na venek se pokořuje, kdežto v mysli své
s fariseem ničemně se povyšuje. Pak to ovšem není
ctnost, nýbrž přetvářka, pro niž budeme tím více
trestáni, honosíme-li se v nitru svém nad jiné dary
a milostmi duchovními, které nám Bůh udělil.Dušepokornápečujetéž© to,byukrylapřed
očima lidskýma, co jí udělil Bůh. Jako Maria Panna
am sv. Josefu nezjevila, co jí anděl Páně zvěstoval,
tak 1 my skrývejme před očima lidskýma, co nám
štědrosť Boží udělila.

Nuže, prosme o tento vzácný dar, neboť po
kora jest základem všech ostatních ctnosti, bez níž
nelze líbiti se Bohu. Následujme pokorné děvky
Páně a tak se připodobníme též jejímu božskému
Synu; jenž tichý byl a pokorný srdcem. Královno
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nebes, na kteréž se tak slavně vyplnilo ono božské
zaslíbení:„Kdo se ponižuje, bude po
výšen,“ a kteráž jsi tím více povýšena byla,
čím pokorněji jsi se chovala, vypros m1 oněch po
třebných milostí, jimiž bych kořen pýchy v nitru
svém zničil. Vypros mi pokory, jež by mi uká
zala mou mdlobu, a přimlouvej se za mne, bych
podle příkladu Tvého všeho jen od Boha očekával,
za všechno jen Boha chválil a tak jednou s po
kornými ku slávě nebešťanů povýšen byl. Amen.

Rozjímání VL.

0 poslušnosti.

Poslušnosť — nemilé to slovo pyšným dítkám
tohoto světa. Vždyť kdo jen ve svých skutečných
anebo jen zdánlivých přednostech si zalibuje, kdo
nad jiné se povyšuje, jimi pohrdá, tomu ovšem
trpko jest podříditi jim svůj rozum a svou vůli,
býti jich poslušným. Pokorný však, jenž zvykl
považovati se za služebníka neužitečného, nereptá,
že jiní nad něho jsou povýšeni, a ochotně se jim
podrobuje, poněvadž v jejich rozkazech vidí vždycky
vůli svého Boha.

Nejblahoslavenější Matka naše, Panna Maria,
byla nejpokornější a proto též nejposlušnější mezi
ditkami lidskými. Neměla nikdy vůle vlastní, hle
dajíc ve všem jediné zalíbení Božího a podrobujíc
se úplně zákonu a ustanovení božskému. Pozorujme
ji opět, ona přijímá poselství nebeské, neboť v této
krátké chvíli, kdy jí bylo zvěstováno, že se má
státi Matkou Boží, vidíme ji zářiti etnostmi nej
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krásnějšími a nejpotřebnějšími, kterýmiž 1 my mu
síme býti ozdobeni, chceme-li býti jejími dítkami a
máme-li vůbec opravdovou vůli jednou k ní do nebe
se dostati. — Nedomnívejme se, že důstojnosť ma
teřství Božího nebyla spojena s velikými oběťmi.
Panna Maria dobře věděla, že svolujíc státi se
Matkou Syna Božího, musí také býti ve všem Jemu
podobna, s Ním trpěti, Jeho těžký kříž s Ním něsti,
pod Jeho křížem státi a jediného Syna mrtvého na
klíně svém držeti. Všecko to věděla již ve chvili,
kdy anděl čekal jejího svolení — a hle, neváhajíc
ni jediné okamžení, odpovídá poslušně: „Ejhle
divka Páně, staniž mi se podle slova
tvého.“ Bůh to chce a já nesmím odporovati.
Císař pohanský poroučí, by se ženichem svým
sv. Josefem odebrala se do Betléma — a Maria

nepravi, že jí netřeba poslouchati, ana v lůně svém
nosí Krále králů, nýbrž pokormě poslouchá rozkazu
pouhého člověka, vidouc v něm vůli Boží. S bož
ským děťátkem jde do chrámu k obřízce, jde se
dát očistit a nenamítá ni slovem, že Syn její jest
svatosť sama a ona že jest svatostí Jeho posvěcena
-- podrobuje se předpisu zákona židovského tím
ochotněji, poněvadž ví, že zákon ten dán od Otce
nebeského. Sv Josef jí náhle v noci oznamuje, by
vzala Synáčka svého a šla s ním do cizí, daleké
země — a Panna Maria se nebrání, nevymlouvá
se na cestu neschůdnou, nebezpečnou, nedbá strohého
počasí zimního, neptá se ani, jak dlouho v Egyptě
zůstanou, nýbrž plní ochotně „rozkaz svého chotě.
neboť ví, že u ní zastupuje místo Boží. Syn její
byl jí sice poddán jako mateři své, ona však ne
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méně byla poslušna vůle Jeho ve všem a skrývala
každé slovo Jeho ve svém srdci. Následovala Ho

ve všem, šla s Nim až na Kalvari, nereptala proti
katanům, kteří Ho křižovali, a kdyby to bylo bý
valo vůlí Otce nebeského, sama byla by pomáhala
zarážetl hřeby do těla svého jediného, božského
Syna. Jak ráda byla by zároveň s Ním po Jeho
slavném z mrtvých vstání opustila tuto zemi — ale
podrobila se ochotně úradku Božímu a čekala trpě
livě, až ji Syn její sám k Sobě do nebe vzal.

Může námtedy býti těžko a protivno poslouchati
svých rodičův. učitelů, pánů, duchovní a světské
vrchnosti, uvážíme-li, že Maria Panna poslouchala
nejen Boha, nýbrž 1 lidí, kteří hluboko stáli pod
ní, bytostí po Bohu nejdůstojnější? Světu jest ovšem
poslušnost slovem nenáviděným, poněvadž dítky
tohoto světa rády následují pyšného anděla, jenž
proti Bohu samému na odpor se postavil, rodiče
naše v ráji k neposlušnosti svedl a nyní pořád k ne
poslušnosti vybízí. Nám však, jsme-li opravdu vyzna
vači Kristovými, následovati jest příkladu Spasitelova,
o němžnení nadarmopsáno,že „sestoupil s nimi
(Marii Pannou a sv. Josefem) a přišel do
Nazareta a byl jim poddán.“ Naší pýše se
ovšem protivícizí vůli přijati za svou a snad proti vůli
vlastní konati, co jiný poroučí, avšak pořádku svě
tového převrátiti nemůžeme, poněvadž jest stanoven
od samého Boha, nejvyššího Pána všeho stvoření.

Často omlouváme svou neposlušnosť tím, že
vrchnosť, která nám poroučí, poslušnosti naší ne
zasluhuje. Hned je pohotově pýcha naše a praví:
Pán, jenž mně poroučí, jest člověk jako já, chybuje



jako já, mýlí se snad vice než já; jest to pán tvrdý,
ukrutný, jemuž nikdy nelze vyhověti. To však nás
nijak nesprosťuje povinnosti poslouchati. Představení
budou míti na věčnosti téhož soudce jako poddaní;
oni budou souzeni, že špatně vládli, poddaní pak
byli by odsouzeni, že rozkazů jejich neposlouchal.
Buďme tedy poslušni, neohlížejiíce se na osobu,
která poroučí, ani na věc, jakou nám poroučí, jen
když neodporuje zákonu Božímu. Poslouchejme
ochotně, nereptajíce ve svém nitru; ano právě ty
věci, které jsou nám těžké a protivné, konejme rádi,
neboť pak bude také odměna větší.

Aby však naše poslušnost byla ctností, musí
býti proniknuta duchem víry. "Tažme se vždycky
v nitru svém: „Kdo jest ten, jenž mně poroučí ?
Oko mé tělesné vidí v něm sice pouhého člověka,
ale víra mne učí, že jest to vrchnost, která z usta
novení Božího nade mnou stojí, neboť „není moc
nosti leč od Boha, a kteréž jsou, od Boha
zřízeny jsou.“ (Řím. 18, 1.) Jak bychom si
ulehčili poslušnosť, kdybychom ve svých představe
ných neviděli pouhé lidi, nýbrž zástupce Boží!
Bůh to chce, měli bychom si pokaždé říci, a tato
myšlénka by nám pomohla vykonati 1 věci nej
nesnadnější, s radostí se podrobiti rozkazům sebe
odpornějším. Bůh to chce! Kdož by neposlechl
pokorně, rád, bez odmluvy ve všem, poroučí-li Pán
tak vznešený a mocný? Bůh to chce! Kdož by
neposlechl s radosti, přeje-li si něčeho tak laskavý
Otee, tak štědrý dobrodinec? Nejsem-li šťasten,
maje takového Pána? Vždyť neposlouchám člověka
ze hlíny utvořeného, nýbrž svého Štvořitele, jenž
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mi poslušnosť mou odplatí nekonečně velikými
statky v nebesích.

Neposlouchejme tedy z pohnutek přirozených,
abychom ušli výčitkám, pohaně, trestu. Taková
poslušnosť nebyla by ctností křesťanskou a ne
zjednala by nám pražádné odměny ; nebyla by stálá,
ni všeobecná; byla by často protivná, nesnesitelná.
Budeme-li však lidem poddání z lásky k Bohu, bu
deme poslouchati vždycky a ve všem, co se nepříčí
zákonu Božímu; budeme poslouchati rádi a tato po
slušnosť stane se nám zdrojem nebeských pokladů.

Na cestě svaté poslušnosti nikdy nezbloudíme.
Buďme toho pamětlivi zvláště v životě duchovním,
neboť budeme-li vždycky věrně konati, co námdu
chovní vůdce náš poručí, směle můžeme předstoupiti
před věčného Soudce a říci Mu: „Na světě konal
jsem jen to, co mi náměstek Tvůj konati poručil.“

Ó nejbl. Panno Maria, poslušná dívko Páně,
přispěj mi, bych ve škole Tvé a Tvého božského
Syna, jenž byl poslušen až k smrti kříže, naučil se
odříkati vůle své a konati vůli Otce nebeského.

Z lásky k Bohu budu poslušen 1 lidí, které Bůh
za své zástupce ustanovil, a vůli jejich budu ctíti
jako vůli Boží, bych zasloužil připočtenu býti k těm,
kteří královstvím nebeským vládnouti budou. Amen.

Rozjímání VÍL.
O mocné ochraně Sv. Josefa.

Když byla stižena země egyptská neůrodou a
hladem, přicházel ze všech končin lid ku králi
Faraonovi, žádaje pokrmů. Král pak jim odpovídal:



— 65 —

„Jděte kJosefovi kterého jsem ustanovil
správcem nade vší zemí egyptskou.“

Tak volá také Král králův, Otec nebeský
k nám, tímto slzavým údolím putujícím: „Jděte
k Josefovi choti Panny Marie, pěstounu
Ježíše Krista! On spravuje celý božský
poklad milosti, on jest Pánem mého
domu!“ — Jděte k Josefovi! pobádá nás církev
svatá, jež tohoto světce ctí jako svého zvláštního
ochránce. — Jděte k Josefovi! vybízí nás příkladem
svým svatí a světice Boží, kteří za života svého
vyvolili si ho za patrona a pod jeho ochranou k tak
veliké svatosti dospěli. — Jděte k Josefovi! volá
k nám nesčíslný počet věřících, kteří vlastní zku
šeností se přesvědčili, jak mocně chrání sv. Josef
všech, kdož s důvěrou k němu se utíkají.

Pošetile bychom jednali, kdybychom neposlechli
hlasu toho a nepostavili se pod ochranný plášť onoho,
jenž po čisté choti své, Panně Marii, největší moci
požívá u trůnu Božího. Odkud však tak veliká dů
věra k tomuto světci? Považme, čím byl zde na
zemi, a poznáme, jaká jest moc jeho na nebi.

Kdo byl sv. Josef? Na to nám odpovídá ve
sv. evangeliu Moudrosť věčná, Duch svatý sám, an
dí: Josef byl muž spravedlivý. Může-libýti
poskvrny na tom, kterému Bůh sám takovou chváluvzdává?© Mužspravedlivý,muždokonalý,svatý:
Jaké to divadlo vzácné před očima Božíma! A
protože byl mužem podle srdce Božího, vizme, jaký
úřad mu byl od Boha svěřen.

Maria, Matka Boží, nevěsta Ducha svatého, po
třebovala na zemi společníka, jenž by byl ochráncem

Poutní kniha II. 5
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jejího panenství a zároveň jejím pravým chotěm.
Ježíš Kristus, věčný Bůh a spolu pravý člověk, měl
míti opatrovníka, jenž by Ho od dětinství vychovával,
živil, šatil, v nebezpečenství chránil. A komu dán
tento úkol? Bůh zajisté má ke službě své všecky
anděly, cherubíny a serafiny, má jich miliony a
miliony milonů, z nichž jeden dokonalostí předčí
druhého; posýlá je na všecky strany, svěřuje
jim poselství nejvznešenější — a přece žádného
z těchto duchů dokonalých neučinil pánem domu
svého. Nikomu z patriarchů, nikomu z velikých
proroků, žádnému mocnému králi pozemskému,
nýbrž jediné chudému tesaři nazaretskému svěřil
Bůh úkol chrániti Marie, opatrovati Ježíška.
Kristus Ježiš, jenž jakožto pravý Bůh svou mou
drostí řídí nebe i zemi, před nímž se třesou
knížata, před nímž kleká veškeré koleno mocnosti
nebeských, zemských i pekelných, tento Bůh,
jakoby sám sebe nedovedl řiditi, odevzdává se
péči svatého Josefa 1 jest mu poddán. Josefu
svěřen úkol, aby vtěleného Boha učil choditi, mlu
viti, pracovati. Josefu dáno na starost, aby prací
rukou svých zaopatřoval Bohu oděvu a potravy.
Josefu bylo chrániti Boha před mečem ukrutného
Herodesa. Králové a knížata tohoto světa pyšní
se svými rozsáhlými zeměmi a množstvem pod
daných — ale chudičký Josef jest vysoko po
vznesen nad ně; jsou mu sice poddány jen dvě
osoby, ale jedna z nich jest Bůh a druhá Matka
Boží. Jaká tedy jest asi moc svatého Josefa
v nebi, když mu již zde na zemi svěřeno říditi
rodinu nejsvětější.
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Jím však jsme ještě nevystihli veškeré jeho
důstojnosti. Nebylť sv. Josef pouze ochráncem, nýbrž
v jistém smyslu otcem Ježíše Krista, Syna Božího.
Tak ho nazývá choť jeho, Panna Maria, řkouc k Je
žišovi: „Synu, proč jsi nám to učinil? Hle,
otec Tvůj a já s bolestí hledali jsme
Tebe.“ Za otce Ježíšova byl považován ode všech
lidí,kteří s podivemse tázali: „Zdaliž tento není
syn tesařův?“ Otcem Ježíšovým nazývá ho
Duch sv. sám v evangeliu: „Otec pak a matka
Jeho divili se těm věcem, které pra
veny byly o něm.“ Otcem svým uznává ho
i Kristus Pán sám svou dětinnou, uctivou posluš
ností. Svatý Josef ovšem nebyl otcem Ježíše Krista
přirozeným, ale byl jím jakožto pravý choť Jeho
nejsv. Matky; byl jím dle zákona židovského, byl
jim dle důstojnosti, dle moci, kterou mu Otec ne
beský udělil nad svým věčným Synem. Jako tedy
Otec nebeský na hoře Tábor hlasem radostným
volal: „Tento jest Syn můj milý, v Němž
jsem si dobře zalíbil“ podobně1 svatý Josef
právem říci mohl a zajisté také častěji sám u sebe
si myslil:„ jak jsem šťasten! Tento jest
můj milý Syn. On jest sice králem andělův,
ale zároveň mým Synem. On mě nazývá
otcem a já Ho svým nejmilejším dítkem.“

Představme si tedy, můžeme-li, jak mocná jest
asi přímluva sv. Josefa v nebi! Vyprosí-li nám jiní
svatí přemnohých milostí již tím. že Bobu připomenou
služby, které z lásky k Němu lidem na zemi pro
kázal; volá-li dokonce, jak dí sv. Jan Zlatoústý,
krev chudých, které svou almužnou Živíme,ustavičně
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k nebesům a svolává na nás milosť a požehnání;
co teprve zmohou služby, jež sv. Josef prokázal ne
lidem, nýbrž samému Synu Božímu! Jak mocně
orodovati bude u Otce nebeského krev Kristova,
která byla živena potem a námahou sv. Josefa.
Vždyť sv. Josef právem říci může Synu Božímu:
„Pane, Ty jsi byl lačen a já jsem Ti dal jisti;
žíznil jsi, a já jsem Ti dal pítl; nah jsi byl a při
oděl jsem Tě. Vzpomeň si, jak jsem s Tebou,
slabým nemluvnětem, v noci utíkal do Egypta, jak
jsem Tě na cestě chránil, umdleného ve své náruči
nosil; jak jsem často celé dny bloudil, než jsem pro
Tebe našel potravy, nápoje, přístřeší! Vzpomeň si,
jak jsem Tě zase do Nazareta zpět přivedl a tam
po tolik let o Tebe se staral a prací rukou svých
Tě živil. Hle, viz tu nyní své dítky, jež pod mou
ochranu se utekly, pevně důvěřujíce, že u Tebe
všechno zmohu ! Zde sedí chudí a nešťastní se svými
dítkami a volají o chléb. Tam leží nemocný, trápen
prudkými bolestmi a prosí o úlevu. Zde vzdychají
opuštění sirotel a prosí o přispění. Tu pláče žena,
týraná surovým mužem, nešťastná matka lká nad
nezdárnými dětmi a prosí o pomoc. Jinde naříkají
ubozí pod těžkým křížem a prosí aspoň o trpělivost.
Tam žádají o milost a pomoc v těžkém pokušení
a nebezpečenství duše — ve všech potřebách svých
prosí Tě o pomoc. Nejmilejší Synu, to jsou moji
chráněnci — zdaž mi můžeš něco odepříti?“

Tak se přimlouvá sv. Josef za nás a Bůh ne
může oslyšeti jeho hlasu. Slyšme, co o něm praví
andělský učitel, sv. Tomáš Aguinský: „Některým
svatým dána od Boha milosť, aby přispívali v jistých
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potřebách těm, kdož je o pomoc vzývají; ale sva
tému Josefu dopřáno jest pomáhati v každé potřebě,
a všech, kdož se k němu s důvěrou utíkají, chrániti
a je podporovati.“ A sv. Teresie praví: „Já jsem
si vyvolila sv. Josefa za ochránce svého života, a
nemohu se upamatovati, že bych ho byla o něco
prosila a nebyla toho obdržela. Podivné jsou milosti,
jež m1 Bůh na prosbu tohoto světce udělil. Vy
svobodil mě z nesčíslných nebezpečenství duševních
1 tělesných. Zdá se, že Bůh oprávňuje jiné svaté,
by v té neb oné bídě na pomoe přispěli; avšak
tento světec, vím to ze zkušenosti, může ve všem
pomoci poskytnouti. Bůh nám chce ukázati, že 1
teď v nebi všechno vyplní, oč Ho sv. Josef žádá,
právě tak jako dříve svému pěstounovi oddán a
poslušen byl. Proto vyzývám všecky, by tomuto
přeslavnému světei vzdávali nejvroucnější úotu!“

Podobně mluví sv. František Salesský, blahosl.
náš krajan Klemens Maria Hofbauer a mnohojiných
svatých služebníků Božích, kteří vesměs vřele do
poručují pobožnosť ku sv. Josefu a nazývají ho po
Panně Marii nejmocnějším naším ochráncem. Pod
ochranu sv. Josefa postavily se přečetné řády a spo
Ječenstva řeholní a vyznávají veřejně, jak velikých
dobrodiní na jeho přímluvu od Boha se jim dostalo.
Ochraně sv. Josefa doporučil papež Pius IX. ve
škeré křesťanstvo, neboť Duchem sv. osvicen, pro
hlásil světce toho za patrona celé církve katolické.

Blaze nám, přidáme-li se k těm, již sv. Josefa
uctívají jako zvláštního ochránce, neboť pod jeho
záštitou jisti budeme před nepřátely svými. On nás
ochrání ve všech nebezpečenstvích těla i duše a



vyprosí nám všech potřebných milostí. Bude-li on
správcem domu našeho, všechno dobře zařídí. Bude-li
on při nás, bude s námi také jeho nejsvětější choť,
Panna Maria i božský Spasitel, Kristus Ježíš — a
v této společnosti dobře jest nám býti.

Ano, sv. Josefe, ženichu naší Matky nebeské
a pěstoune vtěleného Slova, pod tvou ochranou
chceme žíti, tebe znova si volíme za svého patrona
a otce. Šlibujeme ti pevně, že příště neuplyne ni
jediný den, abychom aspoň nějaké krátké pobožnosti
ku cti tvé nevykonali, vědouce dobře, že netívajíce
tebe, ctíme zároveň tvou choť i to božské Diítko,
jemuž jsi na zemi byl otcem. Vypros nám dar po
kory, která tě tak velice povznesla a bez níž není
možno líbiti se Bohu. Vyžádej nám také dar pa
nické čistoty, vždyť pouze srdce čisté smí se rado
vati s Bohem. Rozněť srdce naše onou láskou k Vy
kupiteli a nejsvětější Jeho Matce, jakou Ty jsi po
celý život je miloval. Chraň nás po celou dobu
pouti naší pozemské, a když se přiblíží naše hodina
poslední, stůj při nás s těmi, v jejichž společnosti
život svůj jsi dokonal — to jest s Ježíšem a Marií.
Amen.

Rozjímání VIII

O sv. Anně, matce nejbl. Panny Marie.

Kdo pozorně četl Písmo svaté Nového Zákona,
zajisté se podivil, že svatí evangelisté ni slovem se
nezmiňují o rodičích nejbl. Panny Marie. Takové
však bývají úradky Boží: co velikým jest před
Bohem, zůstává skrvto před lidmi: ctnost a svatost
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nebývá často poznána na světě, za to však tim více
bývá odměněna v nebesích. Tak i svatí rodiče
nejbl. Panny Marie, Jáchim i Anna. Nic nám o
nich nehlásají dějiny světové, nic nám © nich
nevypravuje ani Písmo svaté — a přece to byli
manželé ze všech manželů nejšťastnější a od Boha
nejpožehnanější, poněvadž se jim dostalo milosti
býti rodiči „požehnané mezi ženami,“ býti rodiči
Matky Boží.

O zbožných těchto manželích možno říci právem
totéž, co praví Duch sv. ústy evangelisty Lukáše
(I, 6) o Zachariášovi a Alžbětě: „Byli oba
spravedlivi před Bohem, chodíce ve při
kázaních a spravedlnostech Páně bez
úhony.“ Život jejich byl životem ustavičné
modlitby a nepřetržitým řetězem dobrých skutků.
Kdož je s to, by dostatečně je oslavil pro všecky
jejich ctnosti, pro něž Bůh milostivě na ně shlédl
a vyvolil za rodiče Matky Kristovy!

Veliká byla jejich čistota. Sv. Jan Damascenský
nazývá Jáchima i Annu „nejčistějším párem hrdliček,“
a nejbl. Panna Maria zjevila sv. Brigittě, že „Bůh
ozdobil manželský stav jejího otce a její matky
čistotou tak velikou, že nelze nalézti na světě
manželů čistějších.“

Veliké bylo též jejich milosrdenství. Sv. Jan
Damascenský nám o nich vypravuje, že rozdělil
své jmění na tři dily: jeden obětovali ke cti a chvále
Boží na okrasu chrámu jerusalémského, druhý dali
chudým, třetí pak ponechali sobě. Žili zbožně a
spokojeně. Jediná věc je rmoutila — že totiž man
želství jejich zůstalo bezdětným, což u Židů bylo
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považováno za znamení kletby Boží. Modlili se
ustavičně, by Bůh prosby jejich vyslyšel. ale při
tom se pokorně podrobovali Jeho nevyzpytatelné
vůli. Pomysleme si, jaká byla jejich radost, když
jim konečně anděl zvěstoval, že se jim narodí ta,
která měla býti požehnanou mezi ženami a Matkou
toužebně očekávaného Messiáše! Přijavše od Boha
dar nebeský, Bohu jej zase vrátili; obětovali totiž
dítko své ve chrámu jerusalémském a zasvětili je
službě Hospodinově.

Po smrti svého manžela strávila Anna ostatek

života svého v tiché odloučenósti ode světa, jsouc
vzorem svaté vdovy Považujíc za hlavní úkol svůj
péči o poklad Bohem jí svěřený, učila Maru bázni
Boží, vedla ji po cestě Jeho přikázaní a hleděla
učiniti srdce její sídlem ctnosti a čistoty. Za to však
také Bůh přebohatě odměnil její snahu. Odlesk
slávy ditka krášlí matku, a církev po všecky časy
velebiti bude mateřskou zbožnosť sv. Anny

Kéž všecky matky křesťanské následují pří
kladu jejího a dítky své vychovávají v bázní Boží!
Dobré vychování jest zajisté největší poklad, jaký
svým dítkám mohou zanechati. Bohatství a sláva
pozemská jich nikdy v pravdě neoblaží, jen ctnosť
a bohabojnosť jsou jim zárukou života šťastného,
spokojeného. Předcházejte tedy rodiče křesťanští
dítkám svým dobrým příkladem! Vštěpujte jim hned
od dětinství do srdce bázeň Boží, ošklivosť ke hříchu,
zálibu k modlitbě; vyučujte je horlivě ve pravdách
sv. náboženství; bděte nad jejich slovy a skutky
a chraňte jich před světem zlým, aby jich nepřivedl
do svých osidel! Símě dobré, které zasejete do srdce
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jejich, nezůstane ležeti ladem, nýbrž pokvete a při
nese užitek hojný, a dítky dobře vychované budou
vám ctí, radostí, útěchou. Pravdivé zajisté jest slovo
moudrého NŠiracha,jenž (16, 3, 4.) di, že „lepší
jest jeden bojící se Boha, než tisíc synů
bezbožných, a víceužitečno jest bezsynův
umříti, nežli zůstaviti syny bezbožné“

Ale sv. Anna není pouze povýšena nad ostatní
ženy jako matka Rodičky Boží, nýbrž jest nám také
mocnou a milostivou přímluvkyní u Boha. Ctihodný
opat Trithemius praví, že „není možná, by ten, kdo
vzývá svatou matku Annu, nebyl vyslyšen. Král
králů, Ježíš Kristus, jest dle těla, jejim vnukem —
zdaž ji může odepříti nějakou prosbu? Matka Boží
jest jejím dítětem — a neprosí nikdy Syna svého
nadarmo. (Čelé nebe miluje Annu jako matku, ctí
ji jako velitelku; žádá- sv. Anna něčeho od Boha,
spojí všichni svatí prosby své s prosbami jejími.
Blahoslavený člověk, jenž sv. Annu ctí a má ji
přímluvkyní u Boha!“

Týž zbožný opat nás ujišťuje, že svatá matka
Anna vyprošuje věrným ctitelům svým nesčíslných
dobrodiní tělesných i duchovních. Nemocným vy
mohla zdraví, slepým zrak, němým řeč, chromým
údy přímé, zemřelým život; sklíčeným a zarmouceným
vyprosila útěchy, chudým a trpícím pomoci, umíra
jícím šťastný odchod do blažené věčnosti. *rávem
tedy se jmenuje sv. Anna ve zjeveních sv. Brigitty
„Klenotnicí Boha všemohouciho.“ Vždyť
již samo jméno jeji Anna znamená milost, a
proto důvěřujme pevně, že nám u Boha nejdobroti
vějšího vyprosí všech potřebných milostí, budeme-li
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s dostatek poučuje. „Od svého dětství až do dnů
své staroby,“ dosvědčuje opat Trithemius, „nikdy
jsem neviděl, že by věrný a oddaný služebník svaté
Anny od Boha byl opuštěn býval. Nikoliv, to se
ještě nikdy nestalo; naopak, kdokoliv sv. Annu za
patronku svou vyvolil a ve službě její nábožně a
horlhvě až do konce setrvá, bude šťasten již zde
na zemi a nekonečně více na věčnosti“ —

Pobožnostťt ku svaté Anně nesmí ovšem býti
planou. Jako by nebyl pravým dítkem marianským,
kdo by se nevynasnažil následovati ctností Panny
Marie, rovněž tak nebyl by pravým ctitelem svaté
Anny, kdo by pobožnosť svou ukazoval jen ně
kolika modlitbičkami, při tom však se neřídil pří
kladem, jaký nám ona svým životem dala. Panny,
manželky a vdovy, učte se od ni, jak jest vám ko
nati povinnosti svého stavu. Matky, následujte jí u
vychování svých dítek. My všichni pak jí ná
sledujme v pokoře, čistotě a lásee ku bližnímu ;
buďme vytrvalí v modlitbě jak ona, jež tolik let
Bohu bezdětnosť svou žalovala; zároveň však dle
vzoru jejího ve všem ochotně se podrobujme vůli
Boží. Především pak dbejme, by ze srdce našeho
nikdy nezmizela bázeň Boží.

Ano, to ti slibujeme, vznešená přítelkyně Boží,
svatá Anno, důstojná Matko Rodičky Kristovy!
Pozdravujeme a velebíme tě z celého srdce svého.
Jako ditky tvé utikáme se pod tvou mateřskou
ochranu a prosíme tě o tvou mocnou přímluvu. Ty
jsi již tolik srdcí naplnila útěchou a radosti, ty jsi
tak mnohým, již v bídě své k tobě volali, vyprosila



— 75 —

pomoci u milosrdného Boha. Vědouce, že s mateř
skou láskou chráníš všech, kteří tvých ctností ná
sledují a tebe uctívají, voláme i my s důvěrou
k tobě o pomoc. Svatá Matko Rodičky Boží! Ty
víš, jaká nebezpečenství nám hrozí, jak mnoho po
kušení na nás doráží, jaký zármutek a jaké svízele
tíží naše srdce. Měj útrpnosť s námi a pros za nás
božského Spasitele, kterého jsi tak velice milovala,
by nám dal síly, zmužilosti a trpělivosti; by nás
dobrotivě chránil, nám ve všech nesnázích pomáhal,
srdce naše k dobrému naklonil, ošklivosť přede vším
hříchem den ze dne v nás rozmnožoval a milosti

svou tak nás ve ctnosti upevnil, abychom lásky
Jeho nikdy neztratili! A když se přiblíží naše ho
dina poslední, stůj při nás a pros, aby smrť naše
byla tak šťastná, jako byla smrť tvá. Amen.

Rozjímání IX.
O trpělivosti křesťanské.

Zdá-li se ti někdy, křesťane, že ruka Páně
těžce na tobě spočívá, že Prozřetelnosťt Boží

příliš těžká protivenství na tebe dopouští, obrať zrak
svůj na Královnu mučeníků, na bolesti plnou Pannu

=řil
ři

Marii a uč se od ní trpěti. Život její jako život
Syna jejího byl pln křížův a ve strastech žila od
mládí svého. Chudoba, pronásledování, potupa, bolesť
— to byly družky, které ji následovaly po celý
život od té doby, co svolila státi se Matkou Boží.
Uvažme, co asi vytrpěla nejčistější Panna již tenkráte,
když jeji panický snoubenec, sv. Josef, nic ještě
nevěda o tajemství vtělení Syna Božího, chtěl ji
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opustiti! Pocitme s ní, můžeme-li, tu bolest, která
sevřela její mateřské srdce, když po namahbavécestě
do Betléma nadarmo hledala přístřeší pro svého
Synáčka! Ode všech zapuzena, musela jíti za město
a ve chlévě poroditi Stvořitele světa a položiti Jej
do jeslí, nemohouc Mu poskytnouti ni toho, co matka
nejchudší uchystá svému prvorozenci. Jak jí asi
bylo, když Simeon hlasem prorockým jí předpovídal:
„Tvou vlastní duši pronikne meč!“ Jak
trpěla Matka milujicí, vidouc, že ukrutný Herodes
hledá bezživotí jejiho dítěte! Jaké svízele, co hladu,
žízně, zimy a jiných protivenství vytrpěla na útěku
do Egypta! Než to všechno nebylo ničím proti bo
lesti, jakou cítila Maria vidouc Syna svého trpěti
a umírat Kdož jest s to, by vylíčil tuto bolest
jeji? „Veliká jest jako moře bolesť tvá,“
dí prorok Jeremiáš, a stařec Simeon ji přirovnává
k meči ostrému, který proniká její duši. Vždyť to
byla Matka ze všech matek nejlepší, a té bylo pa
třiti na utrpení Syna nejkrásnějšího, nejhodnějšího
mezi syny lidskými, na utrpení Syna Božího! Maria
viděla, jak Ho bez milosrdenství jako nějakého
vraha vlekou po ulicích provazy svázaného, jak si
z Něho po celou noc posměch tropí, v dábelské
zuřivosti oči Mu zavazují, vlasy rvou, Jej poličkují
a do nejsv. obličeje Mu plvají. Zdaž necítila sama
toho ukrutného bičování, jímž týral nejněžnější tělo
jejího Syna? Představme si tu Matku skoro ne
konečně milující, ana ve předsíni Pilátově stojíc vidí
Jedináčka svého krví zbroceného, trním koruno
vaného a veškerému lidu na odiv vystaveného. Po
slechněme s ní zběsilý křik nevděčných Židů, vo
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lajících: „Ukřižuj, ukřižuj Ho!“ PannaMana
byla by musela bolestí klesnouti a umříti, kdyby jí
Bůh nebyl zachoval pro větší ještě muka. Připojme
se v duchu s ní k onomu zástupu, jenž se ubírá
na horu Kalvari. Maria vidí Syna svého tak zbědo
vaného, že 1 skály a kameny se toho děsí; vidí Ho
klesati pod křížem a nesmí Mu pomoci; vidí, jak
Ho přibíjejí na dřevo hanby a nemůže Ho za
chrániti; vidí Ho viseti na kříži; slyší, jak se Mu
posmívají a nesmí Ho potěšiti. Tři hodiny patří na
Jeho trápení, konečně slyší Jeho poslední slova, jimiž
ji odevzdává Janovi, vidí, jak zavírá oči, sklání
hlavu a vypouští ducha. Ano, Matko bolestná, stojící
pod křížem svého Syna, Ty právem můžeš zvolati:
»Ó vy všichni, kteří jdete cestou, pozo
rujte a vizte, jest-li bolesť jako bolesť
má!“ Ó Panno svatá, právem nazýváme Tě Krá
lovnou mučeniků, ňeboť všecko to, co Syn Tvůj
vytrpěl na těle, vytrpěla jsi na duši a bolesť Tvá,
jak praví sv. Bernard, byla tak veliká, že kdyby
se rozdělila mezi všechny lidi, všichni okamžitě
by zemřeli.

A jak snášela Maria tato nepochopitelná muka ?
Ó duše stísněné, pohlédněte k této Matce bolesti a
učte se od ní, jak přijímati protivenství, která Bůh
na vás sesýlá! Maria Panna byvši počata beze
hříchu prvopočátečního, nebyla podrobena následkům
tohoto hříchu, nezasloužila žádné bolesti a přece
trpěla všecko s největší odevzdaností do vůle Boží,
říkajíc ustavičněv srdci svém: „Ejhle dívka
Páně, staniž mi se ve všem podle Jeho
slova. Pije-li můj Syn hořký kalich, já
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nejsem lepší než On a chci jej piti s Ním.“
Maria Panna trpěla, poněvadž věděla, že jest to
vůle Boží. Trpěla hrdinsky; neklesala pod křížem,
jak někteří malíři špatně ji vyobrazují; nikoliv, ona
stála pevně, nenaříkala, nereptala, nýbrž jen ne
odvratně pohlížela na svého Syna, a byla by ráda
trpěla ještě více s Ním a pro Něho, kdyby to bylo
bývalo vůlí Boží.

Kdo z nás se osmělí reptati proti Prozřetelnosti
Boží, sešle-li na nás někdy nějaký nepatrný kříž?
Ido z nás se odváží naříkati si ve svém soužení.

vida kráčeti Ježíše pod křížem a za Ním bolestnou
Jeho Matku? A přece se to stává. Nejmenší nemoc,
malá bolest, pohana, pokoření, nějaké neštěstí, ne
patrná ztráta majetku, hlad, žízeň, horko, zima —
a jak se jmenují všecky ty obyčejné svízele ve
zdejšího života, všechno ruší rovnováhu našeho
srdce, rozmrzuje nás, činí nás nešťastnými, malo
myslnými a hněvivými; začínáme bědovati, počínáme
si, jakoby se nám bylo stalo bezpráví, reptáme
proti Bohu, snad 1 proklináme své žití a voláme
na sebe smrť. Jak bychom si teprve počínali,
kdyby nám Bůh poslal kříž opravdu těžký, kdyby
nás stihlo veliké neštěstí, kdyby se na nás hrnuly
svízele se všech stran? Ani pak neměli bychom
reptati, neboť ten, jenž nás všemi těmi trampo
tami navštěvuje, jest náš Bůh, náš svrchovaný
Pán a my jsme jeho tvory, povinni přijímati věci
dobré 1 zlé z Jeho ruky. Neklamejme sami sebe:
nejsme-li trpělivi, nejsme pravými následovníky
Kristovými, nemůžeme míti účastenství v Jeho
slávě. Tak nám to hlásá Moudrost věčná Kristus
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Ježíš sám, an dí: „Chce-li kdo přijíti za
mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj
a následuj mne“ Země, na které žijeme, není
a nemá nám býti sídlem blahobytu, radosti, rozkoší,
nýbrž místem práce, utrpení, bolestí, kdež jest nám
dokázati lásku ke Kristu, bychom zasloužili s Ním
v nebesích věčně se radovati Jak pošetile tedy

dnáme jsouce v soužení svém netrpělivi! Ó kdy
bychom znali dar Boží! Kdybychom věděli, jaké
pokladv má v sobě utrpení, nikdy bychom ne
záviděli oněm tak zvaným šťastným lidem zde
na zemi, naopak litovali bychom jich a strachovali
bychom se o jejich věčné spasení. Vždyť štěstí a
blahobyt jsou často příčinou, že lidé zapomínají na
Boba a spoléhají jediné na sebe samy, myslíce, že
Boha již nepotřebují. Kříž a utrpení zachovávají
nám však drahocennou pokoru. Ve strastech a sou
ženích poznáváme, jak jsme ubozí, ohlédáme se po
pomoci, toužíme po útěše, patříme vzhůru k nebi
a přivineme se k Bohu.

Štěstí a blahobyt svádějí člověka, že věcí po
zemských si váží více, než zasluhují. Kříž a utrpení
oddělují ho od statků tohoto světa a učí ho toužiti
po dobrech čistějších, po slastech nebeských. Kříž
a utrpení jsou právě důkazem lásky Boží k nám,
neboť koho Bůh miluje, křížem ho navštěvuje.

A pohleďme na Spasitele svého. Čím se Mu
stáváme více podobnými, jako právě utrpením ? Ne
poznáváme-li, jak veliká to pro nás čest, sdíleti
Jeho hanbu, Jeho bolesti, Jeho křiž? Slyšme apo
štola řkoucího: „Ode mne pak odstup to,
abych se chlubil leč ve kříži Pána na
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šeho Ježíše Krista.“ Kéž také my s nímzvo
latimůžeme:„Všechna moje vědajest Ježíš
Kristus, Ukřižovaný!“

Pohleďme také na odměnu kříže. Uvažme, že
všechna utrpení tohoto času, i kdyby sebe větší
byla, nejsou rovna budoucí slávě, která nás čeká
v nebesích, a že každá bolest, kterou zde z lásky
ku Kristu trpělivě snášíme, promění se nám v ne
besích ve věčnou radost.

Co jest nám tedy činiti? Šnášejme radostně,
s myslí klidnou nesnáze a protivenství, bez kterých
v tomto slzavém údolí býti nemůžeme. Vzpomeňme
si na první křesťany, jak se radovali, mohouce pro
Krista trpěti muka všeho druhu, ano obětovati za
Něho svůj život. Od nás nežádá Bůh takových
oběti, a proto se podrobme tím ochotněji těm denním
útrapám, bolestem tělesným, strastem duševním a
rozličným protivenstvím, které na nás dopouští; ano
děkujme Mu za ně, že nám tím poskytuje přiležitost
dokázati Mu svou lásku a rozmnožiti si poklad svých
zásluh. Buďme však jisti, že ať nás stihne cokoli,
ať nemoc, ať chudoba, opuštěnost, hanba, bída —
ulic nebude nad síly naše, neboť věrný jest Bůh a
nedopustí pokoušeti nás nad to, co můžeme snésti.

Ó buď mi tedy vítán, kříži svatý! I kdybys
sebe větší byl, vezmu tě na ramenasvá a spoléhaje
na Boha, nikdy tě nesložím. Světu jsi pohoršením,
ale mně budeš pramenem útěchy, sladkosti, po
žehnání. Ani sebe větší utrpení nezničí lásky mé
k Tobě, 0 Ježíši, ženichu srdce mého. Pomocí Tvou
snášeti je budu rád, abych aspoň částečně zadosť
učinil za hříchy spáchané a dokázal Ti svou vděč
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nosť za prolitou krev, kterou jsi mě vykoupil. Za
příkladem Matky své nebeské chci věrně kráčeti
za Tebou na Kalvarii, bych jednou zasloužil oslavenu
býti s Tebou v nebeském Jerusalémě. Amen.

Rozjímání X.

Jak prospěšno jest, svátost pokání častěji
přijímati.

Bůh nejvýš dobrotivý, ustanoviv cílem pouti
naší pozemské blaženosť nebeskou, dal nám zároveň
hojnosť prostředků, jimiž bychom tohoto cíle vzne
šeného dosíci mohli. Přijav nás na křtu svatém za
dítky své, otevřel nám přebohatý poklad svých mi
losti, bychom den ze dne v dokonalosti prospivali,
víc a více se posvěcovali a tak Jemu, Svatosti samé,
se připodobňoval. Jak je to tedy možná, že při
všech těch hojných mmilostechpřece tolik křesťanů
s cílem posledním se mine, nebo nanejvýš až na
sklonku života hříšného, vlažného, jen zázrakem
nekonečného milosrdenství Božího na cestu pravou
se vrací? Příčinou toho jest, že hdé nechtějí užívati
prostředků, které jim Bůh k jejich posvěcení po
dává a pobrdajíce mocnou zbraní milosti Boží, ne
dovedou pak odolati nepřátelům svého spasení, tělu,
světu a dáblu. Kdybychom po příkladu Matky své
nebeské, nejbl. Panny Marie, s každou milostí od
Boha přijatou věrně spolupůsobili, kdybychom hojné
vážili z nevysychajícího pramene milostí, který Bůh
církvi své zanechal, zajisté bychom také den ze
dne milosť posvěcující v sobě rozhojňovali, poklad

Poutní kniha II. 6
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zásluh pro království nebeské rozmnožovali a spa
sení své duše pokud možná pojistili.

Jedním z těchto prostředků, jež Bůh k po
svěcení našemu ustanovil, jest svátosť pokání. Kdož
dovede vypočísti všecky ty milosti a dobrodiní,
jakých touto svátostí nabýváme! Vždyť téměř za
-všecku nábožnosť, svatosť a bohabojnosť díky jsme
povinni této svátosti. Ona nám zjednává odpuštění
hříchů. V ní nabýváme opět posvěcující milosti
Boží, stáváme se přátely a ditkami Božími, do
cházíme duševního klidu a pokojného svědomí. Ve
likými tedy diky jsme zavázáni Božskému Spasiteli,
že svátosť tuto ustanovil; jsme Mu povinni díky
tím většími, že ne jednou, nýbrž kolikrát sami
chceme, můžeme se státi účastnými oněch milostí,
které z této svátosti jako z nějakého zřídla mooc
ného na nás se vylévají. Známe-li tedy tento mocný
prostředek a přece ho neužíváme, sami jsme vinni
smutným stavem svého svědomí a těžko jednou bu
deme odpovídati za to, že jsme nechtěli užívati léku
od nemocí duševních a povrhovali jsme zbraní proti
nepřátelům svého spasení. Vždyť kdo se dlouho ne
zpovídají, nedbají svého spasení a přímo odporují
úmyslu, s jakým svátosť pokání byla ustanovena.
Božský Spasitel zanechal nám ji proto, by nás
očistil ode všech hříchů, kdykoliv a v jaké míře
jsme jimi byli poskvrněni. Jsme-li tedy obtíženi
hříchem smrtelným, proč nespěcháme zbavit se to
hoto jha? Kterak můžeme jen jeden den ve
hříchu trvati, vědouce, jak snadno se ho můžemezpovědízbaviti?© Setrváme-lidlouhovehříchu,
přátelíme se s ním, zvykneme si patřiti na něj



bez ošklivosti, a pak jest velmi nesnadno od něho
se odloučiti.

Častá sv. zpověď má však ještě mocnější účinky
— ona nás před těžkými hříchy chrání.
Kde se častěji zametá, tu bývá vždycky čisto. Zku
šenost dokazuje, že kdo často svátosť pokání hodně
přijímá, zřídka kdy, nebo nikdy do hříchu smrtel
ného neupadá. Jak by také bylo možno, by někdo,
jenž tak často svědomí zpytuje, tak často o haneb
nosti hříchu rozjímá, tak často předsevzetí činí,
život svůj polepšiti, přece smrtelného hříchu se
dopouštěl ?

Častá svatázpověďrozmnožuje v nás po
svěcující milost, zjednává skutečnépomůcky,
jimiž člověk snadněji pokušení přemáhá; oslabuje
zlou žádostivost, ničí nástrahy zlého nepřítele, jenž
ničeho tak se nebojí, jak odkrytí svých úskoků.
Zvláštš těm, již po větší dokonalosti touží, jest po
třebí duši svou častěji zpovědníku zjeviti a jemu
oznámiti, jakými pokušeními je dábel s cesty dobré
odvrátiti hledí.

Častá zpověď činí nás pokornými. Čím
lépe člověk sám sebe zpytuje, tím jasněji poznává
své chyby a křehkosti, učí se povrhovati sebou,
vážiti si bližního, spoléhati jediné na milosť Boží a
ku Spasiteli svému zcela se přivinouti.

Častázpověďchrání nás vlažnosti asílí
v dobrém. Dobrá předsevzetí, která poprvé či
níme, zřídka kdy vykonáváme; a kdybychom je
také ve skutek uvedli, přece jest nám je časem
obnoviti, bychom na ně nezapomněli a zase ku
větší horlivosti se povzbudili. Čím častěji dobrý

6*
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úmysl vzbuzujeme, tím vice v dobrém se utvrzujeme.
Při svaté zpovědi však máme nejlepší příležitost,
abychom si hřích zošklivěli a ctnosť zamilovali;
abychom nejen stará předsevzetí obnovili a utvrdili,
nýbrž i nové dobré úmysly vzbudili.

Ve sv. zpovědi dostává se nám poučení, rady,
napomenutí, výstrahy, útěchy a povzbuzení ve všech
okolnostech a potřebách; návodu, jak zlého se vy
stříhati a v dobrém se zdokonalit. Přijímáme
častěji tuto svátost, jsme nuceni také častěji zpy
tovati své nitro a tak poznáme snadno všecky, 3
sebe nepatrnější chyby, kterých bychom jinak ani
nezpozorovali, nebo za chyby ani nepovažovali ; od
kryjeme zlé zvyky a náklonnosti, na př. sebelásku,
pýchu, svévoli, nedůtklivosť, smyslnosť, a zpozoro
vavše je hned v jejich počátku a zárodku, můžeme
je vykořeniti snadněji, než kdybychom je nechal:
růsti a se rozmáhati. Častější zpověď jest nej
jistějším prostředkem, abychom odložili hlavní svou
chybu, která jest obyčejně pramenem mnoha jiných
pokleskův a nedokonalostí.

Častější zpověď jest konečně nejlepší přípravou
k hodnému přijetí nejsv. Svátosti oltářní. Uvážíme-li,
jak čistý má býti příbytek, do něhož vstupuje
Beránek neposkvrněný, že nemá býti pouze prost.
veškeré nečistoty hříchu, nýbrž také okrášlen kvítím
ctností křesťanských, zajisté nesmíme opomenouti co
nejčastěji očisťovatl duši svou nejdražší krví Kri
stovou ve svátosti pokání.

A přece tak mnohý křesťan opomíjí užívatt
častěji tohoto mocného a zároveň tak snadného pro
středku ku svému zdokonalení. Nemíním tu hříšníků
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zatvrzelých, ani těch, kteří jen jednou za rok se
zpovídají, by nepřestoupili těžkého přikázaní církev
ního, — vždyť o takových lidech se ani nemůže
říci, že mají opravdovou vůli kráčeti po cestě při
kázaní Božích. Jsou však mnozí, kterým opravdu
záleží na spasení duše a kteří se vážně přičiňují
milosť Boží zachovati, a přece zřídka svátosť pokání
přijímají. Vymlouvají se obyčejně: „Z čeho se mám
zpovidati, chodím-li často ku zpovědi?“ — Milý
křesťane! I spravedlivý, praví Písmo svaté, klesá
za den sedmkráte, t. j. neuplyne ni jediného dne,
aby se nějaké chyby nedopustil, a ty bys po osmi
nebo čtrnácti dnech nenalezl, z čeho bys se zpo
vídal? Jak by bylo pošpiněno tvé tělo, kdybys delší
čas opomenul se umývati! Podobně bude poskvrněna
tvá duše, kdybys jí častěji neomyl nejsv. krví Kri
stovou ve svátosti pokání. Každodenně, aneb aspoň
několikrát za týden zametáš svůj příbytek, a přece
pokaždé nacházíš nějaké smetí, — kterak to možno,
že bys za 14 dní nebo za měsíc nenašel žádného
smetí, žádného hříchu ve svém svědomí? Pomni, že
sv. Alois, ten anděl v těle lidském, každý týden se
zpovídával, že svatý Karel Borromejský a mnoho
jiných svatých, jejichž srdce bylo plno lásky Boží
a okrášleno ctnostmi nejlibeznějšími, přece každý
den svědomí své ve svátosti pokání očisťovali!

Jen věnuj v neděli nebo ve svátek nějakou
chvili, nahlédní do svého nitra, zbav se hříšné sebe
lásky, projdi svá denní zaměstknání, uveď si na
mysl povinnosti svého stavu, zpytuj se dle Božích
i církevních přikázaní, projdi smrtelné, hlavní a cizi
hříchy, taž se sám sebe, zdali jsi konal skutky



— 86 —

tělesného a duchovního milosrdenství, a zajisté na
jdeš, z čeho bys se měl zpovídati. Nebudou to snad
hříchy těžké, nýbrž jen všední chyby a menší ne
dokonalosti, ale ty jsou také urážkou Boha nejvýš
svatého a velikou překážkou dokonalosti křesťanské.
Vzpomeneš si na tak mnohé slovo marné, kterého
jsi neměl promluviti; poznáš, že jsi se prohřešil
proti lásce k bližnímu opovážlivým posuzováním a
netrpělivostí; že jsi byl pyšným, marnivým, vlažným
ve službě Boží, dobrovolně roztržitým v modlitbě;
že jsi nedbal vnuknuti milosti Boží, která tě na
bádala k tomu onomu dobrému skutku; shledáš
mnoho jiných chyb, které budou dostatečnou látkou
pro sv. zpověď. —

Zdá-li se ti však, že by tvá lítosť nebyla upřímná
a tvé předsevzetí opravdové, kdybys se vyznával
jen ze všedních hříchův a menších poklesků, vzpomeň
si pokaždé na předešlý svůj život. V něm zajisté
najdeš těžkých hříchů více, než ti bude milo. A
kdybys se byl v celém svém životě dopustil jen
jediného hříchu těžkého, máš dosti příčiny, abys se
sv. Petrem až do smrti ho oplakával. Chránil-li tě
tedy Bůh, že jsi se od poslední zpovědi nedopustil
žádného hříchu těžkého, lituj svých poklesků každo
denních a zároveň vzbuď lítosť nade všemi hříchy
života předešlého, a netřeba se ti báti, že by tvá
Jítosť nebyla upřímná. Pak jdi, vyznej se z toho,
čeho jsi se od poslední zpovědi dopustil, a připoj
k tomu nějaký hřích těžký, z něhož jsi se již jednou
vyzpovídal, aneb aspoň všeobecně řekni, že se vy
znáváš ze všech hříchů celého svého života. Tímto

pokorným vyznáním smažeš opět čásť trestů časných,



které ti ještě vytrpěti jest, rozmnožíš si posvěcující
milost, získáš mnoho zásluh a jedinou takovou zpo
vědí, jak dí svatý František Salesský, vykonáš
mnoho ctností.

Ó nepohrdejme tímto mocným prostředkem
k našemu posvěcení! Važme si této zbraně proti
nepřátelům našeho spasení. Čím častěji budeme při
jímati svátosť pokání, tím snadnější, tím milejší nám
bude sv. zpověď. Bůh nepohrdne srdcem zkrou
šeným, nýbrž zapomene na hříchy naší mladosti,
srdce naše naplní ošklivostí před každým i sebe
menším hříchem a páskou milosti posvěcující zů
stane spojen s námi zde na zemi, abychom po ži
votě ctnostném zasloužili viděti Ho tváří v tvář
na věčnosti. Amen.

Rozjímání XI.

Kterak Maria Panna dítkám svým pomáhá.

Jako zasluhuje Panna Maria, bychom ji pro
jeji svatosť a důstojnosť z celého srdce ctili a milo
vali, podobně zasluhuje pro mocnou přímluvu svou
u Boha, bychom se k Ní ve všech potřebách svých
důvěrně utikali. Kdo Marie nemiluje, není hoden
jména křesťanského, a kdo Jí s veškerou důvěrou
o přímluvu nežádá, dává na jevo, že 0 spasení
svě duše nedbá.

„Po Bohu nad Tebe nemáme,“ pějeme
tak často ku cti nebes Královny, a vším právem,
neboť Maria Panna nám nejen pomoci může, nýbrž
také pomoci chce.
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Panna Maria nám může pomoci,poněvadžjest
Královnou milosrdenství. Ona přibližuje se, jak praví
svatý Petr Damianský,ne tak prosebně ke trůnu
svého Syna, jako spíše s onou důvěrou, která ji
přísluší jako Matce Boží. Ona jest dle slov svatého
Bonaventury správkyní milostí svého Syna, a naše
spása jest v jejich rukách. Ten, jenž nám skrze
Maru dal svého Syna, chce, bychom i všecko
ostatní skrze ni obdrželi. Svatý Antonín praví, že
prosby Panny Marie jsou takořka rozkazem Ježíšovi;
neboť byl-li jí Ježíš na zemi poslušen a podroben,
zajisté neoslyší proseb jejích v nebi, poněvadž ne
přestal býti jejim Synem. Jest-li článkem víry, že
jest spasitelno a prospěšno, svaté jako přátely Boží
vzývati, zajisté tím více to platí o vzývání Panny
Marie, Matky Boží! Vyslyšel-li Bůh Joba, když za
své přátele; Samuela, když za svůj lid; Jeremiáše,
když za israelský národ se přimlouval, zda by ne
vyslyšel svou Matku, když se přimlouvá za nás?
Praví-li Šalomoun ku své vážené Matce: „Žádej
ode mne, moje máti, neboť by nebylo spra
vedlivo, abych ti něco odepřel“ jak bymohl
Ježíš své Matce něco odepříti? Pochybovati, že by
přímluva Panny Marie co prospěla, bylo by pochybo
vati, zdali Ježíš svou Matku v nebesích ještě ctí.

Že nám však Panna Maria také pomoci chce,
o tom nás ujišťuje její láska k nám. Vždyť ona
jest nejenom Královnou milosrdenství, nýbrž také
Matkou naší. Po všecky časy byla tak nazývána
a vždycky se věřícím prokazovala jako Matka.
Jako Ježiš stal se naším bratrem, tak Maria stala
se naší Matkou. Zvláště však proto jest naší
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Matkou, že nám ji Ježíš za Matku dal. Nás všech
týkají se slova, která umírající Spasitel Janovi
pravil: „Hle, Matka tvá!“ Těmito slovy ode
vzdal Ježíš všecky křesťany Marii jako dítky a
ustanovil Marii za Matku všech věřících. Matka se

však stará a pomáhá svým dítkám, a čím lepší jest
matka, tím více své dítky miluje, tím ochotněji jim
pomáhá. Jest-li však lepší máti, než jest Maria?
Již zde na zemi milovala Boha nade všecko, ve
všem hledala jen Jeho česť a snažila se, by Bůh
ode všech lidí byl uctiván. Avšak také již zde na
zemi měla podíl v utrpení lidí a přimlouvala se za
ně u svého Božského Syna; čím více tedy bude
v nebesích, kde od Boha také jest poctěna a zve
lebena, Jej milovati a vše činiti, aby všichni lidé
Jej milovali a ctili! V nebi však také vidí lépe
naši bídu a nouzi, miluje nás, chce nám pomoci, a
zajisté bude Boha prositi, aby nám pomohl, abychom
Jej pak proto tím více ctili a milovali. Vždyť kdo
nám dobře činí, toho milujeme. A proto ochotně
prosí Maria za nás u Boha, by nám mnoho dobrého
prokazoval, abychom Jej pak vždy víc a více
milovali.

Ano, Maria nás miluje tak velice, že nám po
máhá často 1 když jí neprosíme. Vidíme to na
svatbě v Káni Galilejské. Nedostávalo se vína.
snoubenci jsou na rozpacích, a Marii bolí tato starost.
Nikdo si jí nestěžoval, nikdo jí o pomoc neprosil,
a Maria přece prosila Ježíše, by na pomoc přispěl.
Činila-li tak již tenkrát, aniž byla prošena, co učiní
asl nyní, praví sv. Bernard, když ji o pomoc vzý
váme? — Ty pomníky, na všech místech jí ku ci
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vystavěné, ty nápisy do mramoru a kovu vepsané,
bezpočetné pamětní desky, které ve chrámech a
kaplích spatřujeme, ty památky našich předků, dě
jiny všech století křesťanských hlásají nám vý
mluvně milosti a dobrodiní, kterých Maria svým
dítkám u Boha vymohla. Kdo jest ten, táže se
sv. Bernard, kdo by, důvěrné útočiště své k Marii
bera, nebyl obdržel, oč prosil?

Jaká to tedy útěcha pro nás v tomto slzavém
údolí, že tam u trůnu Božího máme tak mocnou
přímluvkyni, tak laskavou Matku! S jakou důvěrou
můžeme se ve všech svých potřebách k ni obraceti!

Proč jsi, milý křesťane, ve svých křížích a
souženích tak malomyslný? Proč hledáš přátel a
pomocníků jen na tomto světě? Ó pohleď k ne
besům ! Tam máš Matku a mocnou přítelkyni, k níž
máš vždy přístup, a která tě od sebe nezapudí.
Tam máš Matku, praví sv. Petr Damianský, která
jest přelaskavá a všecky nepřemožitelnou láskou
miluje; která vždy hotova jest, své věrné dítky
v zármutku potěšiti, v pokušení posíliti, v nebezpe
čenstvích ochrániti, od nepřátel ubrániti.

Avšak Maria není toliko laskavou Matkou a

mocnou pomocnicí svým věrným a nábožným ctitelům;
k ní se mohou 1 hříšníc s důvěrou utikati. Jako

vykoupení hříšného světa bylo dílo milosrdenství
Božího, tak jest Maria, Matka Spasitelova, Matkou
milosrdenství, útočištěm hříšníků. Jako Syn, ten
dobrý pastýř, nechce smrti hříšníkovy, nýbrž hledá
ztracené ovce a zpět ji přináší, tak 1 Maria hříšníků
se ujímá. „Její láska,“ praví sv. Bernard, „objímá
dobré 1 zlé, jako slunce svítí na dobré 1 zlé.“ „Ó jak
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často,“ píše svatý Bonaventura, „jak často vyprošuje
milosrdenství Matky milosť obrácení pro hříšníka,
kterého Spravedlnost Synova již na smrť chtěla od
souditi !“ „Ano,“ praví sv. Jan Zlatoústý, „proto byla
Panna od věčnosti k tomu vyvolena, aby ten, kte
rého Bůh pro svou nejsvětější spravedlnosť nemohl
zachrániti, soustrastnými prosbami Panny byl za
chráněn.“ Proto, hříšniče, tíží-li tě nějaká vina, ne
troufáš-li zraku svého pozdvihnouti k Bohu, pospěš
k Marii, která jest útočištěm hříšníkův, a touto
Matkou milosrdnou dojdeš milosrdenství. I kdybys
snad již pozdě, ve vysokém stáří k poznání byl
přišel, jen jest-li tvá lítosť upřímná a pokání oprav
dové, Maria tě jistě vyslyší. Ona nehledí na to, kdy
k ní kdo přichází; má-li jen člověk dobrou vůl:
opravdu se polepšiti, pak obětuje Bohu všecky své
zásluhy za nás a prosí Jej tak dlouho a tak vroucně,
až nám pro ni odpouští. Ano tím se ještě ne
spokojuje, nýbrž vyprošuje nám ještě tolik milostí,
že jest nám snadno na cestě dobré setrvati. Proto
praví svatý Bernard: „Obrať se na Marii, ne
troufáš-li si pro své mnohé hříchy přímo
na uraženého Boha se obrátiti, neboť Syn
Boží vyslyší svou Matku“

Naše důvěra nesmí ovšem býti opovážlivým
spoléháním ; nebo jako není pravým ctitelem Panny
Marie, kdo ctností jejích nenásleduje, tak také
hříšník, jenž se polepšiti nechce a ve hříších setrvá,
marně u ní hledá ochrany a pomoci.

Ty však, milý křesťane, dalek budiž takové
opovážlivosti. Jako pravý ctitel přibližuj se Marii,
a ona tě přijme a vyslyší. Uvaž, co praví veliký



ctitel naší Matky nebeské, sv. Bernard: „Neodvracuj
očí svých od Marie, nechceš-li klesnouti a zahynouti.
Když bouře pokušení zuří, tíží-li tě soužení, utrpení
a bída, vzývej Marii. Jsi-li úzkostliv pro své mnohé
hříchy, stydíš-li se pro své nečisté svědomí, třeseš-li
se pro nastávající přísný soud, počínáš-li se oddávati
nemírnému zármutku aneb úplnému zoufalství, pomni
na Mari. V nebezpečenství, v úzkostech, v po
chybnostech vzývej Marii, ona budiž vždy ve tvojích
ústech, ve tvém srdci. Abys pak její přímluvu
získal, neopomeň jejích ctností následovati, neboť
v tom pozůstává pravá pobožnosť k ní. Následuješ-li
ji, nebloudíš; vzýváš-li ji, pravou cestou kráčíš;
drží-li tě ona, neklesneš; ochraňuje-li tě ona, nemáš
se čeho strachovati; vede-li a doprovází-li tě ona,
zajisté blaženosti dojdeš a tak sám na sobě zkusíš,
jak mocná u Boha, jak užitečná jest nám ochrana
a přímluva Panny Marie.“

Rozjímání XII.
0 přípravě k hodnému přijetí Svátosti oltářní.

Spasitel náš ustanoviv nejsv. Švátosť pod způ
sobami chieba a vína, jasně tím naznačil, že tento
pokrm nebeský má býti duši naší tím, čím je tělu
pokrm pozemský, — že totiž má život duševní za
chovávati, rozmnožovati, síliti, a duši naplňovati
útěchou a sladkosti. To patrně vysvítá také ze slov
Jeho, jimiž nás ku přijímání této Svátosti napomíná :
„Tělo mé právě jest pokrm a krev má
právě jest nápoj; kdo ji mé tělo a pije
mou krev, zůstává ve mně a já v něm.



Kdo jí mé tělo, má život věčný“ Jak tedy
vysvětliti smutnou pravdu, že zaslíbení Pravdy věčné
u tak mnohých lidí se nevyplňuje? Ježíš Kristus
praví výslovně, že kdo Jej požívá, skrze Něhožíti
bude, jak On skrze Otce živ jest, t. j. že bude žíti
nábožně a svatě a takořka v Boha proměněn bude,
— ale jak málo je těch, na nichž se jeví tyto božské
účinky! "TěloKristovo má duši naši naplniti slad
kostí nebeskou — a přece tak mnozí křesťané vra
cejí se od stolu Páně se srdcem chladným a oddá
vají se opět hříšným radostem světským. Tělo Páně
má život náš duchovní zachovávati a rozmnožovati
— a přece tak mnozi klesají opět do bahna neřestí,
neb aspoň nežijí tak horlivě, tak nábožně a svatě,
jak by žití měli a jak Spasitel očekává. Kde hle
datl příčiny této nesrovnalosti? Jediné ve špatné
přípravě ku přijetí této velebné Svátosti. Kristus
Pán přichází k nám ve svaté hostii vždycky stejně
bohat a jest ochoten vyliti na nás poklady své mi
Josti, ale my nepřicházíme vždycky stejně připraveni
a proto nejsme hodni přijati všecky ty milosti, které
jsou nám přichystány.

Z toho plyne, že chceme-li zakusiti blahodárných
účinků této Svátosti, nikterak nestačí, abychom ji
často přijímali, nýbrž musíme ji přijimati hodně, po
náležité přípravě. Kdo dobře připraven ke stolu
Páně přistupuje, nabývá jedním sv. přijímáním více
milostí, než ten, kdo jen ledabylo se připravil, byť
1 stokrát a vicekráte přijímal.

V čem tedy záleží tato příprava? Sv. Řehoř vy
pravuje, že když první křesťané přistupovah ku stolu
Páně,jáhen hlasitěk nim volal: „Přistupte s věrou,
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třesením a láskou,“ kterýmižto slovy naznačoval,
že tyto tři ctnosti jsou nejlepší přípravou ku přijetí
hosta nebeského. Přistupte s věrou! Prvním hříchem
našich prarodičů, praví svatý Tomáš, byla nevěra,
poněvadž nechtěli věřit Bohu, že pod krásnou
slupkou zapovězeného ovoce je skryta smrť. Aby
tedy byla smířena vina této záhubné nevěry, žádá
od nás Bůh, dle slov opata Ruperta, bychom věřili,
čeho nevidíme. Zde na zemi ovšem nemůžeme po
chopiti této tajemné svátosti a proto ve prachu po
kory klanějme se Bohu, jenž ve sv. hosti skryt,
za potravu se nám podává. Vždyť víra naše není
slepá, nýbrž zakládá se na neklamném výroku sa
mého Boha, jenž nám zcelajasně praví: „Vezměte
a jezte, toto jest tělo mé. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, zůstává ve mně a já
v něm.“ Nedejme se šáliti svými smysly; ty nás
často klamou, kdežto slovo Kristovo zůstává pravdou
na věky. Přistupujme ku stolu Páně s věrou úplnou,
nezvratnou a ukažme ji také skutky. Rozjimejme
napřed o vznešené velebnosti onoho Boha, kterého
hodláme přijati do svého srdce. Představme si Ho
trůnícího ve slávě nebeské a tažme se sami sebe:

„Kdo jest "Ten, jenž chce přijít k tobě, a kdo
jsi ty, jenž Ho chceš pohostiti ve svém nitru?“
Vmysleme se živě v Jeho přítomnost; vždyť pod
nepatrnými způsobami chleba ve svatostánku je
skutečně přítomen a patří na nás Syn Boží; týž
Kristus Ježíš, který v Betlémě v jeslích spočíval, za
nás na kříži umřel a nyní slavně v nebesích kraluje.

Této živé víry jest nezbytně potřebí, neboť jest
základem druhé ctnosti: hluboké pokory a úcty,
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kterou taktéž musíme býti ozdobení, chceme-li
Svátosť oltářní hodně přijati. Sv. Tomáš nazývá
Svátosť oltářní největším zázrakem Ježíšovým, a
právem. Vždyť co se v ní děje, jest zcela neobyčejné
a nad míru podivubodné. Kristus je téže doby v nebi
a na zemi, tam ve slávě, zde pod nepatrnými způ
sobami. Viditelné tělo, sestávající z masa, krve a
kostí, a přece neviditelné našim očím. Napřed
chléb a pak úplným přepodstatněním tělo Ježíšovo!
Poněvadž tedy Kristus z lásky k nám tak veliké
zázraky v nejsv. Svátosti působí, zajisté se sluší,
abychom s největší pokorou a úctou k Němu se
blížili. Proto nařizuje církev těm, kteří přijímati
chtějí, aby Bohu ve Svátosti skrytému v nejhlubší
úctě se klaněli, říkajíce slova pokorného setníka
pohanského: „Pane, nejsem hoden“ atd. Sv. Jan
Křtitel, který již v životě matčině byl posvěcen a
od Ježíše Krista největším mezi syny lidskými byl
nazván, vyznává, že není hoden rozvázati řeménky
obuvi Kristu. I andělé klečí kolem svatostánku a

klaní se Ježíšovi s takovou pokorou, že jí rozum
lidský pochopiti nemůže. S jakou pokorou, s jakou
úctou máme teprve my, ubozí hříšníci, Spasitel
svému se klaněti, uvážíme-li, že se nám dostává
milosti, jaké ani nejvyšším andělům není dopřáno,
totiž přijímati svého Boha!

Abychom však nejsv. Svátosť hodně přijali,
musíme míti hlavně velikou lásku k svému Spa
sitell. Ježíš Kristus tak nás miloval, že z lásky
k nám za nás umřel. Ale to Mu ještě nedostačovalo.
On chtěl učiniti ještě více pro nás a dal nám své
tělo za pokrm. Neboť přímo nám. nařizuje:
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„Vezměte a jezte: toto jest tělo mé!“
A vzav kalich, řekl: „Pite z toho všickni:
neboť toť jest krev mál!“ Jako přítel chce
ustavičně býti s tim, kterého miluje, tak 1
Spasitel chce býti s námi, ano nejen s námi,
nýbrž i v nás, v srdei našem. Dává nám své
tělo, svou duši, svou milost, své zásluhy, slovem:
sebe celého.

Ó jaký to nepochopitelný div lásky! Kdož by
tu zůstal chladným a necitelným a Ježíše z celého
srdce nemiloval? Přistupujme tedy, křesťané, s ve
likou láskou ke stolu Páně, neboťjen láskou splatíme
lásku Kristovu k nám. Když On, Bůh všemohoucí,
mejvýš moudrý a svatý, touží spojitl se s námi,
slabými, nevědomými hřišníky, čím více musíme my
toužiti spojiti se s Ním! Přinesme Mu své srdce
celé. Jak On z lásky k nám život obětoval, tak 1
my buďme ochotni z lásky k Němu odříci se nejen
radostí hříšných, nýbrž i dovolených vyražení.
Budeme-li se ku přijetí této Svátosti připravovati
s touto živou věrou, hlubokou úctou a plamennou
láskou, zajisté se vynasnažíme, bychom srdce své
učinili důstojným příbytkem nebeského hosta. Budeme
je čím dál více očisťovati 1 od všedních hříchův a
menších poklesků, vypudíme z něho všecko, co se
Kristu Ježíši nelíbí, a ozdobíme je ctnostmi kře
sťanskými.

Chceme-li, aby nám sv. přijímání co nejvíce
prospělo, využitkujme také doby, kdy Pán Ježiš ve
svaté hostu dlí v srdei našem. Neníť zajisté doby
příhodnější vyjednávati s Kristem o záležitostech
naší duše, jako první okamžení po sv. přijímání.
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Nerovnejme se tedy oněm zpozdilým a nevděčným
křesťanům, kteří sotva svého Boha přijali, již ze
chrámu Páně spěchají, jakoby je tam půda pália.
Ti věru nevědí, nebo zapomínají, koho právě do
svého srdce přijali, a odcházejí s prázdnou od stolu
Páně, protože za nic neprosili. Vytrvejme tedy
aspoň 10—15 minut ve chrámu Páně, dokud svá
tostné způsoby v nás ztráveny nejsou. Vzbuďme
opět živou víru ve přítomnosť Pána Ježíše a rceme
se sv. Alžbětou: „Odkud mi to štěstí, že Bůh
a Pán můj ke mně přišel?“ Pak se Muv nej
hlubší pokoře klaňme a děkujme Mu za nezaslou
ženou milosť,kterou nám právě prokázal, a zvolejme
s Davidem:„Dobrořeč duše má Hospodinu!“
Vzpomeňme si dále, že k nám zavítal náš Spasitel,
náš lékař, naše nejvyšší dobro, a objímajíce v duchu
svaté nohy milovaného hosta a s Magdalenou tisic
kráte je libajíce,volejme:„Nalezl jsem, kterého
miluje duše má, chopil jsem se Ho, aniž
se Ho spustím. Nic mne již od Něho ne
odloučí. Anl život, ani smrť ani nastáva
jící, ani přítomné věci, ani jaké jiné stvo
ření nebude nás moci odloučiti od lásky
Boží, která jest v Kristu Ježíši, Pánu
našem.“ Pak Mu přednes všecky své potřeby,ja
koby jich ani neznal. Netřeba ti modliti se dlouhé
modlitby, při kterých často srdce tvé nic necití.
Mluvs Ježíšem v srdci svém, neboťjediný vzdech
ze srdce vycházející jest Mu milejší, než sta prázd
ných slov. Mluv s Ním, jako bratr s bratrem, jako
dítě s drahou matkou. Ukaž Mu své chyby a ne
dokonalosti, požaluj své trampoty a pros, aby ti

Poutní kniha II. 7
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pomohl. Pros Ho o všecky milosti, kterých potře
buješ. hlavně však o vytrvalost v dobrém, abys
nikdy již neztratil Jeho svaté milosti.

Budeme-li se vždycky tímto způsobem ku při
jeti Těla Páně připravovati, zajisté nám tato Svátosť
nikdy nezevšední. Přistupujme pokaždé ku stolu
Páně s věrou, třesením, (t. j. úctou) a láskou, a za
jisté se na nás vyplní zaslíbeníKristovo: „Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, ve mně zůstává
a já v něm. Kdo jí mé tělo, má život
věčný!“ Amen.

Rozjímání XIIL
O0častém hodném přijímání Svátosti oltářní.

Chceš-li, milý křesťane, v milosti setrvati a
v dobrém pokračovati; chceš-li s Bohem vždy
vroucněji se spojovati a věčnou blaženost si pojistit:
přistupuj často a hodně ke stolu Páně. Neboťjako
Pán Ježiš ustanovil svátosť pokání, abys v ní duši
svou očisťoval, podobně zanechal nejsv. Svátosť
oltářní, aby byla duši tvé tím, čím jest tělesná po
trava tělu — pokrmem, kterým bys zachovala sílil
svůj život duševní. To vysvítá ze slov Ježíšových,
kterými nám přikazuje požívati tělo a krev Jeho:
„Vezměte a jezte, toto jest tělo mé. Tělo
mé právě jest pokrm a krev má právě
jest nápoj; kdo jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a já v něm. Kdojí
mé tělo, má život věčný.“ (Jan 6, 50 a násl.)
Kdybys tělu svému nedával potravy, ponenáhlu by
sláblo a umřelo — a podobně vede se také duši.
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Neposkytuješ-li ji potravy nebeské, zvlášťpro ni od
Spasitele určené, neb občerstvuješ-li ji zřídka kdy:
ochabuje, stává se slabou k dobrému a vždy více
chýli se ku zlému.

Popatř na první křesťany, kteří zajisté nejlépe
úmysl a vůli Páně znali. Sv. Diviš Areopagita do
svědčuje, že tenkrát všichni křesťané, kteří mši svaté
obcovali, Svátosť oltářní přijímali; a svatý Jarolím
ujišťuje, že zbožný tento obyčej za jeho doby v Římě
a ve Španělsku se zachovával. Čím by se dala
vysvětlti podivuhodná láska, jednota a nezištnosť
prvních vyznavačův? Odkud ta jejich pevná víra,
to velkomyslné povrhování věcmi pozemskými a
jejich vřelá, nepřemožitelná láska ku Spasitel, že
se ani ohně, ani meče nebáli, že potupu a pouta,
chudobu a pronásledování, ano 1 nejkrutější smrť
trpělivě snášeli? — Čím jiným, než že často a hodně
požívali toho chleba nebeského, jenž jest potravou
silných. Proto také vyslovila naše svatá církev na
sněmu Tridentském vřelé přání, aby věřící, kteří
mši sv. obcují, vždy také nejsv. Svátosť přijímali;
potvrdila, že obyčej častějšího přijímání od sv. Otců
vždycky byl schvalován a nařizuje zvláštním výnosem
biskupům, aby v místech, kde ta pobožnosť jest
ve zvyku, Bohu proto děkovali a snažili se ji
zachovati.

Tážeš se, milý křestane, kolikráte ty máš
Svátost oltářní přijímati? O tom nelze určiti pravidel
všeobecných. Hlavním pravidlem však jest: Řiď se
návodem některého horlivého zpovědníka, svého
duchovního rádce. "Tvou starostí budiž dobře se

připravit a přemáhati chyby své povahy a při
7%
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rozených náklonností, aby ti tvůj duchovní otec,
uzná-li tě za hodna, častější přijímání dovoliti mohl.

Ale protože láskyplný Spasitel každodenně ti
dovoluje přistoupiti k Sobě, zdroji všech milostí.
všech nadpřirozených zásluh, vši svatosti, užívej
této veliké přízně tak často, jak ti jen možno, a
hleď žíti tak, abys, jak praví sv. Augustin, hodným
byl Ježíše Krista denně přijímati. Pamatuj, co praví
sv.FrantišekSalesský:„Mohu na jisto tvrditi,
že ti, již bohabojně žíti chtějí, s při
jimáním nic déle než měsíc otáleti ne
smějí“ Uvaž také další slova téhož světce: „Lidé
dvojího druhu mají často přijímati Svá
tosť oltářní: dokonalí a nedokonalí. Do
konali, aby v dokonalosti setrvali, a ne
dokonalí, aby k dokonalosti dospěli; silní,
aby neseslábli, a slabí, aby se sesílili;
nemocní, aby ozdravěli, zdraví, aby ne
onemocněli Přijímej tedy Svátosť oltářní
často, a to tak často, jak ti tvůj zpovědník
dovoluje, a věř mi, že požívaje v tomto
božském tajemství Čistoty, docela či
stým se staneš.“

Přistupujíce tedy často ke stolu Páně, vyplňu
jeme nejvřelejší přání našeho Spasitele, jenž nás
tak naléhavě k Sobě zve, řka: „Pojďte, jezte
chléb můj, a píte víno, které jsem vám
nalil!“ Jednáme v duchu nevěsty Kristovy, církve
svaté, jež nás neustále ústy svých služebníků vy
bízí, bychom Tělo Páně co nejčastěji přijímali. Ná
sledujeme příkladu všech svatých a světic Božích,
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kteří tuto hostinu nebeskou považovali za nejlepší
posilu na pouti pozemské.

Vůle Krista Pána samého, přání církve svaté,
a příklad svatých — tyto tři věci také nejlépe vy
vracejí všecky námitky, kterými snad ty, křesťane,
vlažnosť svou omlouváš. Pravíš: „Proto nepřijímám
často Svátosti oltářní, že se cítím vlažným v lásce
k Bohu, že jsem tak roztržit v modlitbě, že po
sv. přijímání zůstávám zcela chladným.“ Věř, že
Bůh od tebe nežádá než opravdovou vůli. Chce*-h
opravdu Boha nade všecko milovati a máš-li ve
likou touhu po svém Špasiteli v nejsv. Svátosti,
jen přistup směle k Němu. I kdybys byl časem
vlažným ve službě Boží a roztržitým v modlitbě,
jen přistup s důvěrou ke stolu Páně, neboť čím
churavějším se cítíš, tím více ti lékaře třeba.

Bojíš se, že nejsi hoden tak velkého dobro
diní, poněvadž jsi Boha v letech minulých často a
těžce urážel? Nedej se tím zastrašit. Vdyť jsi již
očistil svědomí své ve svátosti pokání a Ježíš
Kristus, dobrý pastýř a milující otec, jenž přišel
hledat a spasit, co ztraceno, přijme s největší ra
dostí svou zbloudilou ovečku, svého dříve nezdár
néhe, nyní kajicího syna, a občerství tě svou milostí.
Kdybys nyní se měl za nehodna, Svátosť oltářní
častěji přijímati, následovalo by z toho, že bys ji
vůbec nikdy přijímati nemohl, neboť čím déle svatého
přijimání se zdržuješ, tím více rostou tvé chyby,
poněvadž se dobrovolně zbavuješ přemnohých milostí,kterýchbysvtétoSvátostidosáhl.© Nedbej
tedy vnuknutí zlého ducha, který tě všemožně od
stolu Páně odvrací, poněvadž dobře ví, že je tam
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pro tebe nejbohatší pramen milosti. Bez této ne
beské potravy museli bychom s králem Davidem
zvolati: „Poražen jsem, jako seno zvadlo
srdce mé: že jsem zapomněl jisti chleba
svěho.“ (ŽI. 105, 5.)

Bojíš se snad řečí lidských? Což nevíš, že svět
tak jest ve zlém postaven, že chválí neřesťa dobré
zavrhuje? Soudu lidského nedbej, nýbrž pečuj je
diné o spásu své duše a hleď, abys byl chvály
hodným před očima Božíma. Hroz se raději po
horšení, jaké dáváš, přistupuješ-li zřídka ke stolu
Páně. Budeš-li však se častěji účastniti hostiny ne
beské, a bude-li všecek život tvůj proniknut zbožnou
horlivostí, staneš se krásným vzorem celé osadě;
potěšíš dobré, zahanbíš špatné; svým domácím dáš
dobrý příklad, svatému náboženství zjednáš úcty,
vlažné a liknavé povzbudíš k horlivosti.

Ale především pamatuj na prospěch, jakého
v této Svátosti nabýváš. Jest-li již jedno hodné
přijímání tak prospěšno, spojujíc nás s Ježíšem,
pramenem všech milostí: což teprve spůsobí v tobě
mnoho dobrých a horlivých sv. přijímání! Zlé ne
bude již míti k tobě tak snadného přístupu. Po
kušení nebudou již tak. mocná, a bude-li přece na
tebe dábel dorážeti, milostí ve sv. přijímání nabytou
snadno ho přemůžeš. Hřích ztratí pro tebe to lá
kadlo, kterým tě dříve okouzloval. Zošklivíš si
špatné společnosti, dostaneš chuť k modlitbě, za
miluješ si ctnost.

Jen se podívej na křesťany vlažné, nedbalé.
Vede se jim lépe od té doby, co chodí zřídka ku
sv. přijímání? Žijí horlivěji, ctnostněji, vzorněji?
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Nikoliv, právě ti, jižto zřídka sv. svátosti přijímají,
jsou ti odstrašujícím příkladem, jak křesťanžíti nemá.

Ptej se křesťanů horlivých a řeknou ti, že
všechno, čím jsou, mají ze chleba života, kterého
tak často ve Svátosti požívali. Chyby jejich se
zmenšily, nevinnosť se zvětšila — a za to jsou díky
povinní Pánu Ježíši v nejsv. Svátosti.

Ptej se oněch svatých, kteří častější sv. při
jimání tak vřele doporučovali. "Ii všichni vlastní
zkušeností poznali podivuhodné účinky této Svátosti
a proto ji radil hříšníkům jako prostředek proti
opětnému pádu, Sabým jako posilu, spravedlivým
jako občerstvení, viem lidem jako podnět ku všeliké
ctnosti, jako mocný osten k dokonalosti a svatosti.

Ó jen zkusme 4vizme, jak libý jest Hospodin!
Čím častěji budeme Okoušeti, s tím větší dychtivostí
budeme se opět vraceh k této hostině svaté, v niž
Kristus se požívá, panátka Jeho utrpení se ob
novuje, duše milostmi se naplňuje a nám záruka
příští slávy se uděluje.

Rozjímání XIV.
O vytrvalosti v lobrém.

Pouť naše chýli se ku kong, Ke cti a chvále
Boží, ku větší oslavě Panny Maie a ku prospěchu
své vlastní duše jsme ji podnikh pomocí Boží a
pod ochranou své nebeské Matky jsme ji šťastně
vykonali a nyní vracíme se opět ku sým obyčejným
pracím. Neputovali jsme nadarmo. Vraíme se domů
radostně, neboť si neseme vzácné pokady milosti,
kterých se nám na místě zázračném a n.celé pouti
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přímluvou Panny Marie od Boha dostalo. Vracíme
se smíření s Bohem, jako přátelé a dítky Boží.
Vracíme se zajisté všichni s pevným předse
vzetim, že se již nikdy neuchýlíme s cesty dobré,
na které jsme nyní zase učinili velký krok do
předu.

Pouť tato jest obrazem pouti jiné, mnohem
delší a důležitější, na jejímž šťastném výsledku zá
visí všecko. My všichni putujeme 'imto slzavýmm
údolím do vlasti nebeské. Vytrvámeíi až do konce,
dojdeme-li šťastně k cili, čeká nás věčný odpočinek,
věčná blaženosť; ale klesneme-li na sestě, přemohou-lt
nás naši nepřátelé, bude naším údělem věčná smrť,
věčné trápení.

Vytrvalosť je tedy ona ctnosť, které
nám nejvíce třeba — vytrvabsť v dobrém až do
konce, neboť„jen kdo se.rvá až do konce,
bude spasen.“ O tuto dnosťprosme tedy dnes
na sklonku své pouti, nebť jenom vytrvalosť bude
jednou od Boha korunovma. Co by nám prospělo,
že jsme dobré poznali, *ejsme je snad nějaký čas
konali, kdybychom v věm až do konce nesetrvalit
Kdybychom deset, dmcet, padesát i více let svatě
živi byli, ale ve svaém životě do smrti nesetrvali,
nebudeme spasení, ano ještě přísněji budeme sou
zeni a zavržení. Jimě dobré jsme ovšem zaseli a
ono slibuje hojeu žeň — ale což kdyby bouře
všecko zničila? Loď našeho života jest sice plna
dobrých skutk:v, ale což kdyby se rozbila u saméhopřístavi?© Dobroustezkousicekráčíme,ale
což opustímcli ji opět a zabředneme do bahna,
které nás avždy pohltí? Jidáš byl apoštolem Páně,
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konal zázraky, začal dobře, — a přece stal se zlo
dějem, lhářem, zrádcem, vražedníkem svého Boha
a skončil sebevraždou. Jidáš měl Ježíše učitelem,
žil ve společnosti Panny Marie, měl ustavičně před
očima tyto dva nejkrásnější vzory všech ctností,
sám jich nějaký čas následoval — a přece nyní
úpií v pekle! Vštěpme si tedy hluboko do srdce
ona vážná slova apoštola Pavla: „Kdo stojí,
hlediž, aby nepadl!“ Nyníovšem,zakusivše,
jak sladko jest sloužiti Bohu, a podporováni milostí
Boží, jsme hotovi raději všecko ztratiti, ba 1 Život
obětovati, než jediného hříchu smrtelného se do
pustiti, — ale bude vždycky tak? Nedomnivejme
se, že nyní již přestanou všecka pokušení. Naopak,
nyní jest se nám tím více k boji hotoviti, neboť
nepřítel náš tím prudčeji na nás bude dorážeti, aby
opět dobyl, co mu milost Boží odňala. Nanejvýš
nechá nás nějaký čas na pokoji, ale pak se opět
vrátí, vezme s sebou snad ještě sedm duchů horších
než je sám, a začne nový boj o naši duši. Běda
nám, kdyby se mu podařilo vniknouti do srdce na
šeho, neboť pak bychom ho již tak snadno ne
zapudili. Vzpomeňme si na osud Ninivitských. Bůh
jim odpustil, poněvadž uposlechli slov Jonášových
a káli se; ale konečně přece byli bez milosti trestáni
a město jejich zničeno, poněvadž v dobrém ne
vytrvali, nýbrž ku svým nepravostem dřívějším se
vrátili. Začíti a nějaký čas vytrvati — to učinilo
mnoho lidí; ale setrvatt v dobrém až do konce, to
není dáno všem.

Ale nelekejme se! Buďme zmužil, trpěliví, vy
trvali, neboť pomoc Boží jest s námi. Čo nám vy
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trvalosť často stěžuje, jest myšlénka na tu dlouhou
řadu let, které snad ještě žíti budeme — a po
všecka ta léta jest se nám varovati zlého, které nás
často tak velice láká, a konati dobré, které je nám
často tak protivné. Kdybychom věděli, že nám ještě
zbývá jen rok, měsíc, den, ó s jakou radostí bychom
kráčeli po cestě přikázaní Božích! Ale což známe
konec života svého? Snad jsou již sečtení dnové
naši, a jak hrozné výčitky činili bychom si pak na
věčnosti, že jsme ještě rok, měsíc, den nevytrvali.
„Aj přijdu brzy — praví Pán —, a odplata
má se mnou jest. Drž, co máš, aby žádný
nevzal koruny tvé!“

A kdybychom 1 měli dlouhou cestu před sebou,
důvěřujme v Boha. Vždyť nebojujeme sami, nýbrž
pomoc Boží s námi. Bůh zná naši křehkosť, a ne
dopustí nás nikdy pokoušeti nad síly naše. A kdyby
nás nedovedla upoutati dobrota Boží, ať nás aspoň
na uzdě udrží Jeho přísná spravedlnosť: nelákají-li
nás radosti nebeské, ať nás aspoň zastraší hrozné
tresty pekelné.

Ano, můžeme vytrvati, jen když sami chceme.
Tělo, svět a dábel jsou sice mocnými nepřátely, ale
za to máme hojnosť zbraní, kterými se jim mů
žeme ubrániti.

1. Rozjimejme často o veliké zlobě
hříchu smrtelného. Uvažujme, jaké zrády,
jaké nevěrnosti a nevděčnosti se dopouštíme, kdy
koliv těžkým hříchem urážíme Boha, bytosť nejvyšší,
nejsvětější, dárce všeho dobra, našeho Stvořitele,
Spasitele a Odplatitele. Uvažujme, co hříchem ztrá
ciíme a jaký trest nás za to stihne.
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2. Vystříhejme se všech příležitostí
ku hříchu a varujme se špatných společ
ností, neboť kdo nebezpečenství miluje, zabyne
v něm, a kdo svévolně s ohněm si hrá, spálí se.
Kdyby čistotný Josef nebyl utekl, snad by byl
klesl, a svatý Petr nebyl by zapřel svého Mistra,
kdyby nebyl přišel do společnosti zlé. Kdo se dobro
volně vydává do nebezpečenství, pokouší Boha a
není hoden, aby mu Bůh svou milostí přispěl.

9. Odporujme pokušení hned z po
čátku, dokud jiskra zlých myšlének nevyrazí pla
menem. Jiskru snadněji udusíme než veliký plamen,
malou bylinku snadněji vytrhneme, než silný strom.
Nejlepší zbraní proti zlým myšlénkám jest vzpo
minka na ukřižovaného Spasitele, na přítomnosť
Boží. Mějme také v čas pokušení na paměti čtyry
poslední věci člověka a ptejme se sami sebe: (Což
kdybych se nyní dopustil těžkého hříchu a pak
náhle zemřel? Kam se dostanu?

4. Zpytujme denně své svědomí, byť
jen několik minut. Čím bdělejšími budeme, tím ji
stější jsme před pádem. Vystříhejme se 1 všedních
hříchů, vědouce, že ponenáhlu vedou k těžkým, a
že kdo maličkosti si nevšímá, i ve velkých věcech
nevěrným bude.

5. Umrtvujme své tělo, kteréjest zdrojem
všech vášní a nezřízených žádostí. Jestli jidlem a
pitím rozbujnělé, vymyká se z područí duše a svádí
nás k neřestem. Odřekněme se někdy z lásky k duši
nesmrtelné nějakého vyražení dovoleného, odepřeme
sl časem, co smyslům našim lahodí, zkroťme přílišnou
požívavosť a zajisté poznáme blahodárné účinky.
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o. Přijímejme často svátosť pokání a
nejsv. Svátost oltářní, které očisťujíduši ode
všech skvrn hříchu a spojují nás těsně s Bohem,
pramenem pravé rozkoše. Čím více budeme
okoušeti dober nebeských u stolu Páně, tim více
budeme pohrdati světem, tim více si zošklivíme
všeliký hřích.

7. Zamilujme si modlitbu. Vytrvalosť
v dobrém jest veliký, vzácný dar Boží, kterého se
nedostane leč tomu, kdo o něj Boha prosí. Ne
spoléhejme na dobrá předsevzetí, nedůvěřujme svým
vlastním silám, nýbrž všecku svou důvěru složme
v Boha. Jednou ze hlavních proseb budiž pokaždé,
bychom raději umřeli, než do hříchu smrtelného
upadl.

Zvláště však uctívejme nejbl. Pannu
Marii, Matku milosrdenství, aby nám vyprosila
od Boha vytrvalosti v dobrém. Modlívejme se
rádi sv. růženec a rozjimajíce při této krásné mo
dlitbě o životě naší nebeské Matky, snažme se
také jejích ctnosti následovati. Budeme-li pravými
ditkami marianskými, nic nám neuškodí nepřítel.
Pod pláštěm Matky své bezpeční budeme ve všech
bouřích života. Když ona nás povede, šťastně do
konáme pouť pozemskou a dostaneme se jistě do
vlasti nebeské, kdež s ní a se všemi svatými věčně
na Boha patřiti budeme. Amen.
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Pro poutníky, putující na posvátný Velehrad, jenž jest
kolébkou naší víry, přidáno jest následující

Rozjímání XV.
o daru svaté VÍry.

Dojemno jest viděti dítko křesťanské, klečící
na hrobě rodičů. Přivedla je tam vděčnost, která
je pobádá, by zesnulým rodičům modlitbou se od
platilo za všecka dobrodiní, která mu za živobytí
svého prokázali. Také my dnes putujeme na po
svátný Velehrad ku hrobu svého otce, sv. Methoda,
bychom jemu i svatému bratru jeho Cyrillu po
děkovali za všecka dobrodiní, kterých se nám od
nich dostalo. Sv. Cyril a Method ovšem nepotře
bují naší modlitby, jako rodičové naši tělesní, po
něvadž již v nebesích s Bohem se radují, avšak
nám přece káže cit vděčnosti, bychom na přijatá
dobrodiní nezapomínali A za jaké to dobrodiní
jdeme jim děkovat? My všichni to dobře víme.
Svatí Cyrll a Method nedali nám sice života tě
lesného, nekrmili a nenapájeli nás pokrmem a ná
pojem pozemským, — ale dali nám dar mnohemvzácnější,drahocennější© dalinámživotduchovní,
zplodili nás pro Krista Ježíše, smyli s nás skvrny
hříchu, oblékli nás rouchem nevinnosti, sytili a na
pájeli nás slovem sv. evangelia, přivedli nás ku
světlu pravé víry, do lůna církve katolické. Krátkosť
času nám nedovoluje, bychom obšírně rozjímali o
životě těchto dvou svatých mužů, našich apoštolů.
Vzpomeňme si jen, že z lásky k našim předkům mo
ravským opustili rodnou zemi, opustili otce i matku,
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pobrdli velikými důstojnostmi, která jim císař řecký
podával, a odebrali se k nám na Moravu k našim
oteům, kteří tenkrát ještě byli v temnotách nevěry
a pohanství. Z lásky k našim předkům naučili se
jazyku slovanskému, by jim v jejich řeči mateřské
mohli hlásati slovo Boží; Písmo svaté přeložili do
naší řeči, by předkové naši mohli čísti v této knize
knih ; nelitovali žádné práce, žádného namáhání, ne
lekali se žádného protivenství, chodili místo od
místa, všude učili a předcházeli dobrým příkladem
jako dobří otcové a z lásky k Bohu obětovali pro
předky naše celý život svůj. A výsledek jejich práce
byl, že Morava, Čechy a mnoho jiných zemí slo
vanských byly obráceny na víru katolickou. To
jest ten dar, který nám dali — kterak bychom jim
nebyli za něj vděčni? Vděčnosťnaše bude však jen
tenkrát úplná, když dokonale poznáme velikosť a
vzácnosť přijatého dobrodiní. Uvedeme-li si na paměť,
že povolání ku pravé víře, povolání do lůna církve
katolické jest prvním a nejpotřebnějším darem
Božím, pak zajisté jako zvedené dítky poklekneme
na hrobě sv. Methoda a prolévajíce slzy vděčnosti,
budeme prositi svatých apoštolů svých, by jejich
přímluvou u Boha dar sv. víry nám byl zachován.

Chceme-li poznati velikosť nějakého dobrodiní,

nesmíme se dívati jen na dar, jaký je sám v sobě
nýbrž jest nám také uvážiti, k čemu jest nám pro
spěšným. Zlato na př. jest věc velmi vzácná, ale
kdybychom dali nějakému hladovci kus zlata v ně
jaké neobydlené krajině, kde si za ně nemůže nic
koupiti, neprokázali bychom mu tím žádného dobro
diní. Kus černého chleba byl by mu milejší, neboť
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by se jím nasytil, kdežto bez něho, 1 kdyby měl
plné sudy zlata vedle sebe, přece hladem zemře.
Podobně jest s darem víry. Na zemi nemá člověk
cile vyššího, než ten, pro který byl stvořen, — aby
se totiž šťastně dostal do nebe. (Co nám k tomuto

cíli pomůže, to jest nám největším a nejpotřebnějším
dobrodiním. A to jest povolání k víře katolické.
Bez této víry nemůžeme nikdy dojíti blaženosti ne
beské, poněvadž ani nepoznáme pravého Boha, pů
vodu veškeré blaženosti; ano nemáme-li pravé víry,
nemůžeme vykonati ani sebe menšího dobrého skutku,
jenž by byl Bohu milým, — neboť bez viry, jak
praví apoštolPavel,nelze líbiti se Bohu. Pravá
víra je tedy k dosažení blaženosti věčné nejen pro
spěšná, nýbrž nezbytně potřebná; jest to základ
našeho spasení, pramen všech ostatních dobrých
skutků.

Co by nám pomohly všecky ostatní milosti a
dary, kdyby nám Bůh nebyl udělil dobrodiní pravé
víry? Nesmrtelná, rozumem a svobodnou vůlí na
daná duše; zdravé, duši sloužící tělo ; svaté svátosti;
sama smrť Špasitelova nic by nám neprospěla,
kdyby nás Bůh nebyl povolal ku pravé víře. Kdy
bychom byli největšími boháči na světě a neměli
víry, byli bychom chudší než nejbidnější žebrák,
neboť bez víry nelíbili bychom se Bohu. Kdy
bychom žili v největších radostech a neměli
víry — hrozný byl by náš konec, poněvadž by se
na nás vyplnilo slovo Kristovo: „Kdo nevěří,
bude zatracen.“

Nemusíme-liž tedy vzdávati nejvřelejší diky
dobrotivému Bohu, že poslal našim předkům na
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Moravu své apoštoly Cyrilla i Methoda? Nemusíme-liž
děkovati těmto svým Otcům, že všecko obětovali,
jen aby předky naše ku pravé víře obrátili? Ne
domnívejme se, jakoby to bylo jen náhodou, že
právě k nám na Moravu přišli Bůh rozdávásvé
milosti, jak sám chce, a nikdo z nás Mu nemůže
předpisovati, co a jak má činiti. Poohlédneme-li se
po okrsku zemském, poznáme hned, že nás Bůh
miloval více, než miliony a miliony jiných lidí,
kteří pravé víry nemají. V Asii, Africe, Americe 1
Australii jsou ještě miliony lidí, kteři ještě nic ne
slyšeli o jediném pravém Bohu, o Spasiteli Kristu
Ježíši, o jediné pravé církvi. A miliony lidí jsou
na světě, kteří sice o tom slyšeli, ale uvěřiti ne
chtěli. Bůh jim sice poslal své apoštoly, misionáře
katolické, ale tito divocí národové je buď povraždili,
nebo zahnali, a pořád ještě páchají nejhroznější ne
řesti a klanějí se modlám. Bai v našem dilu světa,
v Evropě, jest ještě dosti pohanů, jsou tu miliony
kacířů, jsou tu tisíce a tisíce lidi, kteří sice pravou
víru měli, ale pak ji ztratili a ještě se tím vychlou
bají, že v Boha nevěří! Zůstanou-li v této své ne
věře, vyplní se i na nich slovo Kristovo: „Kdo
nevěří, bude zatracen.“ Když to všeckouvá
žime, zdaž se nemusíme diviti nevystihlé moudrosti
a lásce Boží, a zvolati: „Proč právě nás Bůh tak
miloval? Proč právě nás před tolika miliony lidí
povolal do lůna pravé, samospasitelné církve?“

Uvažmedále, za jakých okolností jsme
byli ku pravé víře povoláni. V pravdě jest nám vy
znati, že o nás platí slova, která sv. apoštol Petr
psal svým křesťanům: „Vy jste pokolení vy
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volené, abyste hlásali všemohoucnosť
a lásku Toho, jenž vás z temnot povolal
ku svému podivuhodnému světlu.“ — Dar
sv. víry byl nám udělen na křtu svatém; v lůně
církve svaté jsme vyrostli; ve pravdách sv. nábo
ženství byli jsme vychováni hned od dětinství. Jaké
to štěstí pro nás! Kdybychom se byli narodili jako
židé nebo pohané, ——byli bychom také přijali víru
Kristovu? Sotva; vždyť vlastní zkušenosť nás učí,
jak málo židův a jinověrců v našich krajinách bludu
se odřekne. Kdybychom se byli narodili z rodičů
židovských, snad bychom i my nyní si dělali po
směch ze svého Spasitele, plvali na kříž a rouhali
se nejsv. Svátosti oltářní; kdybychom se byli zro
dili z rodičů pobanských, snad bychom také nyní
vraždili misionáře katolické, jako to činí pohané
v Africe i Asii. Že se tak nestalo, za to díky nej
vřelejší vzdávejme Bohu, jenž skrze svaté apoštoly
Cyrilla 1 Methoda již předky naše osvítil světlem
pravé víry a nám dal rodiče katolické; jenž bez na
šeho vědomí, bez našeho přičinění, bez naší zásluhy
dal se nám zroditi v lůně církve katolické.

Jsme za tento veliký dar Bohu vděčni? Od
povězme si každý upřímně v srdci svém. Vzpomeňme
sl na první křesťany, jak ti-sv. víry si vážil. Za
svatou víru rádi trpěli nejhroznější muky, obětovali
statky 1 život. Jest-li nám tedy opravdu sv. víra
drahá, dokažme to skutky. Bohu díky, i za našich
dnů jest ještě mnoho křesťanů, kteří pro sv. víru
všecko, 1 život obětují. Vždyť tato sv. víra slibuje
nám ještě pořád totéž nebe, jako slibovala prvním
křesťanům ; tato sv. víra ještě pořád nám hlásá, že

Poutní kniha II. 8
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i kdybychom ztratili život časný, čeká nás v nebi
život věčný, život plný radosti. — V duchu snad
i leckdo z nás si pomyslí: Jaké by to bylo krásné,
kdybych podstoupil smrť mučenickou! Ale ve sku
tečnosti? My nežijeme nyní mezi pohany; odnikud
nehrozí nám nebezpečenství, a přece tak mnohý
stydí se při hlasu zvonu smeknouti a veřejně se
pomodliti „Anděl Páně“. Nám nehrozí muky, a my
sami tupíme dobrovolně svou víru, rouháme se Bohu
a sv. náboženství. Nám nikdo nehrozí, že nám po
bere majetek, zůstaneme-li věrni svaté víře, — ale
my sami pro bídný groš často proti této víře
jednáme. Křesťany jsme, ale přikázaní křesťan
ských nezachováváme. (Čo však nám pomůže ka
tolicky věřiti a při tom pohansky žít? (Čo nám
prospěje dár svaté víry, když podle ní nežijeme ?
Pomůže nám jen k tomu, že bychom jednou
v pekle mnohem více trpěli než pohané, kteří nikdy
pravé víry nepoznali.

Jest-li nám svatá víra opravdu drahá, chraňme
jí také proti nepřátelům, kteří by nám ji rádi
uloupili. Ďábel namahá se zvláště za našich dnů
vice než jindy, by nám tento poklad ze srdce vy
rval. Hlásá nevěru na všech koncích světa slovem

1 písmem. Varujme se tedy především nevěreckých
časopisů, kde se tupí kněžstvo, biskupové, ba i
náměstek Kristův, nejvyšší hlava církve, římský
papež; kde se posměch tropí ze sv. svátostí a
rouhavě píše o Svatých, o Panně Mari, baio
samém Bohu. Varujme se také lidí, kteří proti
svaté víře brojí. Lidé takoví dobře vědí, že dokud
věrně se budeme držeti nástupců našich svatých
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apoštolů, kněží katolických, vážiti si budeme i své
víry, a proto nám chtějí vyrvati ze srdce důvěru
ku kněžím. Nevěřme těmto svůdníkům. Buďme

věrnými syny svatých apoštolův a poslušnými dít
kami jejich nástupců, našich biskupův a našich
kněží. Važme si té svaté víry Cyrillo-Methodějské,
podle ní žijme, v ní také hleďme umříti, na paměti
majíce, co hlásá píseň Cyrillo-Methodějská:

Bez víry se nelze líbit Pánu,
Růže ctností z víry vykvétá.
Vira otevírá rajskou bránu,
Věrou do srdce Bůh zavítá.

A ten poklad tisíc let již máme,
Ó kéž jej i věrně zachováme!
Snahou Cyrilla i Methoda
Známe Krista, spásu národa.

Kéž se duše věrou živou stkvěje,
Láskou Cyrilla a Methoděje,
Nadějí též svatou zplápolá,
Že ji Pán kdys v ráj svůj povolá.

Amen.

"n" 0.M
S V

8*



Pobožnost

OSM TůŮžŽenců
s příslušnými liťaniemi a písněmi.

——>



— 119 —

Pobožnosť osmi růženců.
Poutníci mariacellští jakož i jiní, kteří delší nějakou pouť

konají, mívají v obyčeji modliti se denně několik růženců.
Počet jakož i pořádek, ve kterémž se tyto růžence modlí, po
nechává se na vůli starších bratrů či vůdců processí. Celkem
umístněno jich zde osm. Místo některého růžence mohou se
modliti též různé koruny ke cti a chvále Panny Marie. (Viz
díl II.) Růženec ke cti svaté Anny, jejž dříve mnohý starší
bratr se modlíval, doporučiti nelze. K poctě sv. Anny může
se říkati růženec radostný na ten úmysl obětovaný.

I. Růženec andělský
k nejsv. a nerozdilné Trojici.

Obětujme tento růženec andělský ke cti a chvále svaté
a nerozdílné Trojice, aby nás Pán Bůh na této naší pouti
k rodičce Boží svatým andělem strážným provázeti a naše do
mácí ve zdraví zachovati ráčil, bychom pouť tuto šťastně vy
konali a ve zdraví doma s nimi se shledali!

Píseň před andělským růžencem.
O „ r j + 1 pAK% I — i FEI OIL JÍ T I

v ď Ť 'ÍSemzbož-nípout-ní-čko-vé© sesřad-teUBy© Bo-hatroj-jed-no-ho© nášchvá-lil1.

pod pra-por, bu- de- me zpí- vá - ti, čest,
zpěv-nýsbor; Tro-ji-ci vzý- va-ti,o- L,CSE==

PE ST T | TÍ I
chvá-lu po-kor-ně Jí a vděč-ně vzdá-va-tl.

2. Jak Otei na nebesích - tak Synu věčnému
- zněj chvála nekonečná - 1Duchu svatému, - v Tro
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jicibudižctěn© jedenBůhvěčnýjen© BůhSvatý,Svatý,Svatý| buďodnásveleben.3.Takpějmesandělskými© tamkůryna
nebi, jak oni prozpěvují - a Boha velebí. V podstatějednoho,© vosobáchtrojího,— všakstejněvšemocného| anerozdilného.

4.Tvá,Božetrojjediný,© mocjestiveliká,Tvámoudrosťnevystihlá© zem",nebeproniká;
řídíš vše, spravuješ, kroky všech spatřuješ svýmokemvševidoucím© adobrémiluješ.5.Tysbylanekonečně© Ty,Bože,potrváš,

když všecko promění se, - Ty změny nedoznáš,létaTváodvěků© sahajídověků,Tysámjsibezproměny,© bezstáří,bezvěků.
6. Tvé božské velebnosti - se koří andělé, - tam

v nebi neobsáhlém Tě chválí převřele. - Chválímetakémy| silamisevšemi,nebktomustvořil
jsi nás Své dítky na zemi.7.Synvěčnývykoupilnás,| kdyžjsmeráj
ztratili, Duch sv. posvětil nás, když jsme ctnost
pozbyli; proto Tě chválíme, - Tobě se klaníme
Trojice nejsvětější, seč jenom stačíme. Amen.

Zpěv před litanií.

1(Ot-če,| Sy-nu,Du-šesvat,
V ITo-bě sva-tou. úc-tou ja tý

8
uZ AT Ji 1 3] = —=—T

luvzdá -vá kře - sťan chvá 
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.—-" —Tro-ji-ce© Tyvše-mohou.cí.+> —nj

2. Tebe slaví rajské sbory, chválí zeměsvšemitvory;| šťastnílidévšechněchčasů,zve
dají-li k Tobě hlasu.3.Otci,Synu,Duchusláva© nechťseústyvšemivzdává;© vyznávánbuďslovy,činy,— na
věky Bůh trojjediný !

Litanie
k nejsv. a nerozdílné Trojici.

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Ó, blahoslavená Trojice! Uslyš nás!
Ó, převelebná Trojice! Vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože,
Synů, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Pravá a jediná Trojice,
Jediné svrchované Božství,
Svatá a nerozdílná jednoto,

Jednoto v podstatě a trojí v osobách, |
Jediná a rovná moci,
Jediná a spolu věčná velebnosti,
Jediná a rovná slávo,
Jediná a božská Trojice,
Otče Stvořiteli,
Synu Vykupiteli,
Duše svatý Utěšiteli, |

Smilujsenadnámi!
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Bože, jeden v podstatě a trojí v osobách,
Otče nezplozený,
Synu jednorozený,
Duše svatý, z Otce a Syna vycházející,
Jedna svatá vše stvořivší a spravující Trojice,
Nesmírná moci věčného Otce,
Nevystihlá moudrosti Syna Božího,
Nejmoenější dobroto Ducha svatého,
Jedno a stejné Božství,
Svatý, svatý, svatý, Pane Bože zástupů,
Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
V němž žijeme, se hýbáme a trváme,
Z něhož, v němž a skrze něhož všecko jest,
Králi věků, nesmrtelný a neviditelný,
Bože Abrahamův, Bože Izákův, Bože Jakubův,
Jenž jsi byl, jenž jsi, jenž kdysi přijdeš,
Otče, Synu a Duše, jediný Bože,
Milostiva nám buď! Odpusť nám nejsv. Trojice!
Milostiva nám buď! Uslyš nás nejsv. Trojice!
Ode všeho zlého,
Ode všeho hříchu,
Ode vší pýchy a zpurnosti,
Ode vší zlé žádosti a lakomství,
Od nestřídmosti a lásky k světu,
Ode vši závisti a nenávisti,
Ode všeho hněvu a ode vší zlé vůle,
Ode vší chlipnosti a nečistoty,
Ode vší lenosti a malomyslnosti,
Ode všeho zlořečeni,
Od věčného zahynutí,
Pro přesilnou svou všemohoucnosť,
Pro převelikou svou slávu,

Smilujsenadnámi!

Vysvoboďnás,nejsv,Trojice!
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Pro přemnohon svou slitovnosť,
Pro přehojnou svou dobrotu,
Pro přenestihlé své soudy,
Pro přehlubokou svou moudrosť a vědomosť,
Pro přebohatou svou blaženost,
V den soudný,
My hříšníci! Tě prosíme, uslyš nás!

r

Abychom Tvé jméno, Boha svého, ctili a Tobě
samému sloužili,

Abychom Tvého svatého jména nadarmo ne
brali,

Abychom svátky církve svaté nábožně světili,
Abychom rodičův a vrehnosti svých ochotně

poslouchali,
Abychom ani skutkem, ani radou nikomu

neškodili,
Abychom ani v mysli nečistých věcí se ne

dopouštěli,
Abychom krádeže se varovali a nikoho proti

spravedlnosti nesoudili,
Abychom proti bližnímu křivého svědectví a

lži nemluvili,
Abychom statků svého bližního nežádali aniž

mu jich záviděl,
Abychom tebe, svatá Trojice, z celého srdce

a ze vší sily milovali,
Abychom pro Tebe, svatá Trojice, bližního

jako samy sebe milovali,

Abychom na Tebe, svatá Trojice, tváří ve
tvář jednou patřili,

Bože Otče, Bože Synu, Bože Duše svatý
z obou pocházející,

Vysvoboďnás,

„

B

nejsv.Trojice!

Těprosíme,uslyšnás!
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BeránkuBoží,jenžsnimášhříchysvěta!© Odpusť
nám, Pane!BeránkuBoží,jenžsnimášhříchysvěta!© Uslyš
nás, Pane!

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

Ó blahoslavená Trojice! Uslyš nás!
Ó, vší cti hodná Jednoto! Vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

Ý. Dobrořečme Otci i Synu-i Duchu svatému!
B. Chvalme a vyvyšujme ho na věky!

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi služebníkům
svým udělil milost, aby pravou víru vyznávajíce,
slávu věčné Trojice poznávali a v mocné velebnosti
Jednotě se klaněli, prosíme, abychom touže věrou
jsouce posilněni, všech protivenství vždycky chráněni
byli. Pro Ježíše Krista, Pána našeho, jenž s Tebou
živ jest a kraluje v jednotě Ducha svatého rovný
Bůh na věky věkův. Amen.

Zpěv po litanii.
(Nápěv jako: Otče, Synu atd.)

1. Syn jest zplozen věčně z Otce, - nerozdílenodpůvodce,aznichobousvatý,věčný© Duch
má východ nekonečný.

2. Podstata všech tří jest jedna, - jedna ctnost,mocnepřehledná,© trojjeden,jenžBohemsluje,
stvořil vše a udržuje.
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8.Ótci,Synu,Duchusláva© nechťseústyvšemivzdává;© vyznávánbuďslovy,činy.na
věky Bůh trojjediný!

Nyní se hned začne andělský růženec o trojím desátku.
Předně se všickni modlí: Věřím v Boha, Otče náš a
Zdrávas Maria; pak zpívá se desetkrát chvalozpěv:

(První sbor.) Svatý, svatý, svatý Pán Bůh
zástupů! Plna jest země slávy Tvé.

(Druhý sbor.) Sláva Otci, sláva Šynu, sláva
Duchu svatému.

Maji-li se na tento chvalozpěv získati odpustky (1. 100 dní
jednou za den; 2. 100 dní třikrát za den každou neděli, o svátku
nejsv. Trojice a po celou oktávu tohoto svátku. 3. Plnomocné
odpustky jednou za měsíc v libovolný den získají, kdož tuto
chválu každodenně po celý měsíc opakují. Podmínky: zpověď,
přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce.) musí se doslovně zpívati
tak jak zde udáno.

Zpěv po prvním desátku.
(Nápěv jako: Otče, Synu atd.)

1. Osvícenou Tebou duší všady Tebe člověk
tuší - na obtížné pouti zdejší, - Trojice, Ty nejsvětější.2.VšeckozTebemásvébytí,© počátekikonecžití;© kTobězřídlu,kToběcíli— nasvětě
se všecko chýlí.3.Otei,Synu,Duchusláva— nechťseústyvšemivzdává;© vyznávánbuďslovy,činyna
věky Bůh trojjediný!

Po prvním desátku opakuje se „Otče náš“ a „Zdrávas
Maria“ a zase desetkrát zpěv: „Svatý, svatý, svatý“ atd.
jako svrchu; pak

Zpěv po druhém desátku.
(Nápěv jako: Otče, Synu atd.)1.0Vrojiceodevěká© útěchouTyspročlověka;© Tys1kčervudobrotivý,© trojjediný

Bože živý.
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2.Úvojedivystálezříme,© moudrosťTvoji
velebíme ; moc 1 péči neustálou uznáváme
vroucí chválou.

3. Otei, Synu, Duchu sláva nechť se ústyvšemivzdává;© vyznávánbuďslovy,činy.na
věky Bůh trojjediný!

Po druhémdesátkuzase „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“
a pak desetkrát zpěv: „Svatý, svatý, svatý“ atd. jako svrchu; pak

Zpěv po třetím desátku.
(Nápěv jako: Otče, Synu atd.)

1. V lásce svojí svrchované vyslyš tytohlasy,Pane,© snimižToběpodáváme| vše,co
jsme, a vše, co máme.2.Kýžjest,Bože,Tvojejméno© stálenámivelebeno;— kýžsehříchuvarujeme,kTobě
pravou láskou lneme!

9. Dejž nám zde tak živu býti, - ať nám věčné
světlo svítí, kde Ty, Bože, v divném lesku
slavně trůníš na nebesku!

Píseň k nejsv. Trojici po tomto růženci.
(Dříve: Ó, Trojice nejsvětější.)

(Nápěv jako: Otče, Synu atd.)1.Trojjedinývnebesvýši,| nakřesťanskoushlédníříši;© dej,aťlidTvůjbezustání— slaví
Boží smilování.2.Sluníčkokdyžzránavstává,© volánaTi
budiž sláva; k večeru když den se schýlí, kýž
Tvé pocty všecko pílí!
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3.ČlověkTebenepochopí,— aletušíTvojestopy;© Tvého,Otčedobrotivý,stvořenízří
velké divy.

4. Tvého, Synu, vykoupení účasten, ač hodennení.ProTvé,Duše,posvěcení| vandělase
hříšník mění.5.ZdeTězřímejenomzčásti,| poznámevšakvlepšívlasti.ChtitiTebeprozkoumati| za
odvážnosť hříšnou platí.6.VTebemítivíruživou© zbožnostijestopravdivou;© vyznávatislavněTebe,| tojest
spása, to jest nebe.7.Otei,Synu,Duchusláva© nechťseústy"všemivzdává;— vyznávánbuďslovy,činy© na
věky Bůh trojjediný!

Jiná píseň po andělském růženci.
(Dříve : „0, přesvatá Trojice.“)

i —-3—I

ea
(Ó, Tro-ji-ce Bo-ží, nej-výš sva-tá,

l. | Du- še smr-tel-ní- ka, lá-skou vzňa -tá,L I TC jjboRET= 9- Sei
XZ E EVE I r [I CÍT d+

u-ná-ší se v ne-be, o-sla-vu-jíc Te-be:r EEE"
ry

vrouc-ně bu-diž den co den ve-le-ben Bůh

3 ; > JjK5 | | toiRD - 1 xiZ o J liv
troj - je - den!
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2. Bohu Otci, všeho stvořitel, jenž i divněřídívesmírcelý,chválašťastnýchtvorů© hřímejknebesdvoru:© vroucněbudiždencoden| ve
leben Bůh trojjeden!3.BohuSynu,jenžsvékrvecenou| spasil
dušihříchemutracenou,© pějmeshrudívděčnoupoctunekonečnou:© vroucněatd.4.BohaDucha,láskymnožitele,© jenžnámpodalmilostidarskvělé,© nechaťbezúnavylidsképléměslaví:© vroucněatd.

5. V blahu, zdraví, i když chabnou sily,
v létě, zimě, pozdní, ranní chvíli - trojjednoho Bohaústachvaltemnohá:© vroucněatd,

6. Kdyby listí zvučnou mluvu mělo, kdybykameníserozepělo,-všetoslávyBoží| dostinerozmnoží:© vroucněatd.
7.BožeOtče,Synu,Dušesvatý,| vetřechjeden,nikýmnepojatý,© dej,byTvojejménohodněbyloetěno!© Vroucněatd.

II. Růženec k sv. Josefu,
jejž obětovati budeme ke cti a chvále tří nejsvětějších osob:
Ježíše, Marie a J osefa za všecky,kteřídnešníhodne
k poslední hodince pracují a na úmysl, aby i nám Pán Bůh
šťastné hodinky smrti popřáti ráčil, abychom v onu dobu nej
světější jména: Ježiš, Maria, Josef vzývati mohli.

Píseň před růžencem k sv. Josefu.nkÝ
M my *) L | 1 „Id [I JL a | J£.U +)a [L ) I oo Č 1P T žá UE © sb oj s | | LA I A e |' =

v./ Osva-tými-lýJosefe,— pě1 , 2:>(UJenžPá-nupočasži-vo-ta© jsi
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stou-ne Je - ží- še,
bý - val nej- blí-že;

fy jsi ten zvo-le==AF
6

ný, z Da-vi da zro-ze-ný muž po - dle

oh TT LTI IIbu44
a- ce Bo- ží- ho, o-chrán-cevzne-še-ný.

2.BůhSvéhoSynanazemi© vochranutobě
dal, bys jemu místo otce byl, - Jej tobě odevzdal.
- Jakých to radostí - a srdce sladkostí - jsi s KristemPánempožíval© vtévelkéhodnosti.

3. Všech patriarchů koruno, co žil předtebou,© aSpasitelečekali© ažpřijdevdobusvou:Onzatvéochrany— bylzrozenodPanny,© jsa
počatzDuchasvatého© navěkyžehnaný.

4. Bůh tobě svěřil k ochraně - tu krásnou lilii,
již za matku si vyvolil, Panenku Marii. Tys

vzorem manželů, tvých věrných ctitelů, - jsi rodusvéhoozdobou© aplesemandělů.o.Kdyžrůženeckuchváletvé| sebudem"
modlit, ty mocnou svojí přímluvou - rač při násprodlíti:©nyníakaždýčas,© slyšnašichproseb
hlas a jako svoji rodinu - v ochranu přijmi nás.

6. Náš otče, svatý Josefe, - rač nám vždy pomoci© kdyžvnouzi,bíděvzdycháme,-ivezlé
nemoci, - přispěj své rodině - v poslední hodině,adušenašedoprovoď© donebessvatyně.

Poutní kniha II. 9
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Litanie před růžencem.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad
námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Maria, |
Svatá Boži rodičko,
Svatá panno panen,
Svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista,
Svatý Josefe, ochránce Syna Božího,
Svatý Josefe, strážce chleba života,
Svatý Josefe, opatrovníku Královny nebeské,
Svatý Josefe, ženichu Matky Kristovy, A
Svatý Josefe, věrný průvodce a těšiteli Panny ©

Marie, m
Svatý Josefe, pomocníku Matky Spasitelovy, ©
Svatý Josefe, který jsi vtělení věčného Slova Š

zjevením Božím poznal,
Svatý Josefe, který jsi s Marií do Betléma

cestoval

Svatý Josefe, který jsi s Marií novorozenému
Spasiteli první se klaněl,

Svatý Josefe,jemuž Pán všech pánů poddán byl, /



— 131 —

Svatý Josefe, patrone svaté katolické církve,|
Svatý Josefe, muži bojící se Boha,
Svatý Josefe, muži podle srdce Božího,
Svatý Josefe, muži přetrpělivý,
Svatý Josefe, muži mezi všemi nejvzneše

nější,
Svatý Josefe, moudrý a prozřetelný hospodáři,
Svatý Josefe, panici nejčistotnější,
Svatý Josefe, okraso domu Davidova,
Svatý Josefe, koruno patriarchů,
Svatý Josefe, příklade vyznavačů,
Svatý Josefe, vzore čistoty,
Svatý Josefe, zrcadlo manželů,
Svatý Josefe, věrný otěe svých chráněnců,
Svatý Josefe, ochrano pocestných,
Svatý Josefe, zvláštní patrone umírajících,
Svatý Josefe, náš laskavý přímluvce,
Svatý Josefe, Bohu a lidem milý,
Svatý Josefe, patrone můj vyvolený,
Ve všech našich záležitostech,
Ve všech souženích a bolestech,
V zármutku a pronásledování,
V nesnázích a utrpeních,
V hodině smrti,
Pro své vyvolení za pěstouna Krista Ježíše,
Pro své přečisté zasnoubení,
Pro svou otcovskou péči a věrnosť,
Pro své práce a nesnáze,
Pro všechny své ctnosti,
O přesvatý Josefe, )
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť

nám Pane!

Orodujzanás!

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

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče náš Zdrávas Maria

Pod ochranu tvou se utikáme, sv. Josefe, ženichu
blah. Boží Rodičky Marie, prosbami našimi ne
zhrdej ve všech potřebách našich, ale ode všeho
nebezpečenství vysvoboď nás vždycky, Ó slavný a
požehnaný pěstoune Ježíše Krista, prostředníku náš
a orodovníku náš; s Ježíšem, Synem Božím a svým
schovancem nás smiř, Maru, Matce Boží, své nevěstě,
nás poroučej, oběma nás představuj!
ý. Oroduj za nás sv. Josefe !
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Ó milosrdný Bože, jenž jsi svatého
Josefa ženichem nejblahoslavenější Panny Marie apěstounem© svéhonejmilostivějšíhoSyna,Ježíše
Krista, našeho Vykupitele, vyvoliti ráčil, prosíme
Tebe, abys nám na jeho přímluvu čistotu těla a
duše milostivě uděliti ráčil, abychom kdysi ku spa
tření Tvého Božství byli přivedeni.

Prosíme Tebe, ó Pane, budiž nám pro zásluhy
ženicha nejsvětější Rodičky "Tvéspomoženo, abychom
jeho orodováním obdrželi, čeho nemožnosť naše do
sáhnout nemůže; jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův. Amen.

Nyni se hned říká: „Věřím v Boha“ a pak „Otče náš“
(jednou) a desetkrát „Zdrávas Maria“; při slově Ježíš
vkládá se po každém desátku jak následuje:

V prvním: Který sv. Josefa za svého pěstouna
zvoliti ráčil.
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V druhém: Který od sv. Josefa jménem nej
světějším nazván býti ráčil.

V třetím: Který od sv. Josefa do Egypta a
odtud do země israelské nesen býti ráčil.

Ve čtvrtém: Který sv. Josefa jak otce ctíti ráčil.
V pátém: Který sv. Josefu poddán a poslušen

býti ráčil.
V šestém: Který sv. Josefu umírajícímu pří

tomen býti ráčil.

Píseň po růženci.

Je-ží-ši a Ma-ri-a, Jo-se-fe též milý,

| rám Jsmetento růženec„pv za-svě-11-n
, P TN

S při-jmě-te ten dárek jen, by byl každý potěšen,
k k

NA
né

V *» MH | h A hAT ] =. A = DMOZ ZNZ . BT 0 —aTÍ 1 IXZ« ry C "TIT0
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kdo jest cti-tel pře-sva-tých, lí- bez-no -sti
no A
V hm A 1 —| m o maA “ TÚ =H

PA. — > J -- „| |C L S s“ € a EE;

bo - ha- tých va-šich jmen.
2. Vy tři duše přečisté, zrcadla jste ctností,uváskřesťanokusí| blahadosytosti;© vneustálémúsměvu© dávátenámúlevu,© kdyžnás.bídauhnětá,dábelsítíoplétá© vehněvu.
3. Tobě, svatá rodino,- my se poroučíme,- ve dne,

v noci s důvěrou - k tvému stanu zříme; - 6 již s výše
sestupuj, u svých věrných blíže stůj, vyvol v srdci
chudobném, -ale etnostmi ozdobném - stánek svůj!



— 134 —

4. Ježíši a Maria, Kristův pěstiteli, vás nechtvzývápokorně© oborsvětacelý;© jakohvězdy
vítězné| lejtesvětlolíbezné,-ať,kdyžbouřísvětavír,© uvásdušeblahýmírnalezne!
W. Ustanovils ho pánem domu svého.
R. A knížetem všeho statku svého.

Modleme se! Ó Bože, jenž jsi dětský věk
Syna svého a bezpečnosť blahosl. Rodičky jeho pod
ochranou spravedlivého sluhy svého, sv. Josefa,
odevzdal, dej, prosíme, abychom na přímluvu jeho
po všecký dny života svého řízení Tvému se pod
robovali, duše své od nákazy hříchu bedlivě
chránili, křesťanské své povinnosti svědomitě konali
a jednou v milosti Tvé na věčnosť se ubiral. Pro
Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Sv. Josefe, uveď nás všechny k neposkvrněnému
Srdei Marie, naší nebeské Matky, a s ní k božskému
Srdci Ježíšovu. Amen.

Jiný způsob modliti se růženec k sv. Josefu.
Růženec tento skládá se ze šedesáti zrnek nebo korálů,

na památku oněch 60 let, jež sv. Josef dle podání na zemi
prožil, a jest rozdělen na 15 odstavců, z nichž každý má 4
malé korály, a sice jeden bílý, na památku nevinnosti a čistoty,
a 3 modré, na památku jeho pokory, chudoby a skromnosti.

U patnácti bílých (větších) korálů se modli:

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, po
žehnaná jsi mezi ženami a požehnanýjest Tvůj nejčistší
ženich Josef, pěstoun požehnaného plodu života Tvého
Ježíše,* (kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala) ;
Svatá Maria, Matko Boží, a svatý Josefe, proste za
nás hříšné nyní 1 v hodinu smrti naší. Amen.

* Po slovu Ježíše se vždy říká jedno z patnácti ta
jemství sv. růžence Marianského; tedy po
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. kterého jsi, Panno, z Ducha sv. počala.

. kterého jsi, Panno, v životě nesouc, Alžbětu
navštívila ;

3 kterého jsi, Panno, porodila;
4 kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala;
5 kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla;
6....který se pro nás krví potiti ráčil;
7.. který pro nás bičován býti ráčil;
8
9

10

Dr

který pro nás trním korunován býti ráčil;
„který pro nás těžký kříž nésti ráčil;

„.který pro nás ukřižován býti ráčil;
11.. který z mrtvých vstáti ráčil;
12.. který na nebe vstoupiti ráčil;
13. který Ducha sv. seslati ráčil;
14.. který Tě, Panno, na nebe vzíti ráčil;
15.... který Tě, Panno, v nebesích korunovati ráčil;

U 45 modrých, menších korálů se modli:

„Chváleni a velebeni buďtež Ježíš, Maria a Josef.“
Po každém třetím modrém korálu se k tomu však připojí:

„A blahoslaveni Tvoji sv. rodičové, Joachim a Anna,
jimiž jst bez poskvrny počata byla, Ó nejčistší
Panno Mana'!“

Po růženci se modli:

Ý. Oroduj za nás, sv. Josefe!
BR.Abychom hodni učinění atd.

Modleme se! Bože, jenž jsi sv. Josefa ke službě
svého jednorozeného Syna a Jeho milostivé Matky
od věčnosti vyvoliti a jej hodným uznati ráčil, aby
ženichem Panny a otcem i ochráncem Tvého pře
milého Syna nazýván byl; prosíme Tebe pro všecku
pomoc, již on Ježíšovi a Mari poskytl, abys nás
jeho přímluvou každodenně hodnějšími uznal a nám
v nebi jeho společnosti věčně požívati dal. Skrze
Ježíše Krista, Pána našeho. R. Amen.
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Ii. Radostný růženec,
jejž obětovati budeme ke cti a chvále vtělení a narození Páně
za povýšení a rozšíření svaté katolické církve, za obrácení
nevěřících, za vykořenění všeho kacířstva, za navrácení roz
kolníků do lůna církve katolické, za odvrácení moru, hladu,
války, ohně a jiných nehod.

1. Píseň před růžencem radostným.

jak má-me, Pan-no či-stá, u-ctit
Rů-žen-cem "Těpo-zdra-ví-me, s arch-an

Te-be, u-ctit Kri-sta, je- ho sva-té vtě-le
dě-lem k To-bě dí-me, jak děl k To-bě s vý-so

ní, z ně-hož nám všem spa-se-ní;sti:© zdrá-váspl-námi-lo-sti!
2. Maria Tys přeblažena, Duchem svatýmzastiněna© porušenínevzala,© čistouPannouzů

stala; - růžencem Tě pozdravíme, s archandělemkTobědíme,© jakdělkToběsvýsosti:-zdrávas
plna milosti!3.AlžbětuTysnavštívila,— byssníPánavelebila,— jenžseklidemponížil,© žesepodTvýmsrdcemkryl;© Růžencematd.

4. Ježíše Tys porodila, do jesliček uložila,ahnedpělivesele— Bohuchvályandělé;© rů
žencem atd.
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5. Když Jej's v chrámě v oběť dala - proro
kovat hned se jala - zbožná ústa kmetova, - v Němžespásyobnova;| růžencematd.6.Kdyžpakvedvanáctémroku© napouťbralsepoTvémboku,© jakábylaradostTvá,že'sJejvchráměnalezla;| růžencematd.7.O,jižvíme,šťastnámáti,— jaksemáme
k Tobě znáti; - bychom Tebe uctili, růženec jsmeuvili;| růžencematd.

8. Přijmiž tedy, Panno svatá, - na milosti přebohatá-totonašeuctění© SynaTvéhovtělení;
růžencem atd.

9. Zažeň od nás hřích a vinu. a nás poručsvémuSynu,aťi jednounanebi— jazyknášTěvelebi;| růžencematd.
2. Píseň před růžencem radostným.

1 f Ma- ri a, Bo-ží Ro-di- čko, sva
" € Mi-lo-stí sta- ne bo ha-tý, ne

p k 3 : I TI TG ===
= L p : I

tá Pan- no, po-hléd-ni na násbes brá - no,obGre=|=ex=|=| ===3 ==LF
hříš-ní ky, pro-střed-ni-ce, žá-dou-címpí=== YFE=F=1J
chvá - liť Te - be přej, po- moc - nl - ce.
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2. Nad lidstvem Bůh se smilovav, archandělaposelstvímkToběvypravil,© Pannobdělá,byTiděl,žemášMatkoubýť© SynaJeho,zDuchaže,Panna,počnešJej| přesvatého.
3. Ze všech dcer Bohem žehnaná, - Panno čistá,kAlžbětěTyshnedspěchala© nesoueKrista,abysji,vdušiplesajíc,— samaděla,coTijestbylopraveno| odanděla.
4. Abys s ní Pána chválila, že Tě zdravil

poslem tak vzácným, vznešeným, kterýž pravil,
že Bůh Syn tělem stane se, že se z Tebe - naroditchce,byzjednalnám© věčnénebe.5.PokornoužeBůhpovýšil| služebníci,vlásceSvéžeTěučinil| pomocnicí© nazemi,takénanebi,— abyTobě© dušekdekterážehnala© vkaždédobě.

6.Přimluvse,BožíRodičko,© zanásbídné,byknámTvůjráčilmilýSyn— očivlídnénaklonitažzassestoupí— svelkoumocí© tehdy
zvlášť rač nám přispět ku pomoci.

Litanie Loretánská.*)
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
*) Papež Pius VII dekretem sv. kongregace odpustků,

30. září 1817, nejen potvrdil odpustky 200 dní, udělené
papeži Sixtem V a Benediktem XIII., nýbrž rozmnožil je na
300 dní pokaždé, kdykoliv se někdo aspoň se srdcem zkrou
šeným a nábožně pomodlí litanii blahoslavené Panny Marie.
Těm pak, již se ji každodenně se srdcem skroušeným a zbožně
modlí, udělil odpustky plnomocné o pěti zasvěcených svátcích
bl. P. Marie, t. j. na Neposkvrněné Početí, Narození, Zvěsto
vání, Očišťování a Nanebevzetí, když na každý z těchto pěti dní
se skroušeným srdcem se vyzpovídavše a ku stolu Páně při
stoupivše, navštíví některý veřejný chrám a nábožně se tam
pomodlí na úmysl sv. Otce.
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Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože! Smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože! Smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Mana, i
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko božské milosti,
Matko nejčistější,
Matko nejčistotnější,
Matko neposkvrněná, —
Matko neporušená,
Matko přemilá,
Matko předivná,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele, ?
Panno nejmoudřejší,
Panno ctihodná,
Panno chvalitebná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti,
Nádobo duchovní,
Nádobo ctihodná,
Nádobo vznešená pobožnosti,
Růže duchovní,
Věže Davidova,

nS

Zd

Oroduj
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Věže ze slonových kostí,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní, o
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků, a
Potěšení zarmoucených,
Pomocnice křesťanů, 3
Královno andělů, o
Královno patriarchů, a
Královno proroků, =
Královno apoštolů, o

Královno mučeníků, 5
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno bez hříchu prvotného počatá,
Královno svatého růžence. 

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

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

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Dane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Ro
dičko, nezamítej v potřebách proseb našich: ale ode
všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky, slavná.
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a požehnaná Panno, paní naše, prostřednice naše,
orodovnice naše. Se Synem svým rač nás smířit,
Synu svému rač nás doporoučeti, k Synu svému
rač nás přivést.
W. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko !
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových!

Milosť svou, prosíme, Pane, rač do srdcí nám
vlíti: abychom, andělským zvěstováním vtělení
Krista, Syna Tvého, poznavše, skrze Jeho umučení
a kříž ku slavnému vzkříšení přivedení byl. Skrze
téhož Krista, Pána našeho. R. Amen.
W. Oroduj za nás, svatý Josefe !
BR.Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových!

Prosíme Tě, ó Pane! aby nám zásluhy ženicha
nejsvětější Rodičky byly ku pomoci; aby, čeho do
síci nemůžeme, přímluvou jeho nám uděleno bylo.
Jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote,
sladkosti a naděje naše buď zdráva! K Tobě voláme
vyhnaní synové Evy. K Tobě vzdycháme Ikajíce a
plačíce v tomto slzavém údolí. Protož, orodovnice
naše, obrat k nám své milosrdné oči. A Ježíše,
který jest požehnaný plod života Tvého, nám po
tomto putování ukaž. Ó milostivá, Ó přívětivá,
Ó přesladká Panno Maria!
W. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko!
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových!

Modlitba před růžencem.
Přijmi, Odrahá Matko naše, tento svatý růženec,

jejž se nyní společně modliti budeme. Pomoz nám,
bychom svatá tajemství v něm obsažená nábožně
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rozjímali, vého příkladu následovali a tak ve ctnosti
křesťanské a v lásce Boží víc a více prospívali.
Nejsme sice hodní od Boha vyslyšenu býti, neboť
veliká jest vina naše. Ale bolestně litujeme, že jsme
tak často a tak těžce hněvali Boha, lásky nejhodněj
šího Otce svého a Tebe, Matku svou. Protož uzná
vajíce bídu a nehodnosť svou, utikáme se k Tobě,
jižto nám Pán Ježíš na bolestném svém lůžku smrt:
za Matku doporučil. Ty buď naší orodovnicí u
Ježíše, aby nám odpustil vinu a přijal nás na milosť.
Proto chceme Tebe pozdraviti modlitbou Tobě tak
milou, modlitbou svatého růžence. Dej, abychom sejej
nábožně a bez roztržitosti modlili k větší cti a slávě

Boží, k oslavě Tvé, ó Maria, ku spáse duší svých a
ku prospěchu duší v očistei, jež Tebe za živa touto
pobožností rády ctily, za potřeby církve katolické,
obzvláště za obrácení nevěřících a hříšníků, jakož
1 za odvrácení všeho nebezpečenství od těla 1 duše.
Pomoz, bychom se jednou všichni shledali s Tebou
a se Synem Tvým a s Vámi se věčně radovali. Amen.

Nyní začíná radostný růženec, jenž modlí se jak následuje:

„Věřím v Boha“ — „Otče náš“ — a třikrát
„Zdrávas“, kdežto po slovu „Ježíš“ se může při
dati: 1. Který víru naši rozmnožiti račiž. 2. Který
naději naši posilniti račiž. 3. Který lásku naši
roznititi račiž.

Pak následuje 5 desátkův a sice vždy nejprv 1 „Otče
náš“ a 10 „Zdrávas“; po slovu „Ježíš“ se při každém de
sátku přidává jedno z následujících tajemství:

1. Kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala.
2. Kterého jsi, Panno, v životě nesoue, Alžbětu

navštívila.

3. Kterého jsi, Panno, porodila.
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4. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.

Modlitba po sv. růženel.
Přijmi, Ó nejsvětější Panno Maria, tento svatý

růženec a všecky Zdrávas Maria, jež jsme nyní
k Tvému zalíbení vykonali, a kteréž Tobě jako
vonný věnec obětujeme a Tvou panenskou hlavu
jím ozdobiti žádáme. Kéž se Tobě zalíbí tato prostá
služba a slabá chvála naše! Ó popatř milostivě na
nás, dítky své, kteří pod Tvou mateřskou ochranu
se utíikáme! Odpusť nám všeliké roztržitosti a ne
dokonalosti modlitby naší, ó Matko milosrdenství,
a vzpomeň si na nás v království své slávy u Syna
svého, Pána a Vykupitele našeho Ježíše Krista,
zvláště pak smiluj se nad námi v té poslední
hodince, když umírajícími rty svaté jméno "Tvé se
jménem Ježíš vyslovíme. Ach, tenkrát si vzpomeň
na tuto pobožnosť naši a prokaž se nám býti Matkou
milosrdnou, ochraň nás ode všech útoků ďábelských
a pros za nás Ježíše, Syna svého, bychom Tvou pří
mluvou milosrdenství a život věčný obdrželi. Amen.

Píseň po sv. růženci.
Pud M. J j zV m i ms II „I po i IC%A9 ETL
1 f Rů-že-nee Ti u-ví- jí- me, na-še Má-ti3 v.

U ze ži-vo-ta Tvé-ho Sy-na, z pe-rel to a

sva-tá,
zla-ta,

rů- že Ty pře-spa-ni-lá,
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-8 X TE- Typ 0EE=
TY DTM TÍ Ni
nad pan-ny Pan-no mi-Já, Pa-nen-ko Ma-ri-a,

2. Ježíše Ty's mocí Ducha - podivně počala,kdyžjsiposlunebeskému©— přivolenídala,
růže Ty přespanilá atd.9.Splodemsladšímnadevšecko©— potěšení
v světě - do hor chvátáš v tichém plese - k Alžbětě
své tetě, - růže Ty přespanilá atd.4.Ajjižblahemusmíváse© lidstvorozvroucnělé,© Ty'smuvchlévěporodila© Syna,Spasitele,| růžeTypřespaniláatd.

o. Vděčna za tak velké dary - Boha Hospodina,zbožněvchráměobětuješ© přemiléhoSyna,
růže Ty přespanilá atd.6.Zakusila'smnohostrachu| žalu,nepokoje,nežliSynaztraceného© našloSrdceTvoje,
růže Ty přespanilá atd.

T. Kéž nás Tvůj Syn ulituje svatý prorůženec© anámvrájimilostivě© podáslávy
věnec, - růže Ty přespanilá atd.

IV. Růženec bolestný,
jejž obětovati budeme ke cti a chvále přehořkého umučení a
smrti Pána našeho Ježíše Krista za všecky nemocné, utiskované,
pronásledované, nouzi trpící a za duše v očistci, obzvláště za
ty, které pro poklesky na poutích spáchané trpí, jakož i za ty,
které na přímluvu poutníků bolestně čekají.

1. Píseň před růžencem bolestným.Ge =IEFPFE]K“ h [oM S11= - — HHJ
f Zalost, bol- né ro-ze-chvěrní srd - ce
UKri-sto-vo když u-mu-če-ní po- čnu
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mo -Je schvá-tí, Srd-ce ka-men-né by
roz- ji- ma- U:

K AL jv.
by - lo, jež by při tom ne-mu-si-loEFhoř-ceza-pla-ka- ti.
2.Rcetejen,cozapříčina© umučeníjeho?

jaká nalezena vina - Spasitele mého: od paty žekhlavěsvaté© zranilijejzlostníkaté,© Pánapře
dobrého ?3.Kdojenkatanovoudlaní| Korunumusvinul,© odnížzbožskýchjehoskráníkrveproudseřinul?© Kdojejmrskalbičizlými,-podšlehyažukrutnými| bolestíužhynul?

4.Akdovnevýslovnétrýzni© přibilnakřížPána;© odkoho,kdyžzmíralvžízni,-soctemžlučmudána?© Kdovbokvehnalostrékopí,poslednížekrůpějkropí© svatátatorána?5.Piláte,pročvydalsKrista,© odsoudivjej
k muce? - Leč ten dí: „má dlaň je čistá“, - umývásiruce;| katétéžjsouomluveni,-žetočinízporučení:© kdojevinenpřece?

6.Neptejsejen,6hříšníče,© tvojevšetovina:© tysumučil,nešťastníče,© sámbožského
Syna:© „Tvátovina!l“takdiJežíš,-„žemě
vbili katé na kříž, tvá a ničí jiná.“

Poutní knihaII. 10



— 146 —

T.Běda,Óměnešťastného,© vodpověďcodáti,předpřísnýmažsoudemjeho© budukdysistáti?© Zdaměproménepravosti-neodsoudíbez
milosti zda mě nezatrati?8.Ještěsoběnezoufejme,© ačnásmnohotíží,aleomilosťvolejme,© smrťnežzlásesblíží;
dokud čas je ku pokání, Ilkejme: Boží smilování 
jistě k nám se sníží.

9. Bolestné. tajemství nyní, - Kriste Špasiteli,obětovaťToběmíní| lidTvůjžalemschvělý:
bychom viny všecky smyli, jichž, že jsme se dopustili,© svědomínásviní.10.Dej,aťrůženectensvatý© zbožněvykonáme,bolestíTvýchpokladzlatý| srdcemroz
jímáme, jež jsi, Beránku náš tichý, smazať chtěje
naše hříchy, trpěl z lásky samé.

11. A když po života boji - budem" umírati,
Jesu náš, ty s Matkou svojí račiž při nás státi: nedejdušizahynouti,© alepotézemsképouti
rač ji v nebe zvát.

2. Píseň před bolestným růžencem.

1. Ža-lo-stí se chvě-ji ce-lý, ja-zyk slo-va

pů „= „I T a s= TEL
MPTEFISN LŠJS

ne- má, když Tě pněť zřím, Spa- si - te - li,FELEEE ELLA
Ť = -—"

me-zi lo-try dvě-ma, když zřímTe-be
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5FLELEF:ka I
w I

ne-vin-né-ho, těž-ce k smr-ti zra-ně-né-ho ;

uf . o L — I 9 „m
i FEE
FK - -E EI

po mémspa-se-ní Tys tou-žil a já Te-be
i

id ——ů Ibe
| [

ztrý - znil.

TT BERN

2. Jaká že jest Tvoje vina, - že tam u Piláta naTebejaknazlosyna© žalujesběřklatá?zbuřičstvíTělidTvůjvinil,— jemužjsijen
dobře činil, žádný nemá ve své zlosti. s Tebou
útrpnosti.3.Pilátvinyneshledává,© rucesoběmyjeapřecbičovaťTědává© akatvtvářTvouplje,útrapámTvýmjensesměje!© Pane,cosetojen
děje, že Ty trpiš, mlčíš k všemu, - nezlořečíš jemu ?

4. Ukřižuj ho! Sběř zlá žádá, propusťBarabáše!© KrevaťJeho,aťjenpadá| nanás,
syny naše! - neb se králem býti pravil, královskývjezdprávěslavil,© zlomímemocatrůnJeho
z dřeva potupného.5.Taksběřvolávhroznémryku,© Pilát
povoluje, a již katem v divém křiku tupéhřebykuje,| křížatrníostréchystá,© byjímztupil,zramlKrista— nevinnéhoSpasitele— na
cti, duši, těle.6.Ach,comíníš,můjTyPane!| nedbášnatyzloby,© až1trnounebešťané,© jaksběřzlá

10*
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Tězdobí,korunuTiztrnívtiská,© ažkrev
z svaté hlavy tryská, proudem teče Beránkovi,
na plášť šarlatový.7.Acořícťmámotémuce| velké,nevýslovné,kdyžTvézbodlinohy,ruce| vzlostine
slitovné ? - Tělo svaté obnažili, na kříži Tě povýšil,bolestemTvýmjensesmáli,© pomozsobě!láli.

8. Jak již nemám žalostniti - a se soudu báti,nakřížikdyžzřímTěpníti— promouzlosťsekáti!© abychnezřelsmrtistínu,Vyssámsmazal
moji vinu, slitoval se nad hříšníkem, - nad mnou
nad vinnikem.

9. Proto, Pane, rač mi dáti, - ať všech hříchů
želím, - ať již počnu milovati Tebe srdcem celým, 
a až budu na věčnosti - skládat účet z kajicnosti,
rač mne přijmouť ve své rámě, neb jsl trpěl za mě.

3. Píseň před bolestným růžencem.

1 í Jak se's za-chvě-la,když jsi zvě-dě-la,
7 ža-lost-ný ten zjev: SynTvůj ce-dil krev,

sva-tá| Pan-noMaria!
sva-tá Pan- no Ma ri a!

O l i 1IZ L 1 i „ I I LÁ i 1== ELFpre ===E 1kdyžsenatvářble-dousklo| nil,K-bI| rsT3re FESEFTe
2Z p —Í — —- ——- u

nej-svě-těj-ší sl zy ro. nl;
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pr== |= j — n J| - L „L ——E LL a
Jak mne bo-li, Ma rl- a,6 FEI Hpbou mirazda TÍ M

; C l J = I M s p] „I < 4( : = =. hhbo-lesťTvo-je,| Mar a!
2.ÓjakvelkýžalTebeMátijal,— svatá

Panno Maria! když Tvůj milý Syn hříchů prostavin,| svatáannoMaria!© zrazen,odkatanů
jatý| ksouduhříšnýchkráčelSvatý;jakmne
bolí, Maria, - bolest Tvoje, Maria!3.Ojakvelkýžal| TebeMátijal,| svatá
Panno Maria! když Tvůj Syn a Pán k sloupupřivázán,© svatáPannoMana!© kdyžJejbičíkyapruty| velmizranilkatankrutý;jakmnebolí,
Maria, - bolesť voje, Maria!4.ÓjakvelkýžalTebeMátijal,— svatáPannoMana!kdyžTvůjSynakrál— předžoldnéřistál,© svatáPannoMara!© dohlavyjižnejsvětější© trnivbodlinejostřejší;© jakmnebolí,
Maria, - bolest Tvoje, Mania!5.ÓjakvelkýžalTebeMátijal,| svatá
PannoMana!© kdyžjsizřelakříž,©—naněmžhříchůtíž,© svatáPannoMaria,| neslSynTvůjpotupený© jakootrokbezecenný;© jakmnebolí,Maria,© bolesťTvoje,Maria!

6. Ó jak velký žal Tebe Máti jal, svatáPannoMara!kdyžTvůjmilýSyn| hříchůprostavin,svatáPannoMaria!© hříšnýmpodalruce,nohy,© byjepřibilkatanstrohý;© jakmnebolí,Maria,© bolesťTvoje,Maria!
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T.Pročežprotenžal,| kterýžTebejal,
svatá Panno Maria! když Tvůj milý Syn,- hříchůprostavin,— svatáPannoMaria!| vmukách
velkýchsmyslímírnou| zmíraltiševoběťsmírnou.
Přimlouvej se, Maria, za nás hříšné, Maria!8.Mátovinajest,© žekřížmusilněsť,svatáPannoMaria!| přemilýTvůjSyn,hříchůprostavin,— svatáPannoMaria!© zanástrpěl
sterémuky,bynámvzešlazJehoruky| věčnáspása,Maria,© požehnejnás,Maria!

Litanie ©umučení Páně.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Ježíši, moudrosti věčná, |

iši, muži bolesti,
žiši, od národu svého nevinně pronásledovaný,

Ježíši, za třicet stříbrných zrádně prodaný,
Ježiši, k nohám učeníků svých skloněný,

iši, na hoře Olivetské v modlitbě na tváři
ležicí,

Ježíši, ve smrtelné úzkosti krvavým potem
se poticí,
ši, od anděla posilněný,
ši, od Jidáše polibením zrazený,
ši, od žoldnéřů provazy svázaný,
ši, od učeníků svých opuštěný,

Smilujsenadnámi!
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Annáši a Kaifáši představený,
od služebníka poličkovaný,
od Istivých svědků křivě obžalovaný,
v obličej uplvaný,
zavázanéě oči mající,
bílým rouchem oděný,
nad Barabáše za horšího pokládaný,
k sloupu přivázaný a ukrutně bičovaný,
v plášť šarlatový oblečený a potupený,
trním bolestně korunovaný,
třtinou potupený,
od židů k smrti kříže žádaný,
zvůli nepřátel svých odevzdaný,
k nejohavnější smrti odsouzený,
těžkým křížem obtížený,
jako beránek k zabití vedený,
ze šatů svých svlečený,
hřeby na kříž přibitý,
za nepřátely své k Otci svému nebeskému
modlící,
mezi nespravedlivé počtený,
na kříži potupený a posmivaný,
kajícímu lotru ráj přislibující,

poručil,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,

od svého Otce nebeského opuštěný,
octem a žluči napájený,
jenž jsi všecko dokonal, co Písmo Tobě

předpovidalo,
Ježíši,
Ježíši,

poslušný až k smrti kříže,
jako oběť smíření našeho na kříži

umírající,

námi!

nad

Se

Smiluj
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Ježíši, svou nejsvětější duši Otci svému ne
beskému odporoučející,

Ježíši, kopím probodnutý,
Ježíši, s kříže sňatý,
Ježíši, do hrobu položený,
Milostiv nám buď, odpusť nám Ježíši!
Milostiv nám buď, uslyš nás Ježíši!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu, nenávisti a ode vší zlé vůle,
Od moru, hladu a vojny,
Od všelikého nebezpečenství těla i duše,
Pro své práce a noční bdění,
Pro své bolestné bičování a korunování,
Pro svou žízeň, slzy a obnažení své,
Pro svou předrahou smrť a umučení své,
V den soudný,
My hřišníci, Tě prosíme, uslyš nás!
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys srdce naše obměkčiti a k pravému po

kání přivésti ráčil,
Abys milosť Ducha svatého v srdce naše vlíti

ráčil,
Abychom sami nad sebou se smilovali a sami

nad sebou plakali,
Abychom svými nepravostmi "Tebeopět znova

nekřižovali,
Abychom opravdově křesťanský, svatý, boha

bojný a ctnostný život začali,
Abychom Tebe ze srdce nade všecko, bližního

pak jako sebe samy milovali,

Srmlujsenadnámi!

1!
*v191

ež

Vysvoboďnás,J

Těprosíme,uslyšnás!
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Abychom v Tobě vždycky živi byli a také
s Tebou umřel,

Abys nám pravého pokoje, pokory a trpělivosti
uděliti ráčil,

Abys nás ode všech nečistých myšlení, od
úkladů dábelských a od věčného zatracení
vysvoboditi ráčil,

Abys svou svatou církev zachovati a nás
někdy do shromáždění svých Svatých přijati
ráčil,

Abys nás vyslyšeti ráčil, |

Beránku Boží, jenž snimáš hříchy světa, odpust
nám, Pane!

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

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

Těprosíme,uslyšnás!

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

(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

W. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobrořečíme Tobě.
B. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

vwPvw?

Modleme se! Pane Ježíši Kriste, jenž jsi v šestou
hodinu na kříži vyzdvižen byl a svou předrahou
krev na vykoupení hříchů našich vyliti ráčil; po
korně Tebe žádáme, abys nás po vykročení ze
života tohoto do království svého radostně při
jat ráčil, jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého Bůh po všecky věky
věkův. Amen.
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Modlitba před sv. růžencem.

Ó Bože, Otče nebeský, shromážděni před obli
čejem Tvé božské velebnosti chceme v žalostném
růženci nábožně rozjímati a uctiti přebolestné utrpení
Tvého milého Syna, Pána a Spasitele našeho Ježíše
Krista, a přehořkou smrť Jeho, kterou z neskonalé
lásky k nám podstoupil a nás od věčné smrti vy
svobodil.

Ó nechať toto Tvé přehořké umučení hluboko
pronikne srdce naše! Dej nám v něm poznati
a okusiti, jak hrozný jest hřích před božskou tváří
Tvou, jelikož ku shlazení jeho tak veliké obět:
třeba bylo; ale ať poznáme i velikost lásky Tvé,
jenž jsi za nás na kříži svou předrahou krev až
do poslední krůpěje vycedil, aby na nás to veliké
dílo vykoupení zmařeno nebylo.

Sešli nám, nebeský Otče, Ducha Svatého k těto
naší pobožnosti, aby nám hojného užitku a po
žehnání přinesla.

Ó blahoslavená Panno a Matko Boží Maria,
budiž prostřednicí a orodovnicí naší, modli se s námi
a pros za nás, aby tato naše pobožnosť Pánu Bohu
milá a duším našim prospěšná byla. Amen.

Nyní se začne růženec s tajemstvími bolestnými, nejprve:

„Věřím v Boha“ — „Otče náš“ — a třikrát
„Zdrávas,“ kdežto po slovu Ježíš se může přidati:
1 Který mysl naši osvítiti račiž. 2. Který vůli naši
napraviti račiž. 3. Který paměť naši posilniti račiž.

Pak nasleduje 5 desátků; nejprve 1 „Otče náš“ a 10
„Zdrávas“; po slovu Ježíš se při každém desátku přidává jedno
z následujících tajemství:
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1. Který pro nás krví potiti se ráčil.
2. Který pro nás bičován býti ráčil.
3. Který pro nás trním korunován býti ráčil.
4. Který pro nás těžký kříž něsti ráčil.
o. Který pro más ukřižován býti ráčil.

Modlitba po sv. růženci.
Ó nebeský Otče, všemohoucí Bože, ve společné

pobožnosti rozjímali jsme nyní trpké umučení a pře
bolestnou smrť Tvého milého Syna, Pána a Spasitele
našeho Ježíše Krista. Ó shledni milostivě na nás

dítky své a přijmi se zálibou tuto pobožnosť naši!
Co nám nehodným schází, doplniž neskonalými
zásluhami Ježíše Krista a dej nám milosť, aby Jeho
umučení a smrť sloužila nám k rozhojnění lásky
k Tobě, poskytovala nám úlevy v utrpeních, sílila
nás ve křížích a trápeních a ve všech protivenstvích
života vezdejšího, zvláště pak v hodinu smrti naší,
aby předrahá krev Jeho na žádném z nás nepřišla
ku zmaření, nýbrž abychom všichni v lásce ke
Kristu Ježíši živi byli, z lásky k Němu zemřeli
a potom u věčné lásce s Ježíšem spojeni býti sobě
zasloužili. Za to Tě prosím skrze téhož Pána a
Spasitele našeho Ježíše Krista a na přímluvu nej
blahoslavenější Panny Marie, přemilé Matky Jeho,
nyní 1 v hodinu smrti naší. Amen.

1. Píseň po Sv. růženci.
(Nápěv jako po růženci radostném str. 143.)1.Růženeciuvíjíme,— našeMátisvatá,| ze

života Tvého Syna, z%perel to a zlata, růže Ty
přespanilá, nad panny Panno milá, - Panenko Maria.
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2. Jistě's tehdáž bolnou touhou - umírala všecka,synůvrudýpotkdyžpila© horaOlivetská,
růže Ty přespanilá, atd.3.Citila's,kdyžtěloPáně© bičovánobylo,tělo,ježTvéčistélůno© světuporodilo,© růžeTy
přespanilá, atd.4.Ztrnívěnecostrývelmi© Kristunapohanuvusinaléčelovetkán| hrubýchodkatanů,růže
Ty přespanilá, atd.5.Ach,jaktrudnáajakdálná| cestana
Golgotu, na níž Pán kříž těžký nese v únavě
a potu, růže Ty přespanilá, atd.6.SynTvůjumřel,Jehostrasti© jižjsou
dokonány, - smrtí Jeho otevřeny zlaté nebes brány,

růže Ty přespanilá, atd.T.KéžnásTvůjSynulituje© svatýpro
růženec-anámvrájimilostivě© podáslávyvěnec,

růže Vy přespanilá, atd.

2. Píseň po sv. růženci.

(Nápěv jako: „Žalosť bolné rozechvění“, str. 144.)

1. To tajemství, Jesu milý, Tvého umučení,ježjsmevtétosvatéchvíli© Tvojeprouctění
zbožně spolu rozjimali: u Tebe kéž, věčný králi,
dojde zalíbení!

2. Ach, kdo by jen, Spasitel, Tebe nelitoval,pováživ,že'sživotcelý© pronásobětoval;© že
jsitoliktrpělzlého,© hříšníkabysnehodného
zhouby uvaroval?

3. Nehrozil's se, trůnu svého v nebi zanechati;ba,SynBohavšemocného,© člověkemsestáti:
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hříšníciby,plniviny,© dětmiBožímiasyny
zas se mohli zváti.

4. Čas když přišel zvěstovaný, smutná chvíle
pro Tě, modlil jsi se v Gethsemani, krvavě sepotě:© Jidáštu,zlénaznamení,| vtisklvtvář
Tvou políbení, by Tě zradil rotě.o.Ajižnelítostníkaté— povzbuzenízradou,Kriste,naTvétělosvaté© provazůtížkladou,vtébyještěTebechvíli© nasoudpřísnýpostavili

před židovskou radou.
6. Od Annáše ku Kaifáši - nyní s Tebou pílí,

křivé obžaloby vznáší, by Tě odsoudili. Pilátatéžsvoliťnutí— nepřátelé"Tvojikrutí,© nakříž
by Tě vbil.T.Pilátzmrskať"Tebevelí| rotěnevázané,žeažkrveproudach,vřelý| poTvémtělekane;trnížoldnéřipakstáčí© ajenaTvouhlavuvtláčí

Kriste náš a Pane!

8. Ve posměch pak neslýchaný drze Tebestaví;© bystímvětšídošelhany,© králemsvým
Tězdraví.© PosměšněpakklekajíceplvajívTvébožskélíce,© Jesupřebolavý!9.VposledToběnaramena| křížpřetěžký
dali, - s krutostí, jež nemá jména, - na něm přikovali;

ba i ještě v smrti chvíli bezlitostní, zdivočilí
se Ti posmíval.10.Tajemstvíto,JesuKriste,| nynízavíráme,kTobě,SynuPannyčisté,© litostivěIkáme:dej,aťTvojeumučení| posloužínámkuspasení,

vroucně o to Ikáme.
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O v „ wap sLY ,
V. Růženec slavný čili vítězný,

jejž obětovati budeme ke cti a chvále slavného vzkříšení a
nanebevstoupení Pána našeho Ježíše Krista za naše rodiče,
bratry, sestry a příbuzné, živé i zemřelé, za naše domácí, za
všecky dobrodince a konečně za všecky nepřátely naše.

Píseň před slavným čili vítězným růžencem.ah o
> - J !
l ( V Kri-stu Pá-nu bra-tři, se-stry, u - vi- je- me. < . . ? . , ) . ,

U Ke cti Pan-ny nej-svě-těj-ší z kvě-ti-ny Jí

vi-nek pe-strý, z Krista Pá-na o-sla-ve-ní;
nej-m1-lej-ší,

A | s smATLIIIC
pere GG IIETEF

k to-mu o-brať-mež své zře-ní; a když bu-dem'
nk —— nUH DZ 3 „I 9 „=I - I „II

sbbTabcd ag
SE "TT —eTT "ji

roz -ji - ma - tl, shléd-ni na nás, bož-ská Má-ti!

2. Byl to dlouhý den již třetí, když Pán
meškal ve podsvětí, - když Jej sňali s dřeva kříže,-khrobudalistrážamříže,© ahle!andělvřízebílé© ukázalsevesvésile;— strážapečeťna
zemsrazil,© nebBůhdílohříchuzkazil.

3. Které kvítko jest tak krásné, - které světlojesttakjasné,© jakzvěsťposlanebeského:-VstalťPán!viztemístojeho!© VstaltPán,jaksám
předem pravil, - vítězství by slavné slavil; - slastnootomrozjímati;— plesejsnámibožskáMáti!
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4,Akdyžposkonanémdíle© nadešlatablaháchvíle.© kdyPánvstoupilnanebesa© zá
sluhy své s sebou nesa, hle, tu zraky učenníků
hledí za Ním plny díků; slastno o tom rozjímati;

plesej s námi, božská Máti!5.Akdyžletnicoslavnosti,— odvšadpřišličetníhosti© domácíazdálítaky,| cožezřely
jejichzraky© nadhlavamiapoštolůvdomě,kdežtodlelispolu?© Slastnootomrozjímati;
plesej s námi, božská Mát!

6. Byl to s nebe sám Duch svatý, kterýž
v darech přebohatý od Otce i Syna vyšel, a jakplamennazempřišel,© kterýžmocísvouařečí,

v Ježíši že spása svědčí; slastno o tom rozjímati;| plesejsnámi,božskáMáti!
T. Když 1 Tys se rozžehnala, - pozemskou pouťdokonala,tujakduše1'Uvétělo© odplatuhnedvzítismělo:© Pánhoneponechalvhrobě,© ale

slavnévzaljekSobě;| slastnootomrozjímati;
plesej s námi, božská Máti!8.AnděléTěpřivítali,| královskýholdToběvzdali,© anPánJežíš,SynTvůjmilý,-povýšilTě
v onu chvíli, za královnu nad anděly, by Těchválilsborjichcelý;© slastnootomrozjímati;
plesej s námi, božská Máti!9.Plesejsnámi,božskáMáti!© Atamračsepřimlouvativesvéláscenepřeberné© zanássvojedítkyvěrné,© bychomdbaliTvojichctností,sTeboudošliblaženosti— předsoudemkdyžbudem"státi;© Vyprosnámto,mocnáMáti!
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Litanie k Duchu Svatému.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Duchu od Otce i Syna vycházející,
Duchu Svatý, jenž okres zemský naplňuješ,
Duchu, Utěšiteli,
Duchu, Posvětiteli,
Duchu Svatý, jenž jsi Pannu Marii zastínil,
Duchu pravdy, jenž církev svatou před bludy

chráníiš,

Duchu moudrosti, jenž k plnění vůle Boží
povzbuzuješ,

Duchu rozumu, jenž poznání dobrého a zlého
usnadňuješ,

Duchu rady, jenž spasitelná vnuknutí dáváš,
Duchu síly, jenž v boji proti pokušení síliš,
Duchu umění, jenž vlohy k pochopení pravdy

udiliš,
Duchu pobožnosti, jenž mysl k Bohu povznášíš,
Duchu bázně Boží, jenž před urážkou Boha

varuješ,
Duchu milosti a svatosti,
Duchu synovství Božího,
Duchu modlitby a potěšení,
Duchu radosti,
Duchu spasení, jenž k setrvání v dobrém po

vzbuzuješ,

nadnámi!

s6

Smiluj



Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
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víry a lásky,
pokoje, jenž pokoj svědomí navracuješ,
kajicného proniknutí,
trpělivosti a tichosti,
zdrželivosti a čistoty,
sebemrtvení a pokání,

Duchu všech milostí,
Duchu všech darů výborných,
Duchu pravé osvěty světa,
Duchu, učiteli neumělých,
Duchu, zkoumateli ledví a srdcí našich,
Duchu, vladaři a posvětiteli církve,
Duchu, původce všeho dobrého,
Duchu, osvěto patriarchů,
Duchu, roznicení proroků,
Duchu, učiteli apoštolův a evandělistů,
Duchu, vítězná posilo mučeníků,
Duchu, vůdce vyznavačů,
Duchu, ochránce nevinnosti na křtu svatém

nabyté,
Duchu, ochránce panenské a manželskéčistoty,
Duchu, Posvětiteli všech Svatých,
Milostiv nám buď, odpusť nám Duchu Svatý!
Milostiv nám buď, uslyš nás Duchu Švatý!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od vlažnosti u víře,
Ode všeho kacířství a odpadlictví,
Od nevěry a zatvrzelosti,
Od tvrdošíjného odporu proti křesťanské pravdě,
Od nečistoty těla a duše,
Od malomyslnosti a zoufalství,

Poutní kniha II. 11

V

Smilujsenadnámi!

a

Vysvoboďnás,DuchuSvatý|
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Od lhostejnosti v plnění vůle Boží,
Od opovážlivého spoléhání na milosrdenství Boží,
Od ztráty milosti Boží,
Od rouhání a nepravosti,
Od nenávisti a různie,
Od zatvrzelosti proti spasitelným napomenutím,
Od nekajicnosti až do smrti,
Skrze své věčné vycházení od Otce i Syna,
Skrze zjevení své při křtu Ježíše Krista,
Skrze spasitelné příští své na apoštoly,
Skrze nevýslovnou lásku svou,
My hříšníci, Tě prosíme, uslyš nás!
Abys všecky údy církve katolické stále oži

vovati a posvěcovati ráčil,
Abys všecky národy v jedné svaté víře spo

jit ráčil,
Abys nás milostí svou předcházeti, sprovázeti

a nám přispivati ráčil,
Abys v nás hlad a žízeň po pravé křesťanské

spravedlnosti vzbuditi a rozněcovati ráčil,
Abys ducha křesťanské víry, naděje a lásky

v nás oživiti ráčil,
Abys v nás ducha čistého a srdce čisté

utvořiti ráčil,
Abys bázeň lidskou a neodhodlanosť k do

brému v nás potlačiti ráčil,
Abys nás křesťanskou statečností a silou ozbro

jiti ráčil,
Abys srdce naše za příbytek, v němž bys

s Otcem a Synem Jeho stále přebýval,
přistrojiti ráčil,

Abys nás nádobami lásky své učiniti ráčil,

——

Vysvoboďnás,DuchuŠvatý!

)

uslyšs!

2

Těprosím
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Abys tělo naše chrámem svým učiniti a za
chovati ráčil,

Abys nepřátely církve ku poznání přivésti
ráčil,

Abys nám při skonání života vezdejšího milosti
konečné uděliti ráčil,

Abys nás vyslyšeti ráčil,
Duchu Boží, ]
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! vlej v nás

Ducha Svatého!

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! sešli nám
Ducha Svatého!

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! uděl nám
Ducha Svatého!

Duchu Svatý, uslyš nás! Duehu Švatý, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

W. Srdce nové stvoř v nás, Ó Bože!
BR.A neodjímej nikdy od nás svého Ducha Svatého.
ý Sešli s nebe svého Ducha Svatého!
B. A obnoviž tvářnosť veškeré země!
W. Pane, vyslyš modlitbu mou!
R. A volání mé k Tobě přijď!

Modleme se! Bože, jenž jsi srdce věřících
osvícením Ducha Svatého vyučil, dejž nám v témž
Duchu pravé věci smýšleti a z jeho potěšení
vždycky se radovati.

Bože, jemuž každé srdce známo a každá vůle
povědoma jest, očisť vlitím milosti Ducha Svatého
mysli naše, abychom "Tebe dokonale milovati a
chváliti mohli.

-=

Těprosíme,uslysnás!

11*
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Sešli, všemohoucí Bože, se svatyně nebeské
svého Ducha Svatého a vyslyš volání a vzdychání
naše o vzácné dary a milosti Jeho, abychom skrze
Něho úplné odpuštění hříchů svých obdržeti 1 Jeho
silou nebeskou všem pokušením odolati a v začatém
dobrém až do skonání svého setrvati mohli.

Ó Bože, Duchu Svatý, Posvětiteli duší a Utě
šiteli srdcí, přijď a naplň srdce naše milostí svou a
vyčisť z něho všecko, co svatosti Tvé se protiví.
Uč, řiď a ochraňuj nás, abychom na cestě spásy
své nezbloudili, žádných překážek se nestrachoval,
ale skrze milosť vou duše své Bohu Štvořiteli a

Spasiteli čisté odevzdali. Zachovej v nás víru pravou,
naději nepohnutelnou, lásku dokonalou, vůl pak
naši učiň ochotnou, vykonávati vůli Tvou, abychom
se Tobě časně 1 věčně líbiti mohli.

Milosť Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží
a účastenství. Ducha Svatého budiž s námi všemi

až na věky věkův. Amen.

Modlitba před sv. růžencem.
Ó nejdobrotivější Otče nebeský! Po nejhlubším

pokoření milého Syna Tvého a Spasitele našeho
Ježíše Krista až k smrti kříže spatřujeme Jej opět
oslaveného jakožto pravého Syna Božího v zázračném
vzkříšení a ve přeslavném nanebevstoupení Jeho.
Toto Jeho povýšení a oslavení chceme nyní pobož
ností slavného růžence nábožně rozjímati. Přispěj
nám k tomu, Otče nebeský, svou božskou milostí,
uděl naší pobožnosti svého požehnání, abychom jí
vic a více povzbuzení byli následovati Ježíše Krista
v Jeho bolestném ponížení a přehořkém utrpení a
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takto hodnými se stali s Ním jedenkráte ve stáncich
věčného blahoslavenství v Jeho slávě a velebnosti
účastenství míti. — K tomu nám sešli Ducha Svatého!
Ó blahoslavená Panno a Matko Boží Maria, Královno
svatého růžence, budiž prostřednicí a orodovnicí
naší, modli se s námi a oroduj za nás, aby tato
pobožnosť byla Pánu Bohu milá a duším našim
prospěšná. Amen.

Nyní modlí se

„Věřím v Boha“ — „Otče náš“ — třikrát
„Zdrávas“ ; po slovu „Ježíš“ může se přidati:
1. V kterého věříme. 2. V kterého doufáme.

3. Kterého nade všecko milujeme.
Následuje opět 5 desátků, při nichžto se vkládají tato

tejemství:
1. Který z mrtvých vstáti ráčil.

Který na nebe vstoupiti ráčil.
Který Ducha Švatého seslati ráčil.
Který Tě, Panno, na nebe vzíti ráčil.
Který Tě, Panno, na nebi korunovati ráčil.2PHDW

Modlitba po sv. růženci.

Ó nejdobrotivější Otče nebeský! Pokorně Tě
žádáme, přijmi zošlostivě nehodnou modlitbu naši,
kterou jsme s dětinou důvčěrností e trůnu Tvé
božské velebnosti při dnešní pobožnosti svatého
růžence vysýlali, a dej, aby rozjímání vznešeného
povýšení a oslavení Tvého božského Syna Ježíše
Krista nám bylo spasitelné.

Dej, ať toto Jeho oslavení nám dodává stá
losti v pokušení, síly v utrpení, útěchy v zármutku
a odevzdanosti do vůle Boží ve všech případnostech
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života, a my abychom tím hodnými uznání byli
Jeho oslavení jedenkráte u věčné blaženosti účastnu
býti. Za to Tě žádáme skrze téhož Pána a Spasitele
našeho Ježíše Krista a na přímluvu Jeho nejsvětější
Matky, Královny svatého růžence, nyní i v ho
dinu smrti naší. Amen.

Píseň po sv. růženci.

(Nápěv jako po růženci radostném str. 143.)

1.RůženecTiuvíjíme,© našeMátisvatá,ze
života Tvého Syna, z perel to a zlata, růže Ty
přespanilá - nad panny Panno milá, - Panenko Maria!2.Světemradosťvelkáspěje:© Kristavhroběnení,| vlastnímocízmrtvýchpovstalvdivnémoslavení,© růžeTypřespaniláatd.9.PobyvtuPánkrátkoudobu,© vstoupilnanebesa,© nadoslavouJehonynínebe,zeměplasá,

růže Ty přespanlá atd.4.SeslalPán,jakpředpověděl,© DuchaTěšitele,jenžtodušimilostdává,© světloBožístkvělé,© růžeTypřespaniláatd.o.Nanebe,kdevyvolenců“m© světlověčnésvítí,© Ježíš,SynTvůjpřežádoucí,© ráčilTebe
vzíti, růže Ty přespanilá atd.

6. Královnou Tys nebešťanů po výrokuPáně,© korunuTiKristusvložilvbělostkvoucí
skráně, růže ly přespanilá atd.

T. Kéž nás Tvůj Syn ulituje, svatý pro růženec,anámvrájimilostivě© podáslávyvěnec,
- růže Ty přespanilá atd.
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VI. Růženec čili koruna
vlvke cti 33 let věku Pána Ježíše na zem..

Tento růženec, zvaný růžencem Páně, protože se modlí
ke cti a chvále Ježíše Krista, skládá se z 33 „Otčenášů“ na
památku a uctění 33 let, které žil zde na světě. Ke cti jeho
5 sv. ran připojuje se 5 „Zdrávas Maria“ a růženec se ukončí
jedním „Věřím v Boha.“ Při modlení jednotlivých „Zdrávasů“
a „Otčenášů“ mají se rozjímati tajemstvíživota, utrpení, smrti atd.
Pána našeho Ježíše Krista. V jakém pořádkujednotlivé „Zdrávasy“
a „Otčenáše“ po sobě následují, jakož i způsob, jímž jednotlivá
tajemství lze rozjímati, udáno podrobně dole. Papež Klement X.
udělil brevem de salute gregis Dominici ze dne 20. července 1674
přemnoho odpustků, z nichž pouze tyto uvádíme: 1. odp. 200let
pokaždé tomu, kdo se růženec tento s opravdovou zkroušeností
modlí, z hříchů svých se vyzpovídá, aneb aspoň pevný úmysl
má se vyzpovidati. 2. odp. 150 let tomu, kdo růženec tento
nosí a po sv. zpovědi a sv. přijímání v pondělí, ve středu,
v pátek a na zasvěcené svátky se jej modlí, 3. Plnomocné
odpustky jednou za měsíc tomu, kdo se jej po celý měsíc
modlí. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl
sv. Otce. Při modlení této koruny musí se však užívati růžence,
jenž jest svěcen od mnichů kamaldulenských, aneb od kněze,
jenž od sv. Otce obdržel k tomu zvláštní povolení. Obyčejná plná
moc světiti křížky, růžence atd. s papežskými odpustky nestačí.

Píseň před korunou.
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2.NebkdyžvBetleměsezrodil,© zrodilsechudičký,| stájMubytem,Jeholožem| pastýřů
jesličky;ten,jenžtrůnínavýsosti| vechlévě
dlí a se hostí pro lidské nectnosti.

3. Když pak nadešel den osmý - Jeho zdepobyti,© zákonemproňnezávazným© muselkrev
cediti,přibolestnémobřezání| zahříšníkybezustání| činitipokání.

4.Kdyžpakkrátcepředsvousmrtí© natvářileželPán© asemodlilkOtcisvému| vzahraděGethseman,| tuJejtakáúzkosťjala,© žekrevztělavytryskala,© vkrůpějíchpadala.5.Akdyžpomodlitběpovstav— rotězlýchsámšelvstříc,| tajakzločinceJejjala,bití,
ran nešetříc; - ruce bolestně Mu spjali, v trýznění
se předstihali, aniž by ustali.

6. Spoutaného k soudu vedou - bezeitní lotrové,atuprotiNěmusvědčí| falešnísvědkové;| že
se Bohu rouhal, praví, - ten, jenž hledal bez u. vy 
otcovy oslavy.ď.Natoihnedhodnýmsmrti© Ježišeuznal
a naň s hanou sliny z úst svých - o závod metali,
a 1 bill rukou zlostnou, s zuřivostí nelítostnou
Jeho tvář milostnou.8.PakjejvedlikPilátovi© tenJejdalbičovat,© akdyžtresttennepostačilaonsepočalbát— hrozebžidůvajicnúani,— dalJej
v jejich moc a přání ku ukřižování.9.AhnednahlavuMuvtiskli| korunutrnovou,— dorukypaknaposměchy| dalihůl
třinovou - a kříž těžký na ramena - do krve až po
raněná - pro hříchů břemena.
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10.KřížemtímPánobtížený© zaměstobéřese,| každičkýúdJehotělabolestíchvějese,
rámě pod tíhou se drobí, - a Pán klesá bez podoby
pro lidské pro zloby.

11. A když na Golgotu došel - na místo popravné,tuJejnazemporazili| vzáštisvéohavnéoděvuJejpozbavili,— ruce,nohynakřížvbili,
k nebi pak vztýčili.12.Akdyžnakřížipnělvmukách,| „pomozsil“volali,takaještěmnohemvíce| Jemuserouhali,aPánvšetotišesnáší,© pronáshříšné,spásunaši© vylilkrevnejdražší.

13. Tak již, Pane, přijmiž od nás to Tvýchmukuctění,| adej,bychomvšichnibyli.krvíTvouspaseni;© dejnámhříchůlitovati,© dejnám
ctnostně putovati, na soudu obstáti. Amen.

Litanie ©nejsv. jménu Pána Ježíše.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad
nám:! Pane, smiluj se nad námi!

Ježíši, uslyš nás! Ježíši, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože, =
Duchu Svatý, Bože, 5
Svatá Trojic?, jeden Bože, s
Ježíši, Synu Boha živého, i =
Ježíši, odlesku Otce, ©
Ježíši, kráso světla věčného, —

Ježíši, králi slávy, =
Ježíši, slunce spravedlnosti, U
Ježíši, Synu Marie Panny, |
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přemilý,
podivuhodný,
Bože silný,
Otče budoucího věku,
Anděle velké rady,
nejmocnější,
nejtrpělivější,
nejposlušnější,
tichý a pokorný srdcem,
milovníku čistoty,
milovníku náš,
Bože pokoje,
původce života,
přiklade ctnosti,
horliteli duší,
Bože náš,
útočiště naše,
otče chudých,
poklade věřících,
pastýři dobrý,
světlo pravé,
moudrosti věčná,
dobroto neskonalá,
živote a cesto naše,
radosti andělů,
králi patriarchů,
mistře apoštolů,
učiteli evandělistů,
silo mučeníků,
světlo vyznavačů,
čistoto panen,
koruno všech svatých,

senadnámi!

Smiluj
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Milostiv nám buď, odpusť nám Ježíši !
Milostiv nám buď, uslyš nás Ježíši!
Ode všeho zlého, ]
Od všelikého hříchu,
Od hněvu Tvého,
Od úkladů dábelských,
Od ducha smilného,
Od věčné smrti,
Od nešetření vnuknutí Tvojich,
Skrze tajemství svatého vtělení svého,
Skrze narození své,
Skrze dětství své,
Skrze božský život svůj,
Skrze práce své,
Skrze smrtelnou úzkosť a utrpení své,
Skrze kříž a opuštěnosť svou,
Skrze smrtelné mdloby své,
Skrze smrť a pohřeb svůj,
Skrze z mrtvých vstání své,
Skrze na nebe vstoupení své,
Skrze radosti své,

1šul

Vysvoboďnás,Jež

Skrze slávu svou,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť

nám, Ježíši !
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš

nás, Ježíši!

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

Ježíši, uslyš nás! Ježíši, vyslyš nás!
Modleme se! Pane, Ježíši Kriste, jenžto jsi

řekl: Proste a obdržíte; hledejte a naleznete; tlucte
a bude vám otevřeno; prosíme, uděl nám, žádajícím



— 172 —

vroucnost božské lásky své, abychom Tě celým
srdcem, ústy i skutkem milovali a Tebe chválit
nepřestávali.

Dejž nám, Ó Pane, abychom svaté jméno Tvé
ustavičně ctili a je zároveň 1 milovali, poněvadž
nikdy ochrany své nezbavuješ těch, jež v dokonalé
lásce své ovičíš. Jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův. Amen.

Sv. Otec Lev XIII. udělil 16. ledna 1886 300 dní od

pustků jednou za den všem věřícím, když litanii tuto se
srdcem zkroušeným a nábožně se pomodli.

Nyní začíná růženec (koruna),
jejž modliti se budeme za potřeby církve svaté a pak na
úmysl, by Ježíš Kristus pravou horlivosť a zkroušenosť
v srdcích našich vzbuditi ráčil, abv-' „1 hříchů svých litujíce
a pravé pokání či íce Jemu budoucně s čistým srdcem sloužili.

Ve jménu Otce i Syna atd.

Vzbuzení lítosti: O nejlaskavější Ježíši, srdečně
tuji, že jsem Tebe, nejvyšší a lásky nejhodnější
dobro, svého Boba i Spasitele, kdy hříchy svými
urazil. Opravdové činím předsevzetí, se polepšiti a
Tebe nade všecko milovati

První desátek.

Archanděl Gabriel zvěstuje nejbl. Panně Marii
vtělení Syna Božíhu v jejím nejčistějším životě.
Zdrávas Maria.

1. Vtělený Syn Boží narodiv se z Marie Panny
leží v jeslích. (Otče náš.

2. Andělé se radují prozpěvujíce: Sláva na
v

výsostech Bohu. Otče náš.
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3. Pastýřové, jimž andělé narození Jeho zvě
stovali, klanějí se Jemu. Otče náš.

4. Osmého dne jest obřezán a nazváno jméno
jeho Ježíš. Otče náš.

5. Tři králové se Mu klanějí a obětují Mu
zlato, kadidlo, myrrhu. Otče náš.

6. Jest obětován ve chrámě a předpověděn za
Spasitele světa. Otče náš.

7. Herodesem pronásledovaného nesou do Egypta.
Otče náš.

8. Nenaleznuv Ho Herodes, povraždil nevinné
dítky. Otče náš.

9. Sv. Josef a Matka jeho nesou Ho zpět do
Nazareta. Otče náš.

10. Dvanáctiletý Ježíš rozmlouvá s učiteli ve
chrámě. Otče náš.

(Modlí-li se růženec za zemřelé, přidává se zde: Odpočinutí
é dejž jim, ó Pane atd.)

Druhý desátek.
Ježíš poslušen nejblahoslavenější Panny, Matky

své a sv. Josefa. Zdrávas Maria.

1. Když mu bylo 30 let. pokřtěn jest svatým
Janem v Jordáně. Otče náš.

2. Postiv se 40 dní na poušti přemohl po
kušitele ďábla. Otče náš.

3. Zachovává a káže svůj svatý zákon života
věčného. Otče náš.

4. Volá k sobě učeníky, kteří hned zanechá
vají všeho a následují Ho. Otče náš.

Ď. Činí první zázrak, proměňuje vodu ve
víno. Otče náš.
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6. Uzdravuje nemocné, napravuje údy chromým,
vraci zrak slepým, sluch hluchým a život mrtvým.
Otče náš.

7. Obrací hřišníky a hříšnice a odpouští jim
hříchy. Otče náš.

8. Pronásledován židy až na smrť, netrestá jich,
nýbrž mírně je napravuje. Otče náš.

9. Proměňuje se na hoře Tábor před Petrem,
Jakubem a Janem. Otče náš.

10. Vjíždí na oslici vítězně do Jerusaléma a vyhání
kupce ze chrámu, kteří jej znesvěcují. Otče náš.

(Odpočinutí věčné atd.)

Třeti desátek.

Pán Ježíš se loučí s nejsv. Matkon svou,
dříve než jde vstříc smrti, aby nám věčnou spásu
zjednal. Zdrávas Maria.

1. Slaví poslední večeři velikonoční a umývá
nohy apoštolům. Otče náš.2.Ustanovuje| nejsvětějšíSvátost© oltářní.
Otče náš.

3. Modlí se v zahradě, potí se krví a přijímá
útěchu od anděla. Otče náš.

4. Zrazen od Jidáše polibkem, jest jat a svázán
jako veliký zločinec. Otče náš.

5. Jest křivě obžalován, poličkován, uplván a
všemožně urážen před čtverými soudei. Otče náš.

6. Patří laskavě na Petra po trojím zapření a
obrátí ho, zatím co Jidáš v zoufalství se oběsí a
věčné smrtl propadne. Otče náš.

T. Jest u sloupu ukrutně bičován nesčíslnými
ranami. Otče náš.
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8. Trním korunovaného ukazují lidu, křičícímu:
Ukřižován buď, ukřižován buď. Otče náš.

9, Odsouzen na smrť nese v největšíchbolestech
těžký kříž na horu Kalvaru. Otče náš.

10. Ukřižován mezi dvěma lotry, po třech ho
dinách nejbolestnějšího smrtelného zápasu umírá ; bok
Jeho kopím proboden, On pak pochován jest. Otče náš.

(Odpočinutí věčné atd.)

Ježíš třetího dne slavně z mrtvých vstav, na
vštíví především Marii, nejsvětější Matku svou.
Zdrávas Maria.

1. Zjevuje se Mariím a poroučí jim, aby ozná
mily apoštolům, že Ho viděly vzkříšeného. Otče náš.

2. Zjevuje se apoštolům, ukazuje jim své rány
a dovoluje Tomášovi, by se jich dotekl. Otče náš.

3. ÚČtyřicátého dne po svém z mrtvých vstání
požehnav svaté Matce, Mari Panně, a všem svým
apoštolům, vstupuje na nebesa. Otče náš.

Nyní prosme Panny Marie, by též nám vy
prosila požehnání svého božského Syna Ježíše Krista
nyní i v hodinu smrti naší. Zdrávas Maria.

(Odpočinuti věčné atd.)

Věřím v Boha atd. ke cti sv. apoštolů.

Píseň po korunee.o ;D3 I I TVbEe -M
(U M Á | MPETEEt "|

1. Ko-run-ku tu Tm. Je- ží Š1,
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vě-nu-jem', Pa-ne nej-vyš-ší, ke slá - vě



— 176 —

O
VZ —AIK
e/

Tvé my bu- dem" pěť, ctí - ce Tvýchp TI I >KE— A LL © LE=== SETE
tři a tři cet let.

2. U věku tom jsi dokonal - život a vše co's
na se vzal, bys hříšné nás všech sprostil vin,
s námi jsi žil, jsa Boží Syn.3.Vedljsiživotvchudobě,© veslužebníkazpůsobě,© sámpřišelJsinámsloužiti,© abysnás
mohl spasiti.4.SdíkemTě,Pane,vzýváme© aToběchváluvzdáváme,© že'shříšnénástakmiloval,
život svůj za nás v oběť dal.o.ChválímeTětoukorunkou,© zakorunuTvoutrnovou,© kteroujsibylkorunován,Ty,
všeho světa král a Pán.

6. Ó Pane, jenž jsi s námi žil, korunuslávyzasloužil,— Těprosíme,námmilosťdej,
korunu slávy uchystej! —7.Ažbudenámkdysskonati,— aťmůžemsPavlemzvolati:© bojdobrýjsemzdebojoval,
běh skončil, víru zachoval.8.Zatopakjestmisložena© spravedlnosti
koruna, - již podá Bůh mi soudce můj, když svatě
skončím život svůj.9.Tak,Pane,kéžaťzvolaťsmím,© připočti
pak mne k sluhům svým, co věrně vždy Ti slou
žili a Život věčný zdědili.
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VII. Růženec

kecti a chvále sedmibolestné P. Marie.
Růženec tento zaveden jest od řádu Servitů na památku

sedmi bolestí Panny Marie, jež při tomto růženci krátce se
rozjímají. Skládá se ze sedmi odstavců (desátkův) a každý od
stavec z 1 Otčenáše a 7 Zdrávasů; ku konci přidávají se ještě
3 Zdrávasy k uctění slz bolestné Panny Marie. Obětovati jej
budeme na úmysl, abychom všecky kříže a protivenství s ta
kovou trpělivostí a odevzdaností do vůle Boží snášeli, jako bo
lestná P. Maria.

Píseň před sv. růžencem.re ZI Z—ITe —: " . m T
-1 Matko Krista Je-ží-še, kdožty bo-lý

p ITI TI Ipu3+ A4 |- ]
< 8 Lane KO E E ]po-pí-še,© ježTvádu-šespa-ni-lá

n | j 

z ]Id
PSV 2 I hal CA 4 l E u A olYP C | « w Ji

na ze-mi zde eci-ti-la?!

2. Simeon Tě velebí, když Tvé božské dítě
zři: světu spása zasvitne, srdce Tvé meč
pronikne.9.Katyvyslalkrutýkrál;— jakýtobylproTěžal!© Sdítkemprchášzotěiny© doda
leké ciziny.4.KdyžTědošlahroznázvěsť,© odsouzen
že Syn Tvůj jest: s křížem jsi Ho potkala, jak
jsi nad Ním plakala!5.Sjakýmbolemkukříži© okoTvojepohlíží,© naněmžSynTvůjjediný| visípotři
hodiny !

Poutní kniha II. 12
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6.AkdyžmrtevBožíSyn| položenjest
na Tvůj klín, kdož tu bolest vypoví milé
Matky Kristovy ?

T. Velký zápas dokonán, ve hrob Ježíšpochován:© srdceTvévšaknaSyna© stálým
bolem vzpomíná.

Litanie
o sedmeru bolesti Panny Marie.

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyskyš nás!
Otče s nebes, Bože! Smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože! Smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi:
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Maria, ]
Jež jsi v Betlémě slušného příbytku nenalezla,
Jež jsi dítě Ježíše do jeslí položila,JežjsiodSimeonaslyšela,žedušiTvoupro-| <

niknou žalosti jako meč ostrý, =JežjsisbožskýmSynemsvýmdoEgypta| =
utikati musila, ©JežjsidvanáctiletéhoSynasvéhoztrativši,( N
po tři dni Jej s bolestí hledala, —JežjsinenávisťzatvrzelýchžidůprotiJežíšovi| *
hluboce cítila, =

Jež jsi s bolestí slyšela, že Ježíš od Jidáše =
byl zrazen, o

Jež jsi s bolestí slyšela, že Ježíš od nejvyšších
kněží jako zločinec byl obžalován,

Jež jsi s bolestí slyšela, že Ježíš byl poličkován, |
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Jež jsi s bolesti slyšela, že Ježíš byl ukrutně
trýzněn,

Jež jsi s bolestí slyšela, že Syn Tvůj nad Bara
báše vražedníka za horšího byl vyhlášen,

Jež jsi s bolestí slyšela, že Syn Tvůj byl bi
čován a trnim korunován,

Jež jsi s bolestí slyšela, že nad Ním nespra
vedlivý ortel byl vyřčen,

Jež jsi Ho na cestě utrpení křížem obtíže
ného potkala,

Jež jsi pod křížem mečem bolesti byla pro
niknuta,

Jež jsi poslední slova Syna svého, na kříži
pnícího, s bolestí slyšela,

Jež jsi až do Jeho skonání s nepřemoženou
myslí u kříže stála,

Jež jsi tělo Syna svého na své mateřské
lůno vzala,

Matko bolestná,
Matko plačící,
Matko opuštěná,
Matko v hoři pohbřížená,
Matko Syna svého zbavená,
Matko se srdcem svým na kříž Syna svého

přibitá,
Moře trápení,
Zrcadlo trpělivosti,
Skálo stálosti,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Potěšení zarmoucených,
Poklade věřících,

12*
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Oko proroků,
Podporo apoštolů,
Koruno mučeníků,
Světlo vyznavačů,
Drahá perlo všech panen,
Královno všech svatých,
Milostiv nám buď! Odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď! Uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od úkladů dábelských,
Od ducha nešlechetného,
Od přestoupení Tvých svatých přikázaní,
Od časného a věčného zahynuti,
Skrze zásluhy sedmibolestné Panny Marie,
Skrze bolesť, kterou Jí proroctví Simeonovo

způsobilo,
Skrze bolest, kterou Ji útěk s Ježíšem do

Egypta způsobil,
Skrze bolesť, kterou Jí hledání ztraceného

Ježíše způsobilo,
Skrze bolesť, kterou Jí potkání se s Ježíšem

na smrť jdoucím způsobilo,
Skrze bolest, kterou Jí patření na Ježíše na

kříži visícího způsobilo,
Skrze bolesť, kterou Jí složení těla Ježíšova

do lůna Jejího způsobilo,
Skrze bolest, kterou Jí pohřbení těla Ježíšova

způsobilo,
V den soudný,

Orodujzanás!

Pane!

nás,

Vysvoboď
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My hříšníci! Tě prosíme, uslyš nás!
Abys nám pro bolesti Panny Marie odpustiti ráčil,
Abys nám pro bolesti Panny Marie milostiv

býti ráčil,
Abys nás pro bolesti Panny Marie ku pravému

pokání přivěsti ráčil,
Abys pro bolesti Panny Marie svatou církev

spravovati a zachovati ráčil,
Abys pro bolesti Panny Marie náměstka apo

štolského i veškeren duchovní stav ve
svatém náboženství zachovati ráčil,

Abys pro bolesti Panny Marie nepřátely církve
svaté obrátiti ráčil.

Abys pro bolesti Panny Mariekrálům a knížatům
křesťanským pokoj a svornosť dáti ráčil,

Abys pro bolesti Panny Marie všemu lidu kře
sťanskému pokoj a jednotu uděliti ráčil,

Abys pro bolesti Panny Marie církev kato
lickon ode všech bludův a kacířství ochra
ňovati ráčil,

Abys všecky ctitele sedmibolestné Panny Marie
ve své milosti zachovati ráčil,

Abys nás pro bolesti Panny Marie od úkladů
dábelských ochraňovati ráčil,

Abys nás pro bolesti Panny Marie od ne
kajicnosti ostříhati ráčil,

Abys nás pro bolesti Panny Marie v pravé
víře, naději a lásce zachovati ráčil,

Abys nám pro bolesti Panny Marie sily a
trpělivosti v utrpení uděliti ráčil,

Abys pro bolesti Panny Marie hlad, mor,
vojnu od nás odvrátiti ráčil,

—/
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Abys nás pro bolesti Panny Marie v poslední |hodinceútěchounebeskouobčerstvitiráčil,| -£
AbysnámprobolestiPannyMarieblaženého| S

skonání popřáti ráčil, =AbysprobolestiPannyMarievšemvěrným| -5
zemřelým odpočinutí věčné dáti ráčil, =

Abys nás pro bolesti Panny Marie uslyšeti ráčil, 7
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa: Odpa:ť

nám, Pane!BeránkuBoží,jenžsnimášhříchysvěta!© Uslyš
nás, Pane!

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

Ý. Tvou duši, 6 Maria, pronikl meč bolesti.
BR.A zjevná byla mnohých srdci myšlení.
W Oroduj za nás, Královno mučeníků.
R. Která isi u kříže Syna svého stála.
Ý Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k Tobě přijď.

Modleme se! Ó bolestná Matko ukřižovaného

Pána našeho, Matko naše, sladkosti naše a první
po Kristu naděje naše; vyslyš, prosíme Tebe, nás
vykoupené dítky Syna svého a spolu dítky své,
již Tebe o mocnou přímluvu žádáme, abys nám
u Šyna svého vyprosila, bychom brali ovoce ze
zásluh Jeho. A jako jsi, Ó Matko nejsvětější, pří
tomna byla Synu svému na kříži umírajícímu, tak
stůj 1 při nás v hodinu smrti naší a v těch po
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sledních úzkostech mateřským srdcem svým nás
potěšuj, abychom se pod ochranou Tvou s tímto ži
votem rozžebnali a do blahoslavené věčnosti šťastně

za Tebou se dostali ku Kristu Ježíši, Synu Tvému
a Pánu našemu, jenž s Otcem a Duchem svatým
živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.

Nyní se začíná růženec, jenž (dle Raceolty) modlí se
jak následuje:

Vzbuzení lítostí. Ó jediný a nejlaskavější Pane
můj, viz mne, jenž rozjimaje velké urážky, jimiž jsem
Tě rozbněval, všecek zahanben před Tebou klečím.
Prosím Tě vroucně, račiž mi je odpustiti, protože
jich z pouhé lásky k Tobě lituji, a poněvadž Jsi
neskonalé dobro, je nade všecko zlo v ošklivosti
mám a je zavrhuji. A jako bych si přál, abych
tisickrát byl raději zemřel, než Tebe urazil,
tak jsem též pevně odhodlán raději tisíckrát život
svůj ztratiti, než Tebe opět urazit. Ó můj ukřižo
vaný Ježíši, činím opravdové předsevzetí co nej
dříve duši svou předrahou krví vou ve svátosti
pokání očistit. Tebe však, nejmilostivější Panno,
Matko milosrdenství a útočiště hříšníků, prosím,
račiž mi pro své přehořké bolesti zjednati pře
žádoucí odpuštění mých hříchův; a modle se dle
úmyslu náměstků Kristových, abych odpustků rů
ženci Tvému udělených účastným se stal, doufám
zároveň, že jimi dosáhnu odpuštění trestů, za hříchy
své zasloužených.

I. desátek. "Touto důvěrou v srdci jsa oživem
rozjímám první bolest, kterou blahoslavená Panna a
Matka Boží pocítila, když ve chrámě jednorozeného.
Syna svého, Ježíše, starci Simeonovi na lokty vlo
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žila a od něho slova uslyšela: Meč bolesti pro
nikne duši Tvou; čímž bylo naznačeno utrpení a
smrť jejího Syna Ježíše. -— 1 „Otčenáš“ a (krát
„Zdrávas Mana“.

II. desátek. Druhou bolesť pocitila blahosl.
Panna, když utikala do Egypta, by unikla pro
následování ukrutného Herodesa, jenž ve své bez
božnosti milého Synáčka jejiho zahubiti chtěl. —
1 „Otčenáš“ a Tkrát „Zdrávas Marna“.

III. desátek. Třetí bolest pocítila blahosl.
Panna, když o slavnosti velikonoční se svým že
nichem, svatým Josefem, a s milým Synem svým,
Ježíšem, do Jerusaléma přišla a vracejíc se do chu
dičkého domu svého, přemilého jedináčka svého
ztratila a po tři dni ztráty Jeho oplakávala. —
1 „Otčenáš“ a krát „Zdrávas Maria“.

IV. desátek. Čtvrtou bolest pocítila blahosl.
Panna, když potkala přemilého Syna svého, nesou
cího těžký kříž na útlých ramenech svých na horu
Kalvaru, by tam pro spásu naši ukřižován byl. —
1 „Otčenáš“ a (krát „Zdrávas Maria“

V desátek. Pátou bolesť pocítila blahosl.
Panna, když viděla, kterak Syn její na tvrdém
dřevě kříže povýšen byl, kterak krev ze všech údů
jeho svatého těla tekla a On konečně po tříhodinné
smrtelné úzkosti ducha vypustil. — 1 „Otčenáš“
a Tkrát „Zdrávas Maria“.

VI. desátek. Šestou bolest pocítila blahosl.
Panna, když přemilému Synu jejímu, Ježíši, bok
kopím proklán, On pak s kříže sňat a na její nej
čistší klín položen byl. — 1 „Otčenáš“ a krát
„Zdrávas Maria“.
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VII. desátek. Sedmou a poslední bolesť po
cítila blahosl. Panna Maria, panovnice naše a ob
zvláštní orodovnice všech svých sluhův a duší
v očistei, když přesvaté tělo Svna svého Ježíše do
hrobu klásti viděla. — 1 „Otčenáš“ a (krát
„Zdrávas Mara“

Nyní modlí se ještě třikrát „Zdrávas Maria“ k uctění
slz, jež Panna Maria ve svých bolestech vyronila, a na úmysl,
abychom dosáhli milosti zkroušeně hříchů svých litovati, jakož
i abychom odpustkův účastnými se stali.

Ý. Oroduj za nás, bolestná Panno Maria.*)
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Prosíme Tě, ó Pane Ježíši Kriste,
nech ať blahosl. Panna Maria, Matka Tvá, jejíž
přesvatou duši v hodině utrpení Tvého meč bolesti
pronikl, pro milosrdenství Tvé nyní 1 v hodině

Www?

smrti za nás se přimlouvá ; skrze Tebe, Ježíši Kriste,
Spasitel světa, jenž s Otcem i Duchem sv. žiješ
a kraluješ na věkv věkův. Amen.

Tímto způsobem, v „Raccoltě“ naznačeným, modlívají se
růženec sedmibolestný v Římě a v Italii vůbec V našich kra
jinách však je zvykem, modliti se tento růženec podobně, jakobyčejnýpětidesátkový,| totižvyslovovatijednotlivé„bolesti“
při každém Zdrávas po jménu „Ježíš“, ale méně slovy. Tento
způsob jest výhodný zvláště pro osoby méně vzdělané. K získání
odpustků na růženec sedmibolestný udělených jest totiž potřebí,
aby ten, kdo se jej modlí, při každém desátku jednotlivé bolesti
Panny Marie nejen rozjímal, nýbrž i vyslovoval. A proto
jest záhodno, příslušné bolesti vyjádřiti způsobem co nejkratším,
aby se mu i osoby méně vzdělané snadno na paměť naučily. Po
dáváme zde tedy i tento druhý, kratší a snadnější způsob mo
dlitby růžence sedmibolestného.

Ve jménu + Otce 1 $ Syna 1 1 Ducha Sva
tého. Amen.

*) Závěrečná modlitba tato, jakož i přípravná modlitba
(vzbuzení lítosti) může se dle libosti vynechati, protože nepatří
k podstatným podmínkám, k získání odpustků potřebným.
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I. desátek. 1. „Otče náš“, krát „Zdrávas
Maria „a požehnaný plod života Tvého Ježíš,“
kterého jsť Panno pro naše spasení ve chrámě oběto
vala a proroctví Stmeonova uslyšela, že meč prontkne
duší Tvou.

II. desátek. 1 „Otče náš“, krát „Zdrávas
Maria Ježíš“, kterého jsi, Panno, do Egypta
utíkajíc, nesla

III. desátek. | „Otče náš“, (krát „Zdrávas
Maria Ježíš“, kterého jsi, Pamno, po tří dmí
s bolestí hledala.

IV desátek. 1 „Otče náš“, Ukrát „Zdrávas
Mana Ježís“, kterého jsi Panno, kříž nesou
cího potkala.

V desátek. 1. „Otče náš“, krát „Zdrávas
Maria Ježiš“, kterého jsi, Panno, na kříží umí
rati viděla.

VÍ. desátek. 1 „Otče náš“, krát „Zdrávas
Maria Ježíš“, kterého jsi, Panno, s kříže slo
ženého na klín přijala.

VII. desátek. | „Otče náš“, krát „Zdrávas
Maria Ježíš“, kterého jst, anno, ke hrobu do
provázela.

Nyní modlí se ještě třikrát „Zdrávas Maria“, jak
svrchu naznačeno.

Vzbuzení lítosti před růžencem a modlitba závěrečná může
se dle libosti řikati i při tomto způsobu.

Růženci tomuto udělili papežové Benedikt XIII. brevem
ze dne 26. září 1724, Klemens XII. brevem ze dne 12. pro
since 1834 a Pius IX. reskriptem sv. kongregace odpustků ze:
dne 18. července 1877 mnoho odpustků, z nichž aspoň některé.
zde uvádíme

1. 200 dní odpustků za každý „Otčenáš“ a za každé
„Zdrávas Maria“ všem, kdož v pátek, ve dny čtyřicetidenního.
postu, na slavnosť sedmi bolestí Panny Marie a po celý oktáv
této slavnosti na kterémkoli mistě se jej pomodli.
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4. 100 dní odpustků za každý „Otčenáš“ a „Zdrávas“
každému, kdož v jakýkoli den a kdekoli se jej pomodli.

3. Odpustky 7 let a 7 kvadragen (7krát 40 dní) každému,
kdo sám anebo s jinými tento růženec se modlí.

4. Plnomocné odpustky jednou za rok těm, kdo čtyřikrát
za týden se jej modlívají, v jakýkoli den, ve kterýž po svaté
zpovědi a sv přijímání se jej pomodlí.

5. Plnomocné odpustky jednou za měsíc všem těm, kdož
tento růženec po celý měsíc denně se modlí. Podmínky: Zpověď,
sv. přijímání a modlitba na obyčejný úmysl sv. Otce.

K získání odpustků jest však potřebí, aby růženec po
svěcen byl od kněze z řádu Servitův aneb od kněze k tomu
oprávněného. — Mimo to jest (jak již svrchu p dotknuto)
třeba, by se jednotlivé bolesti rozjímaly a vyslovovaly.
Papež Lev XIII. však dovolil (přípisem sv. kongregace od
pustků ze dne 15. května 1886), že odpustky svrchu uvedené
mimo ty, které jsou naznačeny v odstavci 4.) mohou ziskati i
ti věřící, kteři při modlitbě tohoto růžence « jakékoliv příčiny
jednotlivé bolesti ani čisti, ani rozjímati nemohou, vyplní-li jen
podminky ostatní.

Píseň po sv. růženci.
(Nápěv jako: Matko Krista Ježíše, str. 177.)

1. Ke komu se utečem' v žalosi a bolusvém,ne-likToběunlostná— Matkosedmi
bolestná.2.Protyránypřesvaté© srdeiTvémuzataté.— račnásvzítlvochranu,| vyprosmilosť
na Pánu.

VIII. Růženec sv. Brigity.
Růženec tento složila sv Brigita ke cti blah. Panny Marie

na památku 65 let, jež, jak zbožná pověsť pravi, zde na světě
žila. Skládá se ze 6 desátkův a každý desátek z | „Otčenáše“,
10 „Zdrávasův“ a 1 „Věřím v Boha“; po 6. desátku přidá se
ještě 1 „Otčen'š“ na doplnění čísla 7. ke cti 7 bolestí a ra
dosti Panny Marie a 3 „Zdrávasy““ na doplnění čísla 63. ke
cti 683roků věku jejiho na zemi. Mojné odpustky spojili s tímto
růžencem papežové Lev X. dne 10 července 15:5, Klement XI.
dne 22. září 1714 a Benedikt XIV dne 15. Jedna 843. Nej
hlavnější jsou: 1. 7 let a 7 kvadragen (7krát 40 dnů) získá,
kdož sám anebo s jinými tento růženec se pomodli; mimo to
— 2. 100 dní za každý „„Otčenáš““,za každé „Zdrávas“ a za
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každé „„Věřímv Boha““ — 8. Plnomocné odpustky, kdo po celý
měsíc každého dne se jej modlí, v jakýkoli den z hříchů se
vyzpovídá, ke stolu Váně přistoupí, chrám Páně navštíví a zde
na úmysl sv. Otce se pomodlí. — 4, 100 dní, kdo tento růženec
u sebe nosí, s ním ve svátek nebo všední den mši sv. obcuje,
nebo kázaní poslouchá, nebo nejsv. Svátost oltářní doprovází,
nebo pobloudilého na cestu spásy uvede, neb nějaký jiný dobrý
skutek ke cti a chvále Ježíše Krista a blah. Panny Marie vy
koná a 3krát „,„Otčenáš“a 3krát „Zdrávas Maria“ se pomodlí.

Pozn. Ku získání těchto odpustků třeba užívati růžence
posvěceného od kněze k tomu splnomocněného. Tento růženec
má, jak již řečeno, šest desátků. Možno však užívati také oby
čejného růžence marianského o pěti desátcích, ale v tom
případě musí tento růženec, i kdyby snad již jinými odpustky
byl obdařen, ještě zvláště býti posvěcen od kněze, který má
moc světiti růžence brigitské. Kdo tedy užívá tohoto pětidesátko
vého, zvláště k tomu účelu posvěceného růžence, má se dle
rozhodnutí sv. Stolice modliti jen pět desátků (z nichžto každý
má 1 „Otče náš“, 10 „„Zdrávasův“ a 1 „Věřím v Boha““). Na
konci pak se již nepřidává ani „Otče náš““, ani 3 „„Zdrávasy“'

Kdo však se modlí růženec brigitský tímto kratším
způsobem, nezíská odpustky nahoře uvedené, neboť ty jsou
uděleny jenom těm, kdož se modlí růženec © šesti desátcích,
nýbrž získá pouze odpustky následující: 1. plnomocné odpustky
jednou za rok v kterýkoliv den, když se tento brigitský kratší
růženec modlí každodenně po celý rok. (Klement XI. 22. září
1714). 2. Plnomocné odpustky na svátek sv. Brigity (8. října),
když se modlí těchto 5 desátků nejméně jednou týdně (Be
nedikt XIV. 15. ledna 1748). Podmínky v obou případech:
zpověď, přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce.

Růženec brigitský může se modliti buď každý pro sebe,
nebo společně s jinými. K získání odpustků však je třeba, by
při mo-llitbě kažlý svůj vlastní růženec v ruce držel. Při
obyčejných Marianských růžencích dostačí ovšem, drží-li jedna
osoba růženec svěcený v ruce; ale pro růžence brigitské toto
zvláštní povolení neplatí. Zvláště budiž připomenuto, že k zí
skání odpustků netřeba rozjímati žádných tajemství. Tim se
růženec brigitský liší ol růženců jiných.

Růženec tento obětovati budeme na různé úmysly, a to:
1. desátek za sv. Otce N. N, aby jej Bůh v boji proti

mocnostem temnosti siliti a jemu vítězství nad nepřátely cirkve
popřáti ráčil. — 2. desátek za biskupy a veškero duchovenstvo,
světské i řeholní, aby je Bůh duchem apoštolským naplniti ráčil.
— 3. desátek za obrácení pohanů na víru křesťanskou a za
misionáře v pohanských zemích pracující. 4. desátek za na
vrácení ro-kolných Slovanů do církve katolické, za probuzení
národův, obzvláště slovanských, z vlažnosti náboženské a za
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odvrácení nevěry obzvláště ve vlasti naši. — Ď. desátek za
nejjasnějšího císaře a krále našeho a za rádce jeho; za svornosť
knížat křesťanských a za pokoj národům. — 6. desátek za
obrácení kacířů, rouhačův a hříšníků, za všechny, kteří svato
krádežně ke stolu Páně přistupují, za naše domácí, za všechny
opuštěné a zarmoucené křesťany a za duše v očistci. Poslední
3 „Zdrávasy“ za šťastnou hodinu smrti jednoho každého z nás.

Píseň před Brigitským růžencem.eo =p =
+/

bu1. Zdrá-va

=„ a€p
Ro-di-čko; Ma-ri-a slav-ná Krá-lov-no

€

+ =
a vše-ho tvor-stva ko-ru-no.

2.Těchcemepovděčně© korunkouuctitspolečně,© tověku(Uvémunapočesť,jenžToběna
zemi dán jest.9.Lettřiašedesát— BůhnazemiTiráčil
přáť,© ježtrávilajsivectnosti.avevšeliké
svatosti.4.SynBožísiTěsám| zamatkuzvolilatéžnám.| SvětnemělPannysvětější,| pobožnější
u čistější.5.Tysbylajediná| hříchůvšechprosta,nevinná,© bysmohlaKristumatkoubýť,— který
nás přišel vykoupit.6.CoEvaztratila,— kdyžtěžcevrájizhřeŠla,© TysvrátilanámMaria© asBohemjsi
nás smiřila.
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7.ÓBožíRodičko,© radujsenašeMatičko.žespomohlanámkspasení— skrzSynasvého
zrození.8.Tysdávnočekaná,| pověkylidstvemžádaná,© jakožiplodTvůjpřesvatý,© zázračně
z Ducha počatý.9.Korunkusvineme© nablavuTobězdvih
neme,tozandělskéhopozdravu— naTvého
věku oslavu.10.Ódejnámnehodným,© všakkajícímsesluhůmsvým© tukorunkusemodliti— aTebe
zbožně zdraviti.

11. Kéž si v ní zalíbiš, modlitbu naši vyslyšíš© azatunašipobožnosť© námvyžádáš
vždy větší ctnost.12.Abychomspolečně© Těvnebictilipověčně,© Mariazanásoroduj© aťnámtodánáš
Pán, Syn Tvůj!

Litanie k Panně Marii.
(Ze spisu sv. Efréma ze IV. století.)

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad
námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Maria,
Neporušená Rodičko Boží,
Podivná Rodičko Krále andělův a lidí,
Čistá schránko Ducha Svatého, Úrodujzanás!
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Panno nejblaženější mezi ženami,
Královno naše nade všecky tvory vyvýšená,
Radosti cherubinův a serafinů,
Klenote výborný dvoru nebeského,
Dennice slunce spravedlnosti, Ježíše Krista,
Panno od patriarchův očekávaná,
Panno od proroků zvěstovaná,
Skvostná schránko manny nebeské,
Aronův zelený prute s květem Syna Božího,
Pravá archo Nového Zákona,
Prostřednice mezi Bohem a lidmi,
Duho pokoje ustavičná,
Oltáři s obětí našeho smíření.
Zrcadlo bez úhony,
Jasný vzore bohabojných,
Radosti mučeníků,
Koruno svatých,
Milostivá paní věřících,
Přesladká vladařko svých ctitelů,
Radostná náděje doufajících,
Kráso nebes nejvznešenější,
Radosti nebes nejutěšenější,
Přístave Tebe hledajících,
Strome spásy naší,
Řebříku ráje věčného,
Klíči od království nebeského,
Bráno do věčné radosti,
Opatrovnice nevinných,
Královno trpicich,
Ochrano nuzných,
Světlo u víře slepých,
Chranitelko utiskovaných,
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Blažené útočiště kajících,
Přímluvnice pokorných,
Léku duší hříchem raněných,
Milosrdná opatrovnice nemocných,
Nadějná pomocnice umírajících,
Matko našeho Vykupitele,
Matko našeho Soudce,
Matko našeho Osvětitele,
Královno a Koruno všech svatých, |
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť

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

,

ZaDas

Oroduj

nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se

nad námi!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

W. Oroduj za nás, svatá Panno Maria!
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Panno neposkvrněná, přede všemi
pannami vysoce požehnaná, Tys česť pokolení hd
ského a spása národů, neboť z Tebe se naroditi
ráčil Vykupitel náš! Tys Matkou Boha našeho a
proto také milostivou Matkou věřících a ozdobou
církve svaté. Tys vzorem spravedlivých, radostísvatých,počátkemblaženostinaší!© Ejhle,chválu
Úvou jsme sice hlásali, ale nedostatečně; přispěj
tedy, Matko nejmilejší, přívětivostí svou nedostateč
nosti naší, bychom Tebenáležitě chváliti a v Tobě
Boha velebiti mohli. Pros za nás svého božského
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Syna, by milost Jeho v srdci našem i všech lidí lásku
k Němu víc a více rozněcovala, bychom všichni
milujíce a ctíce Jej na zemi, také na nebi milovati
a ctítt Jej mohli po všecky věky věkův. Amen.

Nyní začne se modliti růženec, jak svrchu naznačeno.

Píseň po růženci.
(Diíve: Nuž služebníci atd.)

1. Ny-ní jsme skon-či-li 6 bra-tří pře- mi-lí
IT TI LT

=
„v V

sva-tý ten rů-že-neckrás-ný a spa-ni-lý.

2. Z růží to nebeských, - z pozdravů andělskýchviljsmetenvěnec— aZvroucných
proseb svých.3.PředraháMatičko,© rajskáTyrůžičko,přijmitukorunku,© KristovaRodičko.4.JakTebenanebi© andělévelebí,-chválytéžnašeslyš© anašeprozpěvy.5.NaTvoježalosti— iTvojeradosti© roz
pomínáme se, - Matičko milosti! —

6. S Tebou vždy trpěti a k Tobě dospěti,todopřejkaždému© věrnémudítěti.
T. Nedej nám klesati a Boha hněvati,

abychom mohli kdys u Tebe plesati.
8. Ve všem tu konání i v našem skonání- aťTvojeláskanás© odzléhouchrání.
Poznámka. Před jednotlivými růženci jakož i po nich

mohou se ještě jiné písně zpívati, jež umístněny jsou v dile III.
na příslušných mistech.

Poutní kniha II. 13
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Všeobecné úmysly.
Poutníci modlívají se na poutích aspoň „„Otčenáš“ a

„Zdrávas“ za různé stavy a osoby, za rozličné potřeby atd.
Uvádíme zde aspoň některé:

1. Za sv. Otce veškerého křesťanstva, papeže N. N.
„Otče náš“, „Zdrávas“.

2. Za našeho velepastýře, nejdůstojnějšího biskupa
našeho N. N.

Za všecky biskupy a kněze.
Za naše správce duchovní.
Za všecky misionáře.
Za všecky řády duchovní.
Za našeho zeměpána N. N., císaře a krále na
šeho a za celý císařský rod.
Za všecky naše duchovní a světské vrchnosti.

9. Za naše vojsko.
10. Za naše učitele a dobrodince.

11. Za všecky muže a ženy.
12. Za všecky otce a matky.
13. Za všecky hospodáře a hospodyně.
14. Za všecky služebníky a poddané.
15. Za naše děti.

16. Za mládence a panny.
17. Za neduživé a nemocné.

18. Za utiskované a pronásledované.
19. Za zarmoucené a trpící.
20. Za vdovy a sirotky.
21. Za všecky, kteří se s námi na tuto pouť vydali.
22. Za všecky, kteří s námi na tuto pouťjíti nemohli.
23. Za všecky, kteří se našim modlitbám doporučili.
24. Za polepšení života našeho.
25. Za obrácení bříšníkův.

„DOORO

00



20.

24.
28.
29.
90.
31.
32.
38.
34.
30.
36.
31T.

38.
39.
40.
4l.
42.
43.
44.
40.
40.
47.
48.
49.
50.

51.
D2.

Za
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Wnavrácení rozkolníkův a odpadlíků do naší
svaté církve.
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Ke
Ke
Ke
Ke

obrácení nevěrcův a bludařův.

všecky potřeby naší sv. církve.
všecky katolické křesťany.
naši milou vlasť.

vyslyšení proseb našich.
zachování míru a pokoje.
odvrácení války, hladu a moru.
štěstí a Boží požehnání.
úrodu zemskou.

šťastný návrat s pouti.
šťastnou hodinku smrti.

naše zemřelé správce duchovní a učitele.
naše zemřelé rodiče a předky.
naše zemřelé bratry a sestry.
naše zemřelé dobrodince.

naše zemřelé děti a příbuzné.
naše zemřelé přátely a nepřátely.
všecky zemřelé katolické křesťany.
všecky živé a zemřelé poutníky.
duše v očistel.

cti a chvále nejsv. Trojice.
ct a chvále Matky Boží Panny Marie.
cti a chvále Anděla Štrážného.

cti a chvále našich věrozvěstů ss. Cyrilla
a Methoda
Ke
Ke

cti a chvále našich ss. Patronův.

cti a chvále všech Svatých.

Možno kteréhokoli svatého nebo světici jmenovati a
k jeho (její) cti a chvále ,„„Otčenáš““se pomodliti.

13*
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Promluva při spatření poutního místa.
Sv. evangelista Jan vypravuje, že v Jerusalémě

byl rybník bravní, jehož voda měla moc uzdravujicí.
Jednou za rok sestoupil totiž anděl s nebe a roz
vlnil vodu, tak že se pohybovala. Kdo pak první
po hnutí vody do rybníka sestoupil, byl uzdraven,
at byl stížen jakýmkoliv neduhem. Proto bylo tam
veliké množství neduživých, slepých, kulhavých a
rozmanitými jinými nemocemi sklíčených, již všichni
očekávali hnutí vody.

Onen rybník jerusalémský jest obrazem pout
ních míst křesťanských, a zvláště poutních mist
marianských. Na každém poutním místě postavila
Panna Maria svůj trůn a stále pohybuje vodou mi
losti. Ano každé poutní místo jest širým mořem
milosti, do něhož ne snad jen jednou za rok, nýbrž
každouchvíli, a ne pouze jeden člověk, nýbrž tisiícové
a tisicové vstoupiti a hojných milostí dosíci mohou.

Také my s. pomocí Boží a pod ochranou Matky
nebeské došli jsme sem, abychom se stali účastnými
těchto milostí. Hle, tam již vidíme to místo po
svátně, kde Matka Boží divy tvoří. Maria na nás
čeká, Maria nás volá a již otevírá nevyčerpatelný
poklad milostí, jsouc ochotna obohatiti chudé, uzdra
viti nemocné, posilniti slabé, pomoci všem, kdož ji
s důvěrou o pomoc vzývati budou. Nuže spěchejme
k této Královně milosrdenství na křídlech důvěry
a lásky, jděme k ní s pevným přesvědčením, že
ona může a chce nám pomoci ve všech našich du
chovnich i tělesných potřebách a že každému z nás
vyprosí od Boha těch milostí, kterých ve stavu svém
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nejvíce potřebujeme. — Jest snad mezi námi někdo,
jenž jest poskvrněn kalem těžkého hříchu ? O spěchej
k Maru! Máš-li jen pevnou vůli s Bohem se smiřiti,
nic se nehroz vin spáchaných, nýbrž jdi s důvěrou
na místo milosti, padni na kolena před Marií, jež jest
útočištěm kajících hříšníkův, a ona ti zajisté vyprosí
zkroušenou lítost, otevře ústa tvá k úplnému vy
znání a vyžádá ti milosť opravdového polepšení.

Kdo však jest již ve stavu milosti Boží, ten
s tím větší důvěrou spěchej ku své Matce. Ne
zavrhne-li Panna Maria ani hříšníkův od sebe, jak
by oslyšela ty, kteří jsou přátely Jejího Syna a
věrnými Jejími ctitely? Spěchejme k Ní a přednesme
Jí všecky své potřeby. Řekněme Jí, co nás tíží,
požalujme Jí své trampoty a bolesti, svou chudobu
a nedostatek, své kříže a svá protivenství jak v ži
votě duchovním, tak i tělesném, a buďme jisti, že
nebudeme prositi nadarmo. Jen jednoho se varujme
— totiž nedůvěry. Nedomnívejme se, že příliš mnoho
žádáme, neboť není milosti, byť sebe větší byla,
které bychom prostřednictvím Panny Marie od Boha
obdržeti nemohli. Vzpomeňme si jen na četné ty
zázraky, které Bůh na přímluvu Panny Marie na
tomto poutním místě již vykonal; pohlédněme tam
ve chrámu Páně na ty památné obrazy a záslibné
dárky, které jsou tam dány z vděčnosti za přijatá
dobrodiní, a myšlénka, že Panna Maria již tolika
ctitelům pomohla, rozmnoží zajisté i v nás důvěru
k Ní. Jděme a prosme. Prosme aůvěrně, vytrvale
a s odevzdaností do vůle Boží. Prosme jeden za
všecky a všickni za jednoho a modlitba naše zajisté
prorazí nebesa a svolá na nás požehnání.
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Nuže poklekněme a pozdravme již z dálky
místo milosti, pozdravme svou nejmilejší Matku
Mari. Poručme se do Její.mocné ochrany a z útrob
srdce svého volejme k Ní vroucně:

Zdrávas Královno atd.

Modlitba
po příchodu na poutní místo před zá

zračným obrazem P. Marie.
Konečně můžeme ubohé srdce své otevříti před

zázračným obrazem Tvým, Ó laskavá Matičko !
Především děkujeme Ti za Tvou ochranu a za
účinnou přímluvu Tvou na cestě, a vyprošujemesi
pomoci Tvé ve všech svých potřebách.

Nalezli jsme Tě, Matko přesvatá, po Nížto duše
naše tak dlouho prahly a toužily. Nikdy již ne
chceme Tě zarmoutiti, jen nás ochraňuj v lásce své
a pomáhej nám, abychom vezdy tak ctnostně žili,
jak jsi Ty na tomto světě živa byla; abychom se
vůl Boží tak podrobovali, jak jsi Vy vždy vůli
svou s vůlí Boží srovnávala, nežádajíc nikdy ničeho,
leč co Bůh sám po Tobě chtěl a žádal. Přispívejž
nám, abychom se všemi lidmi především toho vý
hledávali, co se cti Boží týká. Učiň, abychom těch
několik hodin, jež na tomto posvátném místě stráviti
bude nám popřáno, ku spáse své nesmrtelné duše
svědomitě použili, abychom hříchy své poznali,
upřímnou, zkroušenou zpovědí duši svou ode vší
skvrny očistill a pevné učinili předsevzetí Boha
nikdy již neurážeti. Vypros nám u Boha, abychom
sv. učení Ježíše Krista vždy důkladněji poznávali,
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vyžádej nám opatrnosti a moudrosti křesťanské;
přimlouvej se za nás, abychom s milostí Boží ve
ctnosti víc a více se utvrzovali a ve spravedlnosti
prospívali. Prosíme Tebe za nejvyššího pastýře na
šeho N. N., za biskupa našeho N. N., za císaře a
krále N. N., za veškero duchovenstvo a všecky
věřící; modlíme se za milý národ svůj, za naše
obce, za naše rodiny, za rodiče, bratry a příbuzné;
modlíme se také za přátely a nepřátely tajné a
zjevné, aby dobrotivý Bůh všem všudy milost svou
propůjčiti a každému dáti ráčil, čehož mu k životu
časnému a zvláště k životu věčnému potřebí jest.
Pro zásluhy Ježíše Krista, kterýž s Bohem Otcem,
i s Duchem Sv. živ jest a kraluje, a Tebe, Matko
Boží, nebeskou slávou korunuje na věky věkův. Amen.

3krát „Otče náš“ a „Zdrávas“.

Modlitba sv. Alfonsa Liguoriho,
jež konati se má před obrazem nejbl. P. Marie.

Nejsvětější, neposkvrněná Panno, Matko má
Maria, k Tobě, Matce Pána mého, k Tobě, útočiště
hříšníkův, utíkám se dnes já ze všech nejbídnější.
Tobě, ó veliká Královno, činím dnes svou poklonu
a děkuji T1 za všechny mně až po tuto hodinu pro
kázané milosti, obzvláště za to, že jsi mne zachránila.
od pekla, jež jsem již tak často zasloužil. Miluji
Tě, má milování nejhodnější Paní, a z lásky k Tobě
slibuji, že Ti vždy sloužiti a všemožně přičiniti se
chci, abys i od jiných milována byla. V Tebe
skládám všechnu naději svou, v Tvé ruce skládám
věčnou spásu svou: přijmi mne za svého služebníka
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a ochraňuj mne, ó Matko milosrdenství; a poněvadž
jsi přemocna u Boha, sprosť mne všech pokušení
aneb zjednej mi aspoň síly, abych je až na konec
svého života vždy přemáhal. Od Tebe žádám pevnou
lásku k Ježíši Kristu, skrze Tebe doufám jednou
šťastně umřiti. Ó Matko má, pro lásku Tvou k Bohu
prosím Tě: stůj při mně vezdy, obzvláště však
v posledním okamžiku života mého. Neopouštěj
mne, dokud mné mezi svatými v nebesích nespatřiš,
kde Tě blahoslaviti a milosrdenství Tvé chváliti chci

na věky věkův. Tak doufám, tak staň se. Amen.
Odpustky: 1. 300 dní pokaždé, kdykoli se tato modlitba

zkroušeně a nábožně před jakýmkoliv obrazem P. Marie modli.
2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc (v jakýkoli den),
modlí-li se tato modlitba naznačeným způsobem po celý měsíc
každý den. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba za
potřeby církve a na úmysl sv. Otce. Pius IX. dne 7. září 1854.

Jiná modlitba
před zázračným obrazem Panny Marie.

Pokorně klečíme před Tebou, Matko božské
milosti, a pozdravujeme Tebe ve Tvém svatostánku,
patříce plni radosti a útěchy na divotvorný, milostný
obraz Tvůj. Ach, kéž bychom byli čist1 a dosti
hodni, aby se Ti naše pouť a naše pozdravení za
líbilo! Jsme však ubozí bříšníci a proto smiluj se
nad námi, ÓóMatko Boží, a vypros nám zkrouše
ného srdce a pravého, dokonalého obrácení.

Ó nezavrhuj nás, Matko milostná, od sebe,
ježto jsme zdaleka k Tobě připutovali, abychom
si zde přímluvou Tvou potřebných milostí vyprosili.
Vždyť podáváš milostnou ruku svou všem, již
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k Tobě vzdychají a Tebe o pomoe vzývají. Touto
důvěrou povzbuzení béřeme i my k Tobě útočiště
své. ( neodvracuj své milostné tváře od nás ne
hodných hříšníků, nýbrž smiluj se laskavě nad námi.
Nezamítej, ó Matko věčného Slova, slov našich, ale
vyslyš prosby svých, byť i nehodných dítek. Ty
jsi Matka všech křesťanův a proto prokaž se i nám
býti Matkou, přiviň nás k mateřskémusrdci svému
a dej, abychom zde u Syna Tvého nalezli milosti.
Ano, smiř nás, milosti plná, s božským Synem svým,
jehož jsi nám porodila. Ó hvězdo mořská, nedej,
abychom i dále kráčeli cestou nepravosti, nýbrž
vyveď nás jasným světlem svým ze tmy hříchů
našich. Ach, obrať k nám, Ty naděje všech utisko
vaných, dnes milosrdné oči svě; nevzdaluj své po
mocné ruky od nás, ale vymoz nám vše, čehož na
těle i na duši nám potřebí jest: vypros nám od
puštění hříchův a polepšení života, vypros nám mi
Josti, abychom v dobrém až do smrti setrvali, chraň
nás všeho zla, odvrať od nás vše protivenství a vy
žádej zdaru a požehnání pracím našim.

Hříchy naše nás tíží, svět láká a vábí nás
k zlému, tělo naše nás znepokojuje, dábel nás po
nouká, blížící se hodina smrti naplňuje nás úzkostí,
ortel spravedlivého soudce nás děsí — hříchů našich
jest bez počtu, zásluhy však naše jsou jen skrovné
a nepatrné. Než Ty jsi mocná pomoecnice a proto
ustrň se nad bídou naší a pomoz nám, již toli
kerým nebezpečenstvím obklíčeni jsme.

O dobrá Matko! nedopouštěj, abychom dalekou
cestu naši darmo byli konali. Zde na místě touhy
naší obměkči srdce naše, abychom konečně varují
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ciho a kárajícího hlasu svědomí svého uposlechl.
Vypros nám zde obrácení, roztrhni svazky hříchů
našich a zjednej nám žádoucí pomoci. Amen.

Jiná modlitba
před zázračným obrazem P Marie.

Pozdravujeme Tebe, Ó neposkvrněná a nej
blahoslavenější Panno Maria! Tys příčinou pravého.
potěšení našeho, pro.Tebe odvolán byl ortel zatracení
našeho a proměněn v milostivý a milosrdný nález.
Pozdravujeme Tě, 6 nejvznešenější a v pravdě po
žehnaná Panno, která jsi za nejskvostnější chrám
slávy Boží a za posvátný palác Krále nebes a země
byla vyvolena. V Tobě se Bůh smířil s člověkem;
Tebou dán byl pokoj nebes světu kvílicímu; Tebou
lidé rovni učinění byli andělům a nazváni přátely

bratřím jednorozeného Syna Božího; Tebou pře
možena byla smrť a peklo obloupeno; Tebou zbo
řJly se staré modly; "Vys klenot života nesmrtel
ného; Tys nebe, na němž slunce spravedlnosti nad
obzorem tohoto života svítiti počalo; Tys nebeská.
archa úmluvy Slova vtěleného; Tys přepodivná ná
doba, v níž složena jest manna nebeská ; Tys onen
keř nespalný; Tys trůn krále panujícího nad cheru
bíny; Vys brána, kterou z tohoto slzavého údolí
vcházíme do stanů nebeských; Tys onen strom,
který vydal ovoce nejvzácnější a vše oživující; Vys
Jibovonná růže Jericha; Tys nejbělejší lille v údolích ;
Vys zelená ratolesť Aronova, z níž vykvetl kvítek
nejspanilejší, Ježíš Kristus, Spasitel náš; Tys za

vě ,
mčená zahrada, do níž noha hříšníkova nikdy vkročiti,
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v níž ruka syna zlosti kvítí trhati se neosmělí.
Vys ona sličná zahrada rajská, ona požehnaná země,
do niž nebeský hospodář všecky květiny nasázel,
z michž nejstkvostnější ozdoba církve se skládá,
mezi nimž Tvá pokora, Tvá čistota, Tvá láska
k Bohu a k lidem nad jiné vyniká. Z Tebe vy
prýštil se pramen života věčného, jenž celou zemi
svlažuje.

Pozdravujeme Tebe, Matko a Rodičko Boží!
Zdráva buď milosti plná! Zdráva, Královno nej
slavnější! Zdráva, Ty světlo se stkvoucí, Panno
a Matko! Zdráva, Ty poklide, nejsladší útěcho, ra
dosti a spáso světa! Zdráva bud, Vy ozdobo celého
domu nebeského! Zdráva, Vy strome života a zdroji
vší útěchy! Zdráva, Ty oltáři smíření, Ty duho po
koje, ochrano a slávo naše! Tys v pravdě jedině
požehnaná, protože jsi mezi ženami hodnou se stala,
bys byla Matkou svého Stvořitele. Všichni národové
nazývají Tebe blahoslavenou; králové Tebe zvele
bují; knížata Ti poctu vzdávají; všechen lid kře
sťanský Tobě prosby své přednáší a svaté panny
za česť si pokládají Tebe následovati.

Ó Maria, v Tebe-li budeme důvěřovati,
blahoslavenými budeme. Živi-li budeme pod Tvou
ochranou, netřeba nám se ničeho báti. Neboť
Hospodin ustanovil Tebe mocnou a silnou zbraní,
jež chrání nás ode všech útoků zlého nepřítele
a bezpečně klestí nám cestu do nebeské říše.
Amen.
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Jiná modlitba
(sv. Athanáše).

Ó Královno nebes i země! Není žádné milosti.
kteréž by Tobě Pán zástupů nebyl udělil. Anděl
Gabriel, tento posel od trůnu nejvyšší Velebnosti
poslaný, nazývá Tě milostiplnou, poněvadž Tě Duch
svatý v požehnaném zastínění jak u početí Tvém
neposkvrněném, tak i při početí Ježíše Krista milostí
svou přebojně obohatil. Slyš nyní modlitbu naši,
Ónejblaženější dcero Davidova i Abrahamova; budiž
milostiva prosbám našim a nezapomínej lidu svého.
Jsme povinní Tebe matkou svou, paní i kněžnou
uznati a pozdravovati, poněvadž z Tebe narodil se
Onen, jemuž se jako Bohu svému a nejvyššímu
Pánu klaníme. Běřeme své útočiště k Tobě, abys
se nad námi rozpomenula, Ó nejsvětější, před po
rodem 1 po porodu úplně čistá Panno! Poněvadž
jsi milosti plná, vzhlédní na chatrnou chválu, kterou
Tobě vzdáváme, a uděl nám nějakou čásť oněch
převelikých pokladů, jimiž vládneš. Archanděl při
nesl Tobě podivuhodné pozdravení: „Zdrávas milosti
plná, Pán s Tebou“ a všichni kůrové andělští
blahoslaví Tebe, jednomyslně s Gabrielem volajíce:
„Požehnaná Ty mezi ženami“; a s tetou Tvou
sv. Alžbětou pravíme: „A požehnaný plod života
Tvého.“ Od těchto nebeských zástupův a od ná
božné příbuzné Tvé i my obyvatelé pozemští na
učili jsme se Tebe chváliti a veleslaviti. Tito bla
žení duchové kladou nám do úst slova: Buď vždy
požehnána, Panno plná milosti! Pán s Tebou. Bud
naší orodovnicí, jež jsi naší Paní, Královnou a dů
stoonou Matkou Boha, Spasitele našeho; a to tím
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více, poněvadž jsi narozena byla mezi lidmi, a Onen,
jenž se v čistém lůně Tvémslabou přirozenosti naší
přioděl, jest pravý Bůh náš, jemuž přináleží všecka
česť a sláva na věky věkův. Amen.

Jiná modlitba
(sv. Gertrudy).

Pozdravena buď, Panno neposkvrněná, pro
mocnosť Boha Otce; pozdravena buď pro moudrosť
Jeho Syna; pozdravena buď pro dobrotu Ducha
Svatého, Ó Maria, nebe a zemi osvěcující! Vys mi
losti plna, Pán s Tebou! S Tebou jest jediný a
jednorozený Syn Otce Boha a Syn panenského
srdce Tvého. Požehnaná Ty mezi ženami, jež jsi
sňala kletbu Evy a přinesla nám věčné požehnání.
A požehnaný plod života Tvého, Ježiš Kristus, Pán
a Stvořitel všeho, jenž všecky věci požehnává a
posvěcuje, vše obohacuje a živí.

Zdrávas Maria, v oné uctivosti, jíž Otec věčný
pozdravením anděla Tebe pozdravil a všemohouc
nosti svou ode vší poskvrny zachoval! Zdrávas,
Maria, v oné lásce, s kterouž věčný Syn Tebe za
Matku si vyvolil! Zdrávas, Maria, v oné vroucnosti
Ducha Svatého, jenž v takové hojnosti dary svými
Tě obdařil, že každý nalezne milost, kdo ji skrze
Tebe hledá! S pobožností připomínáme Ti ono pře
podivné tajemství Trojici svatou v Tobě spůsobené,
když Bůh při pádu Adamovu předurčil, abys bez
hříchu prvotného v životě matky své byla počata,
když božská přirozenost s podstatou těla "vého
v jednu osobu tak se spojila, že Bůh stal se člo
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věkem a člověk Bohem, při čemž jsi pocítila bla
ženosť tak nevýslovnou, že žádný smrtelník není
s to, aby ji dokonale postihl. Protož podivuje se
Ti každý tvor a velebí Tebe, nade všecky tvory
pozemské a nebeské povýšenou, velebí požehnaný
plod života Tvého nyní i na věky. Amen.

Jiné modlitby hodicí se na pobožnosť před milostným
obrazem a vůbec na místě poutním viz v II. dile.

Modlitba před obrazem P. Marie
před odchodem.

Naposledy padám před Tebou na kolena, 0
Matko milosti, abych se s Tebou rozloučil. Ještě
jednou pozdravuji Tvůj divotvorný obraz, ještě
jednou děkuji Ti za všecky milosti a dobrodiní, jež
jsem zde prostřednictvím Tvým od božského Syna
Tvého v tak hojné míře obdržel. Ty's zde za mého
pobytu mou ubohou duši mateřskou dobrotivosti
občerstvila, potěšila a povzbudila. Ty, útočiště
hříšníků, dopomohla's mně, abych hříchy své poznal,
jich litoval a ve svátosti pokání odpuštění dosáhl.
Tys mi svou přímluvou vymohla u Synáčka svého
milostí, a to pro čas i věčnosť. Děkuji Ti z plna
srdce za tuto mateřskou péči a lásku. Ó jak šťasten
jsem, že jsem tuto pouť podnikl! Stala se ml pra
menem nejhojnějších milostí. Nyní však volá mne
povolání mé opět nazpět do otěiny mé. Ach, jak
těžko jest mi rozloučiti se s tímto milostným místem,
kde ustavičně divy tvoříš! Ač tělem svým se
vzdálím odtud, srdcem svým vždy dlíti budu u Tebe,
vždy pamatovati budu na dobrodiní Tvá. Nic mne
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neodloučí od lásky Tvé. Po všecky dni života svého
chei Tě ctíti, Tvé svaté jméno vzvvati, k Tobě ve
svých pracích, nesnázích, radostech a žalostech, zvláště
pak v pokušeních a nebezpečenstvích se utíkati.

Doufám, že nyní Tvým přispěním jsem v mi
losti Boží. Zdaž však v milosti té setrvám až do

konce? Pomyslím-li na svou slabosť, strachem se
třesu. Nepřátelé mojí spásy budou i nadále na
mne dorážeti. Ty-ll mně, Máti, nespomůžeš, pod
lehnu jistě, klesnu zase. Proto do Tvé lásky ma
teřské poroučím sebe, s tělem 1 s duší a se vším,
co mám; pod ochranu Tvou odevzdávám celý život
svůj, v Tebe skládám všecku naději svou. Budiž
vezdy moji matkou, mým útočištěm, mojí přímluvkynií
u Synáčka svého Ježíše. S pohnutým srdcem po
hlížím ještě jednou — naposled — k Tobě, ó Matko
má, a dávám Ti poslední s Bohem. Budiž ode mne
pozdravována po všecken život můj, Ó milostivá,
Ó přívětivá, Ó přesladká Panno Maria. Amen.

Jiná modlitba na rozloučenou.
Již tedy jest mi se rozloučiti s tímto místem

milosti. Před svatým obrazem Tvým, 6 Maria, na
kolenách kleče, zdvihám naposledy ruce své ku
Tvému nebeskému trůnu. Přede tváří vševědoucího

Boha a před Tebou, ÓMatko má předrahá, obnovuji
své předsevzetí, které jsem na tomto posvátném
místě učinil, a slibuji pevně, že od nynějška s dvoj
násobnou horlivostí budu sloužiti Bohu. Slibuji, že
budu věrně zachovávati všecka Jeho přikázaní.
Slibuji, že svého Boha a Tebe. Matko nejmilejší,
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již nikdy těžkým bříchem nezarmoutím. Ó kéž ne
zůstanou bez užitku všecky ty milosti, které mi zde
Bůh na Tvou přímluvu udělil; kéž se odtud odeberu
opravdu polepšen! Vůli mám dobrou, předsevzetí
mé jest pevné, — Ty pak, Matko má, vypros mi
sily, bych také dokonal, co jsem si umínil.

Ještě jednou, ó Matko nejlaskavější, doporoučím
wi všecky své potřeby a záležitosti. Důvěřují pevně,
že přímluva Tvá všechno zmůže u Tvého Syna,
jenž Ti žádné prosby neodepře. Kéž mě tato důvěra
provází po celý život můj a neopustí mne ani
v hodinu smrti!

Ach! již tedy odcházím s tohoto místa, kde Bůh
na Tvou přímluvu, ó Matko má, duši mé tolik dobrého
prokázal, tolika milostmi ji obohatil, tak sladkými
útěchami ji občerstvil. Ó neopouštěj mne, 6 Maria,
která jst mi již tolik dobrodiní prokázala! Vtiskni
hluboko do srdce mého vzpomínku na tyto blažené
chvile, které jsem zde s Tebou zažil. Tvůj obraz,
obraz ctností vých maje v srdci, spoléhaje na lásku
Ivou a důvěřuje pevně, že mi mateřské pomoci
své nikdy neodepřeš, vracím se do své otčiny.
Přijmi mne opět pod svůj ochranný plášť svůj a
řiď kroky mé, abych se šťastně dostal domů. Amen.

Jiná modlitba na rozloučenou.
(Kterou starší bratr předříkávati může.)

Naposledy klečíme před Tebou, 6 Matko milosti,
a loučíce se s Tebou voláme:

Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
buď zdráva! Děkujeme Ti ještě jednou za všecka



— 203 —

dobrodiní, která nám Bůh na Tvou přímluvu udělil.
Ó Matko Boží a Matko milosrdenství, nejjistější
útočiště bříšníkův a po Pánu Bohu naše jediná
naděje, rač dovoliti abychom klečíce u Tvých
přesvatých nohou, z vděčnosti za přijatá dobrodiní
směli Tebe zvoliti před celým dvorem nebeským
za svou předrahou Matičku a mocnou orodovnici
u Boha.

Umiňujeme sobě, že Tě budeme u.'ívati, Tebe
milovatt a Tobě věrně sloužiti po celý život svůj
a že nikdy nic neučiníme, ani nepromluvíme, co by
Tebe a Tvého božského Syna zarmoutilo a urazilo;
že také nikdy nedovolime,«by někdo z-našich.pod
řizenýeh—proti Tvé úctě něčeho se dopustil. Ne
zasluhujeme sice, bys nás přijala mezi své služebníky
a mezi své dítky, ale přece osmělujeme se důvěřovati,
že nás od sebe nezavrhneš. I prosíme Tě zkroušeně,
rač dítkám svým býti vezdy dobrotivou a věrnou
Matkou. Pomáhej nám v potřebách, v nebezpečenství
se nás ujmi, v zármutku nás potěšuj. Chraň nás
v pokušení proti nástrahám zlého ducha, uhas v nitru
mašem oheň zlých náruživostí a nedopusť, abychom
se kdy těžkým hříchem od Syna Tvého a od Tebe
oddělili. Pros za nás, abychom nikdy nezapomněli na
svatá předsevzetí, která jsme zde před obrazem
Tvým učinili; vyžádej nám síly, bychom je věrně
až do smrti plnili a Tvých svatých ctností jako
věrné ditky ustavičně následovali.

Tobě, ó Matko předrahá, úplně se odevzdáváme
a darujeme Ti srdce své celé. Zapal v něm oheň
lásky Boží a učiň, abychom Krista, Syna Tvého,
1 Tebe den ze dne více milovali. Pod Tvou ochranu

Poutní kniha II. 14
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se utikáme. Vztáhni na nás ruku svou a chraň

nás i celého domu našeho ve všech nebezpečenstvích
tělesných 1 duchovních. Provázej nás na zpáteční
cestě naší a vzdal od nás všecky nehody, bychom
se zdrávi se svými domácími shledali. Budiž s námi
po celý život náš, budiž s námi zvláště v hodinu
smrti a vypros nám milosti, bychom po šťastné smrti
dostali se k "Tobě do nebes a tam s Tebou a se

všemi svatými a vyvolenými Boha věčně chválil
a velebili. Amen. — «.

0
Modlitba po skončené pouti.

Přijmi, Ó nejdobrotivější Bože, vřelé díky mé
za lásku, kterou jsi mi na této pouti prokázal.
Děkuji Ti za všecky ty duchovní radosti a nebeské
útěchy, kterými jsi srdce mé naplnil; za všecky ty
spasitelné myšlénky, které jsi v nitru mém probudil,
za všecka předsevzetí, ku kterým mě Tvá milosť
pohnula. Povzbudil jsi mne k dobrému, v mé úzkosti
jsi mě upokojil, v mém soužení jsi mě potěšil.
Svatým rozhřešením ve svátosti pokání byl jsem
očistěn ode všech skvrn hříchu a spojiv se s božským
Spasitelem svým v tajemství Jeho lásky, byl jsem
obohacen poklady milosti. Že duše má byla očistěna,
víra má oživena, důvěra má posilněna, že v srdci
mém byl zapálen oheň lásky božské, že jsem si
pevně umínil život svůj změniti a polepšiti, že nyní
s radostí toužím kráčeti po cestě Tvých přikázaní,
to všecko spůsobil jsi Ty, ó Bože, svou milostí. Jak se
Ti odměním za všecky ty důkazy Tvé lásky a Úvého
milosrdenství? Nejsem s to, bych Ti dostatečně po
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děkoval za všecko, co dobrého jsi mi prokázal.
Abych Ti však aspoň poněkud ukázal svou vděč
most, přičiním se ze všech sil, abych milostí, které
jsem od Tebe v tak hojné míře přijal, užíval ku
svému spasení. Slibuji Ti, že s nimi budu věrně spolu
působiti, aby tato svatá pouť byla začátkem života
lepšího, života v pravdě křesťanského a Tobě milého.

-A nyní obracím se prosebně k Tobě, Matko
mého Spasitele a má mocná orodovnice. Učiň, ať
nikdy nezapomenu na spasitelná vnuknutí, jimiž
Bůh v těchto svatých dnech k srdci mému mluvil,
a na zbožná předsevzetí, která jsem na této pouti
učinil. Ať nikdy nezmizí z duše mé vznešený obraz
Tvých ctností, o nichž jsem rozjímal, nýbrž ať je
mi ustavičně zářícím vzorem, podle něhož bych se
spravoval. Ať nikdy nezmizí ze srdce mého důvěra
ve Tvou mateřskou lásku, ochranu a přímluvu. Když
mi bude těžko vykonávati svá dobrá předsevzetí, od
porovati lákavým pokušením a kráčeti po obtížné
cestě ctnosti; když budu klesati myslí v utrpení
tohoto světa; když budu v nebezpečenství, že bych
opět do hříchu upadl: pak, ó Matko nejmilejší a jisté
útočiště hříšníků, pak nepřestávej za mě prositl u
svého Syna a vyžádej mi síly a zmužilosti; upamatuj
mě na svatá předsevzetí, která jsem vo chrámu Tvém
a před obrazem Tvým učinil; připomeň mi je, bych
se jim nezpronevěřil, nýbrž v dobrém až do konce
věrně setrval. Slibuji Ti znova, že Tě budu ctíti a
milovati jako Matku po celý život. Ukaž 1 Ty, že
jsi Matkou mojí a přiveď mě k Sobě do života
věčného. Amen.

—— > ČY< ———
14*
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Modlitby ranní.
„Slušno jest“, dí sv. Jan Zlatoústý, „modlitbou den začíti

a skončiti.“ Nezapomeň nikdy vykonati modlitby ranní a ve
černí, neboť jest to práce ze všech tvých denních prací nej
důležitější. Rovněž před jídlem a po jídle se modli; ano i před
prací a po práci k Bohu aspoň vzdechni. Nezanedbej žádného
dne, pokud jen možno, mši sv. slyšeti, a to pro mnoho milostí,
které ziskati můžeš.

Když se probudíš, poznamenej se sv. křížem, řka:

Ve jménu +1 Otce i + Syna i + Ducha Šva
tého. Amen.

Pius IX. udělil (28. července 1863) všem věřícím, kdy
koliv svatým křížem se poznamenají a příslušná slova vysloví,
50 dní odpustků.

Pochválena budiž nejsvětější Trojice nyní 1
vždycky, až na věky věkův. Amen.

Sláva Bohu Otci, který mě stvořil, — Sláva
Bohu Synu, který mě vykoupil, — Sláva Bohu
Duchu Svatému, který mě posvětil!

Vstaň, umyj se a oblec; potom klekni a modli se buď sám,
anebo se všemi domácími před obrazem Ukřižovaného J žíše:

Ve jménu + Otce i + Syna 1 + Ducha Svatého.©Amen.
Oičenáš... Zdrávas Maria... Věřímv Boha...

Desatero Božích přikázaní.
Anděle Boží, strážce můj, pod ochranu Tvou

mě dal Bůh můj; proto mne laskavě osvěcuj,
ochraňuj, veď a spravuj. Amen.

Odpustky 100 dní pokaždé. — Kdo se modlitbu tu modlí
každodenně, získá odpustky plnomoené: 1. jednou za měsíc v který
koliv libovolně zvolený den; 2. na slavnosť sv. andělů strážných,
modlí-li se ji každodenně ráno a večer. Podminky: Zpověď,
svaté přijímání, návštěva chrámu Páně, nebo veřejné kaple a
modlitba na úmysl svatého Otce. 3, V hodině smrti získá plno
mocné odpustky ten, kdo se ji často za živa modlíval a srdce je
skroušeného. (Pius VII. 15. května 1821.)

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii poselství, a
ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Mana
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Ejhle dívka Páně, staniž mi se podle slova
Tvého. Zdrávas Maria

A Slovo Tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi. Zdrávas Maria

W. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko!
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Milosť svou, prosíme, Ó Pane,
rač do srdcí našich vlíti, abychom, již jsme anděl
ským zvěstováním vtělení Krista, Syna Tvého, po
znali, skrze umučení a kříž Jeho ku slavnému
vzkříšení přivedeni byli. Skrze téhož Krista, Pána
našeho. Amen.

V čase velikonočním, jenž začíná radostným „alleluja“
při mši sv. na bílou sobotu a končí v sobotu před nejsvětější
Trojicí o polednách (včetně), modlí se místo „Anděl Páně“
následující Antifona:

Raduj se, nebes Královno, alleluja,
Jehož nositi hodna jsi byla, alleluja,
Povstal z hrobu, jakož pravil, alleluja,
Pros za nás Hospodina, alleluja!
W. Raduj se a vesel se, Panno Maria, alleluja!
BR.Neboť vstal v pravdě Pán, alleluja!

Modleme se! Bože, jenž jsi z mrtvých vstáním
Syna svého, Pána našeho, Ježíše Krista, svět oblažiti
ráčil, uděk nám, prosíme, abychom skrze Rodičku
Jeho Pannu Marii radostí života věčného dosáhli.

Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.
Odp. 100 dní pokaždé. — Kdo každý den ráno, nebo

v poledne, nebo večermodlitbu „Anděl Páně“ koná kle če (v sobotu
večer, v neděli a v čas velikonoční stoje), získá odp. plno
mocné jednou za měsíc v kterýkoliv libovolně zvolený den.
Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce.
(Benedikt XIII. 14. září 1724.) Abychom však tyto odpustky
získali, musime: 1. tuto modlitbu konati klečíce; jen v sobotu
večer, v neděli a v čas velikonočnímámese ji modliti stojíce.
2. Máme se ji modliti, když zvoní „klekání“. Kdo však z roz
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umného důvodu nemůže ji konati kleče, nebo právě když
zvoní, získá přece odpustky, jen když se ji ráno nebo v po
Jedne, nebo večer s veršíkem, odpovědí i příslušnou modlitbou
pomodlí. (Lev XIII. 3. dubna 1884.) 3. V čase velikonočním
máme se místo „Anděl Páně“ modliti antifonu „Raduj se nebes
Královno“ s veršikem, odpovědí a modlitbou, jak nahoře udáno.
(Benedikt XIV. 20. dubna 1742.). Kdo však této antifony neumi,
získá přece odpustky, modli-li se jako jindy „Anděl Páně.“ (Týž.)

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote,
sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K Tobě vo
láme vyhnaní synové Evy. K Tobě vzdycháme
lkající a plačící v tomto slzavém údolí. Pročež,
orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a
Ježíše, který jest požehnaný plod života Tvého,
nám po tomto putování ukaž, Ó milostivá, 0 pří
větivá, Ó přesladká Panno Maria!
V. Učiň, ať hoden jsem chváliti Tebe, Panno svatá,
B. Dej mi silu proti nepřátelům Tvým.
W. Požehnán budiž Bůh ve svatých svých.
hk. Amen.

Kdo se ráno tuto modlitbu a večer modlitbu „„Pod
ochranu Tvou se utikáme““ (viz mezi modlitbami večerními)
8 připojenými veršíky a odpověďmi pomodlí, získá: 1. 100 dní
odp. jednou za den; 2. 7 let a 7 kvadragen každou neděli;
3. plnomocné odp. dvakrát za měsíc ve dvě kterékoliv neděle
získají, kdo se tyto dvě modlitby modlí každodenně. Podmínky:
Zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce; 4. plnom.
odpustky na svátky marianské (neposkvrněnépočetí, narození, oči
sťování, zvěstování a na nebe vzetí Panny Marie) a na slavnosť
všech Svatých získají, kdož všecky podmínky právě udané vy
plní; 5. plnomocné odp. v hodině smrti získají ti, kdož za svého
života tyto modlitby se modlívali a před smrti se vyzpovídají,
Svátosť oltářní přijmou, neb aspoň srdce kajicí mají. (Pius VI.
5. dubna 1786.).

Kdo však tyto dvě modlitby bez veršíkův „„Učiň, abych
hoden byl“ atd. se modlí, nezíská žádných odpustků.

1. Klaň se a děkuj Bohu.

Chválím a velebím Tebe, ó nejsvětější Trojice!
díky vzdávám Ti, Bože, z celého srdce svého, že
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jsi mne tuto noc ode všeho hříchu a ode všeho ne
štěstí milostivě zachrániti ráčil. Ó jak mnozí tuto
noc zemřeli, před Tvou stolici soudnou přišli a snad
odsouzení byli! Jak se Ti, 6 nejdobrotivější Bože,
odměním za to, že jsi mně tak velikou lásku pro
kázati ráčil?

2. Obětuj své srdce Bohu Otci.

Ó Bože, Otče věčný! Tobě s radostí obětuji
srdce své a všecky sily duše své i všecky smysly
těla svého. Cokoli dnes budu mysliti, žádati, mluviti,
konati, nebo trpěti, všecko staň se ke cti a chvále
Úvé, všecko obětuji lásce Tvé. Přijmi milostivě tuto
mou oběť ve spojení s nesčíslnými zásluhami Syna
svého a Pána našeho Ježíše Krista. Amen.

3. Žádej pracovati dle příkladu Kristova.

Ó nejsladší Ježíši, jenž jsi cesta, pravda a život!
Činím pevné předsevzetí, že budu kráčeti po cestě
Tvých přikázaní a vykonám dnes tento dobrý
skutek Všecky skutky a každý zvlášť vykonám
ku slávě Tvé. Ó Ježíši, naděje a silo má! Kéž
bych Tě dnes a povždy, kolikrátkoli dechnu,
tolikráte milovati, ctíti a všecky tvory k oslavení
jména Tvého přivésti mohl! Přijmi, Ó Ježíši, toto
předsevzetí mé a doplň mě nedostatky nekonňeč
nými zásluhami Svými.

4. Varuj se zlého pomocí Ducha Svatého.

Přijď, Duchu Svatý, Utěšiteli a silo duše mé,
abych se dnes žádného, ni nejmenšího hříehu ne
dopustil a všemu pokušení vítězně odporoval. Zdaž
se tedy dnes zase hříchu dobrovolně dopustím ?
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Ach, již příliš často jsem jej spáchal! Ó Duchu
Svatý, přispěj ku pomoci a posilní slabou vůli mou!

5. Vzbuď dobrý úmysl.

Věčný Bože můj, před nekonečnou velebností
Tvou na kolenách kleče a hluboce se Ti klaněje,
obětuji Ti všechny své myšlénky, svá slova i své
skutky dnešního dne a chci všecko činiti z lásky
k Tobě, pro slávu Tvou; chci to činiti, bych vy
plnil božskou vůli Tvou; abych Ti sloužil, Tebe
chválil a oslavoval; abych byl osvícen v tajemstvích
naší sv. víry, abych pojistil své spasení a utvrdil
naději ve Tvé milosrdenství, abych učinil zadost
božské Tvé spravedlnosti za tolik svých přetěžkých
hříchův, abych na pomoc přispěl věrným duším
v očistei, abych vyprosil milosť pravého obrácení
všem hříšníkům. Slovem: chci konati všechny věci
ve spojení s oněmi nejčistějšími úmysly, jaké za
svého života měli Ježíš a všichni svatí, kteří jsou
v nebi, a spravedliví, kteří jsou na zemi. Kéž mohu
vlastní krví podepsati tento svůj úmysl a tolikrát
jej znova činiti, kolik bude okamžení v celé věč
nosti. Přijmi, dobrotivý Bože, tuto mou dobrou vůli
a dej mi své svaté požehnání a účinnou milosť, abych
se nedopustil těžkého hříchu po celý život svůj,
zvláště ne dnešního dne ; rád bych dnes získal všecky
odpustky, jež mi získati lze; rád bych dnes obcoval
všem mším svatým, které se dnes v celém světě
slaviti budou, a obětoval je za věrné duše v očistci,
by byly vysvobozeny ze hrozných muk. Amen.

Odpustky 300 dní jednou za den. Odpustky plnomocné
jednou za měsíc v kterýkoliv den ziskají ti, kdož se modlitbu
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tuto každodenně modlívají. Podmínky: zpověď, sv. přijímání,
návštěva chrámu Páně, modlitba na úmysl svatého Otce.
(Pius IX. 6. září 1867.)

6. Vzbuďvíru, naději a lásku

Ó Bože, v Tebe věřím; rozmnož víru mou!
Ó Bože, v Tebe doufám; posilni naději mou!
Ó Bože, Tebe nade všecko miluji; zachovej mě

v lásce mě!

Ó Bože, buď milostiv mně hříšnému! (třikrát).

7. Obětuj se nejsv. Srdci Ježíšovu.

O můj přemilý Ježíši, já N. N., chtěje Tobě
vděčným býti a napraviti své nevěrnosti, daruji
Tobě své srdce a docela se Tobě zasvěcuji, a umiňuji
si, že s Tvou pomocí již nebudu hřešiti.

Odp. 100 dní jednou za den, říká-li se modlitba ta před
obrazem nejsv. Srdce Páně. Plnomocné odpustky jednou za
měsíc získají, kdož se tuto modlitbu každodenně před obrazem
nejsv. Srdce Páně modlí. Podmínky: přijetí svatých svátostí,
a modlitba na úmysl sv. Otce. (Pius VII. 9. června 1807
a 26. listopadu 1817.)

8, Oběťtuj se nejbl. Panně Marii.
(Ráno a večer jedno Zdrávas a násl. modlitbu :)

Ó Paní má! O Matko má! Tobě se docela

obětuji a na důkaz své úcty k Tobě zasvěcuji Ti
dnes oči své, uši své, ústa svá, srdce své a sebe
celého. Poněvadž tedy Tvůj jsem, ó dobrotivá Matko,
ochraňuj mne jako věci a majetnosti své.

Odpustky 100 dní jednou za den. Plnomocné odpustky
jednou za měsíc ziská, kdo tuto cvičbu každodenně ráno
i večer koná. Podmínky: přijetí sv. svátostí, návštěva chrámu
Páně, modlitba na úmysl sv. Otce.
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9. Žádej svatých a světic Božích © pomoc.

Všichni svatí a světice Boží, přispějte 1 vy,
abych splnil své předsevzetí, zvláště pak Ty, svatý
anděle strážný, sv. Josefe, pěstoune Páně, svatí
patronové moji N. N.,a vy svatí, jejichžto památku
dnes slavíme. Přijměte mne i dnes pod ochranu svou,
napomínejte mne v pokušení, přiveďte mě na pravou
cestu, když bych bloudil, a pozdvihněte mě, když
bych klesal, abych všecko věrně vyplnil, co jsem
si umínil. — Požehnej a ostříhej nás všemohoucí a
milosrdný Bůh + Otec i + Syn i + Duch Svatý. Amen.
V. Pochválen buď Ježíš Kristus.

R. Na věky. Amen.

Modlitby za dne.
1. Když z domu vycházíš, anebo domů přicházíš, pokrop

se svěcenou vodou a rci:

Pokrop mě, Hospodine, ysopem, a budu očistěn ;
obmyj mě, a nad sníh zbělím. — Ve jménu + Otce
1 + Syna 1 + Ducha Svatého. Amen.

Kdo tak učiní, získá pokaždé 100 dní odpustků. (Pius IX.
23. března 1866.)

2, Když se na cestu vydáváš.

Pane Bože, ukaž mi cestu svou a nauč mě
stezkám svým, abych vždy chodil, jak by se líbilo
Tobě. — Spravuj kroky mé podle slova svého,
at nepanuje nade mnou žádná nepravosť. — Ježíš
jest cesta, pravda a život.

3. Před prací učiň dobrý úmysl řka:

Všecko ke cti a chvále Boží! — Ne nám,
Pane, ne nám, nýbrž Tobě buď sláva! — Pane,
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dej mi zdaru a požehnání! — Duchu Svatý! rač
řídit a spravovati myšlénky, řeči a skutky mé!
— Ve jménu + Otce i + Syna i% Ducha Šva
tého. Amen.

Bože, buď mi ke všemu nápomocen!

4. Při práci pamatuj.

„Všecko, cokoli činíte ve slovu nebo ve skutku,
všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista, díky
činíce Bohu a Otci skrze něho.“ (Kolos. 3, 17.)
— Pracuj pilně, moudře, věrně, trpělivě a spravedlivě
jako Ježíš, Maria a Josef.

5. Když se práce daří.

Buď Bohu chvála — Bože! Tobě díky vzdávám.

6. Když jest práce těžka nebo protivna.

Bože můj ! buď mi nápomocen ! — Ježíši! Tys
nesl těžký kříž a trpěl mnoho; pomoz a posilni mě,
bych neklesal. — Ponesu kříž svůj a budu ná
sledovati Tebe.

7. Když se práce nedaří.

Pane, ne má, ale Tvá vůle se staň! — Bože,
dej mi trpělivosti a požehnej práci mou!

8. Když od práce odpočíváš.

Děkuji Ti, 6 Bože, že jsi mi popřál něco ke
cti Tvé pracovati! — Pane, posilni slabou sílu mou!

9. Po práci.

Ne nám, nýbrž jen Tobě, ó Pane! přísluší česť;
nebo Tys dal chtění a plnění. —-Budiž Bohu chvála
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1 česť 1 sláva! — Přijmi, Bože, díky mé, které
Tobě radostně vzdávám, že jsi mě sílil a požehnal
práci mou.

10. Činíš-li komu co dobrého.

Pamatuj, že to Ježíši samému činíš, že Ježíší
wv .

sloužíš, jenžto sám nejlepší odměnu ti dá.

11. Když tě něco radostného potká.

Buď veleben Bůh, dárce všeho dobrého! —
Bože, děkuji Tobě za dobrodiní Tvé!

12. Když tě nějaké neštěstí potká.

Bůh dal, Bůh vzal; budiž jméno Páně po
chváleno! — Bože, děkuji Tobě, že mi dáváš
přiležitosť pro Tebe také něco trpěti.

13. V nebezpečenství a trápení.

Ó Bože, silo spasení mého! neopouštěj mne
v nebezpečenství, ať nezahynu. "ly dopouštíš, ale
neopouštíš; proto vysvoboď mě ze všeho nebez
pečenství a trápení. — Pane, zachovej nás, sice
zahyneme:.

14. V čas pokušení.

Ó Bože, raději chci umříti, nežli Tebe uraziti.
— Odstup, satanáši, se vším pokušením těla 1 duše!
— Ve jménu Ježíše Krista odstup všecko pokušení.
— Jak bych mohl před Bohem, jenž všude přítomen
jest a všecko vidí, něco zlého činiti a proti Němu
se prohřešiti? — Ó Maria! 6 Paní má! 6 Matko
má! Pomni, že jsem Tvůj. Chraň mne jako věci
a majetnosti své.
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15. Padneš-li do hříchu.

Kdybys zhřešil, hned toho srdečně lituj a co nejdříve se
vyzpovídej. Zatím aspoň vzbuď dokonalou lítosť asi takto:

Bože, buď milostiv mně hříšnému! — Pane,
smiluj se nade mnona netrestej mne podle přísnosti
spravedlnosti své, ale odpusť mi podle hojnosti
milosrdenství Tvého! — Bože můj, srdečně lituji,
že jsem Tebe, kterého nade všecko milovati mám,
hříchem svým urazil. Buď milostiv mně hřišnému!
S milosti Tvou se zase polepším.

16. Vzdechnutí kajicné.

Můj Ježíši! milosrdenství!
Odpustky 100 dní jednou za den. (Pius IX. 24. září 1846.)

Nejsladší Ježíši! nebuď mi soudcem, nýbrž
Spasitelem !

Odpustky 50 dní jednou za den. (Pius IX. 11. srpna 1851.)
Kdož tuto střelnou modlitbu říkají každodenně po celý rok,
mohou ziskati odpustky plnomocné v době od prvních nešpor
svátku sv. Jeronýma Emiliani (20. července) až do konce oktávy
v kterýkoliv libovolně zvolený den. Podmínky: zpověd, sv. při
jímání, návštěva chrámu a modlitba na úmysl sv. Otce. ©

17. Odevzdání se do vůle Boží.

Staniž se 1 budiž chválena a na věky vy
vyšována nejspravedlivější, nejvyšší a milování nej
hodnější vůle Boží ve všech věcech.

Odpustky 100 dní jednou za den. Odpustky plnomocné
jednou za rok získají, kdo se ji modlí každodenně, v kterýkoliv
libovolně zvolený den. Podmínky : zpověď, sv. přijímání, modlitba
na úmysl sv. Otce. Odpustky plnomocné v hodině smrti získají
ti, kdo se ji modlili častěji v životě, když hodně připraveni přijmou
smrť s odevzdaností do vůle Boží. (Pius VII. 19. května 1818.)

18. Chvála andělská.

Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů! Plna
jest země slávy Tvé! Sláva Otci, sláva Synu,
sláva Duchu Svatému!
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Odpustky 100 dní jednou za den; 100 dní třikrát za den
v neděli, na sv. Trojici a v oktávě tohoto svátku. (Klement
XIV. 6. června 1769.) Odpustky plnomocné jednou za měsíc
v kterýkoliv libovolně zvolený den získají, kdož tuto chválu
každodenně po celý měsíc opakují. Podmínky: zpověď, sv. při
jimání, modlitba na úmysl sv. Otce.

19. Pozdravení křesťanské.

Ý. Pochválen buď Ježíš Kristus.

R. Na věky. Amen.
Odpustky 50 dní získají pokaždé, kdož takto navzájem

se pozdraví. (Klement XIII. 5. září 1759.)

20. Vzývání nejsv. jmén Ježíš a Maria a nejsv. Srdce
Ježíšova a Mariina.

Ježíš! Maria!
Odpustky 25 dní získá pokaždé, kdo tato nejsv. jména.

nábožně vysloví. (Klement XIII. 5. září 1759.) Odpustky
plnomocné v hodině smrti získají ti, kdož v životě svém často
křesť.pozdravení dávali, nebo nejsv. jména vzývali a v hodině
smrti, nemohou-li ústy, aspoň v srdci tato jména vzývají.
Všecky tyto odpustky získají také kazatelé a všichni ti, kdož:
jiné povzbuzují, by dávali křesť.pozdravení, nebo vzývali nejsv.
jména. (Klemens XIII. 5. září 1759.)

Ježíši, Bože můj, miluji Tě nade všecko.
Odpustky 50 dní pokaždé. (Pius IX. 7.“května 1854.)

Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň srdce mé
dležSrdce svého.

Odpustky 300 dní jednou“za den. (Pius IX. 25. ledna 1868.;

Chváleno buď všude nejsvětější Srdce Ježíšovo.
Odpustky 100 dní jednou za den. (Pius IX. 23, září 1860.)

Sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě víc
a více miloval.

Odpustky 300 dní pokaždé. Odpustky plnomocné jednou:
za měsíc v den libovolně zvolený získají, kdo se tuto střelnou
modlitbu každodenně po celý měsíc modlí. Podmínky: zpověď,
sv. přijímání, návštěva chrámu a modlitba na úmysl sv. Otce.
Pius IX. 26. listopadu 1876.

Poutní kniha II. 15
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Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou.
Odpustky 300 dní pokaždé. Odpustky plnomocné jednou

za měsíc v den libovolně zvolený získají, kdož se ji modlí
každodenně po celý měsíc. Podmínky: zpověď, sv. přijímání,
návštěva chrámu a modlitba na úmysl sv. Otce.

21. Pozdravení nejsv, Svátosti oltářní.

Chválena a velebena budiž bez přestání nej
světější a nejvelebnější Svátosť oltářní.

Odpustky 100 dní jednou za den. Odpustky 100 dní
třikráte za den na každý čtvrtek a po celý oktáv Božího Těla.
Odpustky 100 dní, kdo při mši svaté při pozdvihování nejsv.
Těla a Krve Páně tuto modlitbu se pomodli. Odpustky 100 dní
všem věřícím, kteří se ji modlí, když hlas zvonu ohlašuje, že
v kostele se uděluje požehnání. Odpustky plnomocné jednou
za měsíc v den libovolně zvolený získají, kdo se ji modlí
každodenně po celý měsíc. Podmínky: zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl sv. Otce.

22. Ke cti neposkvrněného Početí bl: Panny Marie.

U početí svém, Panno Maria, neposkvrněna jsi
byla; pros za nás Otce, jehož Syna Ježíše z Ducha
Svatého počatého jsi porodila.

Odpustky 100 dní pokaždé. (Pius VI. 21. listopadu 1793.)

Blahoslaveno budiž svaté a neposkvrněné Početí
nejblahoslavenější Panny Marie, Matky Boží.

Odpustky 300 dní pokaždé. (Lev XIII. 10. září 1878.)

28. Když jdeš vedle hřbitova.

Modli se za duše, jejichž těla tam odpočívají, a za všechny
duše v očistci.

Otče náš. Zdrávas. Odpočinutí věčné dejž jim,
ÓóPane, a světlo věčné ať jim svítí. Duše všech
věrných v Pánu zemřelých skrze milosrdenství Boží
ať odpočívají v pokoji. Amen.
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24, Když jdeš vedle sv. kříže.

1. Klaníme se Tobě, 6 nejsvětější Pane Ježíši
Kriste, a dobrořečíme Tobě, neboť skrze svatý kříž
svůj svět jsi vykoupil.

Odpustky 100 dní jednou za den. (Lev XIII. 4. března 1882.)

2. Kříž jest má jistá spása.
Kříž jest to, jemuž se vždy klaním.
Kříž Páně se mnou.

Kříž jest mé útočiště.
Odpustky 300 dní jednou za den. (Pius IX. 21. ledna 1874.)

3. Pozdraven buď svatý kříži, buď nám klíčem
do ráje, řebřikem do nebe a lodkou ku plavbě
z tohoto časného do života věčného. Sláva Otci atd.

Ó ukřižovaný Pane, Ježíši Kriste, připomínáme
Tobě přetěžké a ukrutné muky, které jsi pro nás
trpěl. Pro tyto muky pokorně Tebe žádáme, abys
nám hříchy naše milostivě odpustiti ráčil. Amen.

(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

20. Když jdeš vedle obrazu Panny Marie.

Ý. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
R. Abýchom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

(Zdrávas Maria — aneb: Zdrávas Královno — aneb: Pod
ochranu Tvou.)

26. Když jdeš vedle obrazu nějakého Svatého.

W. Oroduj za nás, svatý N.!
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

2%. Když kněz jde s Pánem Bohem k nemocnému.
Křesťanský jest obyčej doprovázeti Ježíše Krista v nejsv.

Svátosti k nemocnému. Za toto doprovázení uděluje církev
svatá (Pavel V. 5. listopadu 1606, Innocenc XI. 1. října 1688,
Innocence XII. 5. ledna 1695) následující odpustky: 1. odpustky

15*
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7 let a 7 kvadragen všem, kdož nejsv. Svátosť doprovázejí se
světlem, nebo s rozžatou svíčkou a při tom se modlí na úmysl
sv. Otce; 2. odpustky 5 let a 5 kvadr. těm, kdož jdou beze
svíčky; 3. odpustky 3 léta a tři kvadr. získá, kdo nemoha
sám jiti, jiného za sebe pošle s rozžatou svíčkou; 4. odpustky
100 dní získá, kdož nemohbadoprovázeti, aspoň Otče náš a Zdrávas
na úmysl sv. Otce se pomodlí.

28. Když se zvoní umíráčkem.

(Pětkrát Otče náš a Zdrávas ke cti pěti ran Krista Pána.)

Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane, a světlo věčné
ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.

29. Když zvoní v pátek tři hodiny.
Kdo se kleče pomodlí pětkrát Otče náš a Zdrávas na

památku umučení Krista Pána za svornosť mezi knížaty kře
sťanskými, za vykořenění bludů, za povýšení svaté matky
cirkve a za obrácení hříšníků, získá 100 dní odpustků.
(Benedikt XIV, 28. září 1740.)

Modlitba před jídlem.
Oči všech v Tebe doufají, Hospodine! a Ty

jim dáváš pokrm jejich v čas příhodný. Otvíráš ruku
svou a naplňuješ všelikého živočicha požehnáním.

(Sláva Otci atd. — Otče náš atd.)

Požehnej nás, Pane, a tyto dary své, kterých
ze štědroty Tvé požívati budeme. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.

Králi věčné slávy, učiň nás účastnými svého
nebeského stolu. Amen.

Modlitba po jídle.
Díky Tobě vzdávají, Hospodine“ všichni skut

kové Tvoii a Svatí Tvoji dobrořečí Tobě.
(Sláva Otci atd. — Otče náš atd.)
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Děkujeme Tobě, všemohoucí Bože, za všecky
dary Tvé, jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův.
Amen.

Pane, račiž dáti všem dobrodincům našim pro
jméno své život věčný. Amen.

Modlitby večerní.
Ve jménu + Otce i + Syna i + Ducha Šva

tého. Amen.Otčenáš© ZdrávasMaria.© VěřímvBoha...
Desatero Božích přikázaní Anděle Boží
Pod ochranu Tvou se utikáme, svatá Boží

Rodičko, nezamítej proseb v potřebách našich, ale
ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky
slavná a požebnaná Panno.

Ý Učiň, ať hoden jsem chváliti Tebe, Panno svatá!
R. Dej mi sily proti nepřátelům Tvým
Ý Požehnán budiž Bůh ve svatých svých!
R. Amen.

(Odpustky za modlitby „Zdrávas Královno“ a „Pod ochranu
Tvou“ udělené viz na str. 217.)

o o v .

Ó nejmilostivější Bože, Stvořiteli, Vykupiteli a
Posvětiteli můj! "Tebe chválím, ctím a velebím se
všemi anděly a svatými Tvými a díky Tobě vzdávám
za všecky dary a dobrodiní, kterých jsi mně a všem
lidem dnes i jindy na duši a na těle přeštědře udě
Jiti ráčil. Jak se Ti odměním, Bože, za všecko, co
jst mi prokázal? — Obětuji Tobě sebe sama a
všecko, co jsi mi daroval, a všecku chválu, lásku
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a zásluhy všech svatých, spojuje je s umučením a
se zásluhami Ježíše Krista za slušnou a věčnou

oběť díků. Přijmi, Otče věčný, tyto díky mé!
Ó kéž mohu dnes a na věky vroucněji Tebe
chváliti a velebiti!

2, Prosba za osvícení.

Přijď, Duchu Svatý! osvěť božským světlem
svým 1 nejtajnější záhyby srdce mého, abych
všecky hříchy, chyby a pronedbání, kterých jsem
se dnes dopustil, tak dokonale poznal, jak mi jeden
kráte zřejmy budou, až se octnu před soudnou sto
licí Syna Božího. Naplň srdce mé spasitelnou bázní
a dětinnou láskou, abych jich z celého srdce litoval,
a prodluž život můj, abych se z nich náležitě
vyznati a káti mohl.

3. Zpytování svědomí.

Zkoumej a suď sebe sám, aby tě nemusil souditi Bůh.
Dobře, t. j. beze hříšné sebelásky zpytuj své svědomí, věda,
že stojiš před vševědoucím Bohem, jemuž nic není skryto.
Projdi v duchu celý den, vzpomeň si na osoby, s nimiž jsi
obcoval, a na místa, na nichž jsi dlel. Vzpomeň si na myšlénky,
řeči a skutky své. Dopustil-li jsi se nějakého hříchu těžkého,
vzbuď ihned dokonalou lítosť a vyzpovídej se z něho co nej
dříve, neboť jsi-li ve stavu těžkého hříchu, jest se ti ustavičně
báti, že náhle zemřeš a na věky zatracen budeš. Mimo to ne
jsi-li ve stavu milosti Boží, nemůžeš získati pražádných zásluh
pro království nebeské, kdežto ve stavu milosti každým i sebe
menším skutkem dobrým rozmnožíš si tento poklad zásluh pro
život věčný. Nespáchal-li jsi však žádného hříchu těžkého,
děkuj za to Bohu a lituj hříchů všedních a menších poklesků.
Zvláště se upamatuj, nedopustil-li jsi se oné chyby, jížto dnes
ráno slíbil jsi se varovati.
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4. Lituj hříchů svých.

Ach! Bože můj! Jak jsem se Ti odměnil za
nesčislné dary a dobrodiní Tvá? Ničím, leč hříchy
svými, nevšímavostí a nevděčností svou odplácel
jsem Tobě za neskončenou lásku Tvou! Ach, lituji,
že jsem Tebe, Boha svého, své nejvyšší dobro, které
nade všecko miluji, kdy urazil. Před obličejem
Tvým jsem zhřešil, Tobě samému největší křivdu
jsem učinil. Bloudil jsem jak ovce, která zahynula.
— Pohleď na mě a smiluj se nade mnou! Odpusť
mi, Ó Bože, provinění má pro zármutek, slzy, umu
čení a smrť nejmilejšího Syna svého, Pána našeho
Ježíše Krista!

Ejhle, můj Ježíši! na Tebe skládám všecku
naději svou. Tebe zkroušeně prosím, abys nepravosti
a provinění má svou nejsvětější krví smyl a ne
skončenými zásluhami svými doplnil, čeho se ne
dostává dostičinění mému, neboť Ty jsi smíření
za hříchy naše.

o. Učiň pevné předsevzetí.

Již nikdy nechci hřešiti a Tvými, 0 Ježíši, nej
světějšími ranami a předrahou krví pro mne vylitou
pobrdati. Stydím se pohlédnouti k nebi, neboť uzná
vám, že jsem hoden smrti. Což tedy učiním? —
Smím-li Tě znova urážeti? — tytéž hříchy opako
vati? — příležitosti ku hříchu vyhledávati? —
Pevné činím předsevzetí, že se polepším a raději
smrť podstoupím, než bych Tebe, Bože, zase roz
hněval. Tobě jsem obětoval své srdce, Tobě zů
stanu věrným. Posilni mě svou milosti, abych toto
své předsevzetí vyplnil.
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6. Žádej svatých o pomoc.
Ó Maria! útočiště hříšníkův a Matko milo

srdenství, která neopouštíš žádného, kdo se k Tobě
utiká; svatý anděle strážce, sv. Josefe, svatí patro
nové moji N. N. a všichni Svatí! Přispějte mi ku
pomoci, abych se budoucně uvaroval všech hříchů,zvláštětoho.© aorodujtezaměuBoha,bymi
dal milosť v dobrém setrvati.

%. Prosba k Panně Marii za šťastnou hodinu smrti.

O Maria bez poskvrny počatá, oroduj za nás,
již se k Tobě utíkáme. Ó útočiště hříšníků, Matko
umírajících, neopouštěj nás v hodinu smrt: naší,
nýbrž vyžádej nám dokonalé lítosti, upřímné zkrou
šenosti, odpuštění hříchů našich, hodného přijetí
nejsvětější Svátosti oltářní a posledního pomazání,
abychom bezpečně objeviti se mohli před trůnem
spravedlivého, ale 1 milosrdného soudce, Boha a
Vykupitele našeho. Amen.

100 dní odpustků jednou za den. (Pius IX. 11. března 1856.)

8. Odevzdej se Bohu, Panně Marii a všem Svatým.

Poroučím duši svou 1 tělo své nyní a na vždy
do požehnaných rukou Tvých, 6 Bože, a do milo
srdenství Tvého, ó Panno Maria, a do mocné ochrany
vaší, Ó svatí andělové a vyvolení Páně, a svatí pa
tronové N. N.! ochraňujte a opatrujte mne po dnešní
noc a vždycky. Amen.

9. Prosba k Bohu Otci.

Navštěv, prosíme Pane! příbytek tento a všecky
úklady nepřítele od něho daleko odstraň; ať Tvoji
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svatí andělové v něm přebývají, nás vezdy v po
koji zachovají, a požehnání Tvé budiž s námi

vlv
vždycky. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

10.. Žádosť o požehnání.

Rač, Pane Ježíši, s Otcem i Duchem Svatým
nám dáti požehnání a bojnou milosť svou, abychom
v životě i ve smrti čistým srdcem a tělem Tobě
dokonale se líbili. Amen.

Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá a den
se již nachýlil. Žehnej naše rodiče, bratry, sestry,
příbuzné, dobrodince, přátely i nepřátely. Opatruj
všech našich duchovních i světských vrchností a
představených. Přispěj ku pomoci všem chudým,
nevinně zajatým, zarmouceným, pocestným, ne
mocným a umírajícím. Obrať hříšníky a bloudící,
osvěť pohany a nevěřící. Buď milostiv 1 ubohým
dušičkám v očistei; ukoněl jejich bolesti a uveď je
do slávy věčné. Amen.

Přidej „Otče náš“ a „Zdrávas“ za duše v očistci a pak:

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné
ať jim svítí. Duše všech věrných v Pánu zemře
lých pro milosrdenství Boží ať odpočívají v po
koji. Amen.

Požehnej a ostříhej nás všemohoucí a milo
srdný Bůh + Otec i $+ Syn i + Duch Svatý.
Amen“

Ý Pochválen buď Ježíš Kristus.

R. Na věky. Amen.
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Přídavek modliteb večerních.
Chceš-li ještě vice milostí a zásluh získati, pomodli se dle

možnosti některé z následujících modliteb.

1. Tři božské ctnosti.

Věřím pevně všecko, co svatá katolická církev
k věření předkládá ; věřím to, protože to zjevil Bůh,
jenž jest věčná pravda a moudrost, která ani kla
mati, ani oklamána býti nemůže. Doufám, že po
mocí Boží dojdu spasení věčného, poněvadž to slíbil
Bůh, jenž jest všemohoucí, věrný a nekonečně milo
srdný. Miluji Boha nade všecko, poněvadž jest nej
vyšší dobro a zasluhuje veškeré mé lásky. Jsem
ochoten raději všecko ztratiti, než Boha uraziti; a.
z lásky k Bohu miluji a chci milovati také svého.
bližního.

Odpustky 7 let'a 7 kvadragen pokaždé. Odpustky plno
mocné jednou za měsíc v kterýkoliv libovolně zvolený den získá,
kdo tyto tři božské ctnosti vzbuzuje každodenně po celý měsíc.
Podmínky: zpověď, přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce. —
Odpustky plnomocné v hodině smrti. Tyto odpustky získají se
i tenkráte, když se užije jiné modlitby. (Benedikt XIII. 15. ledna.
1728. — Benedikt XIV. 28. ledna 1756.)

2. Dokonalá lítost.

Bože můj! všech mých spáchaných hříchů jest
mi srdečně líto, protože jsem Tebe, svého milování
nejhodnějšího Boha, své nejvyšší, nekonečné dobro,
které srdečně miluji, urazil. Opravdové činím předse
vzetí, s milostí Tvou život svůj polepšiti a raději
všecko, i také smrť trpěti, nežli Tebe, Boha svého,
jediným hříchem uraziti. Dej mi milost, abych toto.
své předsevzetí věrně splnil; za to Tě prosím pro
nekonečné zásluhy "vého božského Syna, Pána a
Vykupitele našeho, Ježíše Krista. Amen.
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3. Náhrada za urážky Bohu učiněné,

Bůh budiž pochválen!
Pochváleno budiž nejsvětější jméno Jeho!
Pochválen buď Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý

člověk!

Pochváleno budiž nejsvětější jméno Ježíš !
Pochválen buď Ježíš v nejsvětější Svátosti oltářní.
Pochválena budiž vznešená Matka Boží nejblaho

slavenější Panna Mara!
Pochváleno budiž její svaté a neposkvrněné početí!
Pochváleno budiž jméno Marie Panny a Matky!
Pochválen budiž Bůh ve svých Andělích a Svatých!

Odp. jednoho roku pokaždé. (Pius VII. 23. července 1801.)
— Odpustky plnomocné jednou za měsíc v kterýkoliv den získá,
kdo se tyto chvály modlí nejméné jednou za den po celý měsíc.
Podmínky: zpověď, přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce.
(Pius IX. 8. srpna 1847.)

4. K sv. Josefu za dar svaté čistoty.

Svatý Josefe, otče a strážce panen, jehožto
věrné ochraně Svatosť sama Kristus Ježíš a Panna

panen, Maria, svěřena byla; pro tuto dvojí nejdražší
záruku Ježíše a Marii prosím a zapřísahám Tě,
učiň, abych od všeliké nečistoty zachován, s myslí
neporušenou, se srdcem čistým a tělem cudným
Ježíši a Mari co nejčistěji sloužil. Amen.

Odp. 100 dní jednou za den. (Pius IX. 4. února 1877.)

5. Za šťastnou hodinu smrti.

a) K Ježíši
Ježíši, Josefe a Maria, vám daruji srdce i duši svou.
Ježíši, Josefe a Maria, stůjte při mně v poslední ho

dince mé.

, Marii a Josefu.
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Ježíši, Josefe a Maria, s vámi ať duše má v po
koji odejde.

Odpustky 300 dní pokaždé za tato tři vzdechnutí. 100 dní
za jedno vzdechnutí. (Pius VII. 28. dubna 1807.)

b) Ku sv. Barboře.
Ó Pane, jenž jsi sv. Barboru k útěše živých

1 zemřelých vyvolil, uděl nám na její přímluvu,
abychom vezdy ve Tvé lásce žili, všechnu svou na
ději v zásluhy přebolestného utrpení Syna Tvého
skládali, aby nás nikdy smrť hříchu nepřekvapila,
nýbrž abychom posilněni sv. svátostmi pokání, Svá
tosti oltářní a posledního pomazání beze strachu
cestu do věčné slávy nastoupiti mohli O to Tě
úpěnlivě prosíme skrze zásluhy téhož Ježíše Krista,
Pána našeho. Amen.

100 dní odpustků jednou za den. (Lev XIII. 21. března 1879.)

6. Za umírající.

O nejmilostivější Ježíši, milovniíčeduší, vroucně
Tě žádám pro smrtelnou úzkosť Tvého nejsvětějšího
Srdce a pro bolesti Matky Tvé neposkvrněné, obmyj
v krvi své hříšníky celého světa, kteří nyní sko
návají a dnes zemrou. Amen.

W. Srdce Ježíšovo, jež jsi přetrpělo smrtelné úzkosti,
smiluj se nad umírajícími.

Odp. 100 dní pokaždé. Odp. plnomocné jednou za měsíc
v kterýkoliv den získá, kdo tuto modlitbu koná třikrát za den
ve třech rozličných dobách denních po celý měsíc. Podminky:
Zpověď, svaté přijímání, návštěva chrámu a modlitba na
úmysl svatého Otce.

7. Za zemřelé.

Pěikrát „Otče náš“ a „Zdrávas“ ke cti pěti ran Krista
Pána a modlitba:
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Tebe tedy prosíme, přispěj ku pomoci svým
služebníkům, které jsi předrahou krví vykoupil.

W. Odpočinutí věčné dejž jim, 6 Pane!
k. A světlo věčné ať jim svítí.
W. Ať odpočívají v pokoji.
BR. Amen.

Odp. 300 dní jednou za den. Odp. plnomocné jednou za
měsíc v kterýkoliv den získá, kdo tuto pobožnosť koná každo
denně po celý měsíc. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání, mo
dlitba na úmysl svatého Otce.

Modlitba na počátku dne.

Klaním se Tobě, Pane Bože všemohoucí, abych
Tě usmířil a vzdal poctu božské Velebnosti Tvé
jménem všech stvoření. Ale jak to možno mně,
bidnému bříšníku? Ach ano, mohu to učiniti, chci
to učiniti, protože vím, že se nazýváš Otcem milo
srdenství a z lásky k nám jsi dal Syna svého jedno
rozeného, jenž se za nás obětoval na kříži a za ná
neustále na oltářích obnovuje oběťsvého těla a krve
své. A proto já jsa sice hříšník, ale zkroušený,jsa
ubohý, ale bohatý v Ježíši Kristu, stojím před Tebou
a s horlivostí andělův a všech svatých a s láskou
neposkvrněného Srdce Panny Marie obětují Tobě
jménem všeho stvoření mše svaté, jež nyní se slaví,
zároveň se všemi těmi, jež so slavily a slaviti budou
až na konec světa. Mám úmysl obnoviti toto obě
tování každé okamžení dnešního dne a celého svého

života, abych tím nekonečné Velebnosti Tvé vzdal
poctu a chválu Tebe hodnou, abych usmířil Tvůj
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hněv a dosti učinil spravedlnosti Tvé za veliké
množství našich hříchův, abych Ti vzdal díky rovné
Tvým dobrodiním a vyprosil "Tvémilosrdenství pro
sebe i pro všechny hříšníky, pro všechny věřící
živé i zemřelé a pro celou církev a zvláště pro
viditelnou její hlavu, římského papeže: konečně i
pro ubohé rozkolníky, kacíře a nevěřící, aby též
oni se obrátili a spasení byl.

Obětování při mši svaté.

Věčný Otče, obětuji Ti oběť, již na kříži obě
toval a již nyní obnovuje na tomto oltáři milovaný
Syn Tvůj Ježíš; obětuji Ti ji jménem všech tvorů
zároveň se všemi mšemi, jež se slavily a slavit
budou po celém světě, a chci Tobě tím vzdáti
úctu a chválu, jaké zasluhuješ, vzdáti Tobě po
vinné díky za nesčíslná dobrodiní Tvá, usmířiti
bněv Tvůj, vzbuzený tolika našimi hříchy, a
hodně za ně zadosť učiniti a prositi za milosť pro
sebe, pro církev svatou, pro celý svět a pro
věrné duše v očistei.

Papež Pius IX. udělil dne 11. dubna 1860 všem vě
řícím, když nábožně se modlí modlitbu na začátku dne, nebo
modlitbu při mši svaté 3. léta odpustků jednou za den za
každou modlitbu; 2. plnomocné odpustky jednou za měsíc
všem věřícím, již se každodenně v naznačenou dobu po celý
měsíc tyto dvě modlitby modlí, když v libovolný den vy
zpovídavše se z hříchů svých ke stolu Páně přistoupí, farní
neb jiný nějaký chrám Páně navštíví a tam se na úmysl
svatého Otce pomodli.



Modlitby mešní.
Podána tu dvojí mešní pobožnosť dle římského missalu

1. k nejsv. Trojici a 2. o blahosl. Panně Marii. Modlitby oběma
společné položeny jsou přes celou stranu; zvláštní částky pak
rozděleny vedle sebe, tak že buď levý, nebo pravý sloupec se říká.

I.Mšesv.kectiachvále| II.Mšesv.kectiachvále
nejsv. Trojice. blahosl. Panny Marie.

Kněz. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva
tého. Amen.

K. Přistoupím k oltáři Božímu.
Ministrant. K Bohu,jenž obveseluje mladost mou.
K. (Žalm. 42.) Suď mne, Bože, a odluč při

mou od národu nesvatého: od člověka nešlechetného

a Istivého vybav mne.
M. Nebo Ty jsi, Bože, síla má ; proč jsi mne

zamítnul: a proč smuten chodím, když mne sužuje
nepřítel ?

K. Sešli světlo své a pravdu svou: ty mne
provodily a přivedly na svatou horu Tvou a do
stanů Tvých.

M. I přistoupím k oltáři Božímu: k Bohu,
jenž obveseluje mladosť mou.

K. Velebiti budu Tebe na harfé, Bože, Bože můj:
proč jsi smutna, duše má, a proč mne kormoutíš ?

M. Doufej v Boha, neb ještě budu velebiti Jej:
Onť jest spása tváři mé a Bůh můj.

K. Sláva Otci i Synu: i Duchu Svatému,
M. Jakož byla na počátku i nyní i vždycky:

1 na věky věkův. Amen.
K. (Antif.) Přistoupím k oltáři Božímu:
M. K Bohu, jenž obveseluje mladosť mou.



— 240 —

K. Pomoc naše ve jménu Páně,
M. Jenž učinil nebe i zemi.

K. Vyznávám Bohu všemohoucímu,blahoslavené
Marii Panně, sv. Michalu archandělu, sv. Janu Křtiteli,
svatým apoštolům Petru a Pavlu, všem Svatým a
vám, bratři, že jsem zhřešil převelmi myšlením,
slovem i skutkem — svou vinou, svou vinou, svou
převelikou vinou. Pročež prosím blahosl. Mari Pannu,
sv. Michala archanděla, sv. Jana křtitele, svaté apo
štoly Petra a Pavla, všechny Svaté a vás, brátři,
orodujte za mne u Hospodina, Boha našeho.

M. Smiluj se nad tebou všemohoucí Bůh, a
odpustiv hříchy tvé, uveď tebe do života věčného.

K. Amen.

M. Vyznávám atd. (jako shora; ale místo:
vám, bratři, a: vás, bratři, reci:tobě, otče,
a: tebe, otče.)

K. Smiluj se nad vámi všemohoucí Bůh, a od
pustiv hříchy vaše, uveď vás do života věčného.

M. Amen.

K. Prominutí, rozhřešení a odpuštění hříchů
našich uděliž nám všemohoucí a milosrdný Ho
spodin.

M. Amen.

K. Obrať se, Bože, k nám a obživ nás.
M. A lid Tvůj zaraduje se v Tobě,
K. Zjev nám, Hospodine, milosrdenství své.
M. A spasení své uděl nám.
K. Pane, vyslyš modlitbu mou.
M. A volání mé k Tobě přijď.
K. Pán s vámi.

M. I s duchem 'tvým.



K. Modleme se.

našeho. Amen.
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Sejmi s nás, prosíme, Pane,
nepravosti naše, abychom hodní byli do svatyně
svatých čistým srdcem vejíti; skrze Krista Pána

Prosíme Tebe, Pane, pro zásluhy svatých Tvých,
jichžto ostatky tuto jsou, a všech svatých, abys od
pustiti ráčil všechny hříchy moje. Amen.

Kntroit čili vchod.
Zvelebena. budiž svatá

Zdrávassvatá| Ro
Trojice a nerozdilná jed
nota: vyznávati Ji bude
me, neboť učinila s námi
milosrdenství své.

Hospodine, Pane náš,
jak podivné jest jméno
Tvé na veškeré zemi!
Sláva Otci atd.

Zvelebena budiž svatá

Trojice a nerozdílná jed
nota: vyznávati Ji bude
me, neboť učinila s námi

dičko, která jsi porodila
Krále, jenž nebesa i
zemi spravuje na věky
věkův.

Vydalo srdce mé slo
vo dobré: vypravuji já
dila svá králi. Sláva
Otci atd.Zdrávassvatá| Ro
dičko, která jsi porodila
Krále, jenž nebesa 1
zemi spravuje na věky

milosrdenství své.

K. Pane, smiluj se
M. Pane, smiluj se
K. Pane, smiluj se
M. Kriste, smiluj se
K. Kriste, smiluj se
M. Kriste, smiluj se
K. Pane, smiluj se
M. Pane, smiluj se
K. Pane, smiluj se

Poutní kniha II.

věkův.
nad námi!
nad námi!
nad námi!
nad námi!
nad námi!
nad námi!
nad námi!
nad námi!
nad námil

16
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Gloria.
Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj

lidem dobré vůle! Chválíme Tebe, dobrořečíme Tobě,
klaníme se Tobě, oslavujeme Tebe, díky vzdáváme
Tobě pro velikou slávu Tvou. Pane Bože, Králi
nebeský, Bože Otče všemohoucíl Pane Ježíši Kriste,
Synu jednorozený, Pane Bože, Beránku Boží, Synu
Otce! Jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Jenž snímáš hříchy světa, přijmi prosbu naši!
Jenž sedíš na pravici Otce, smiluj se nad námi!
Neb Ty sám (jsi) svatý, Ty sám Hospodin, Ty
sám nejvyšší, Jezu Kriste, s Duchem Svatým ve
slávě Boha Otce.

K. Pán s vámi.

Kollekta. (Modlitba.)

Amen

M. I s duchem tvým.

Modleme se. Všemo

houcí, věčný Bože, jenž
jsi popřál služebníkům
svým, pravou víru vyzná
vajícím, slávu Trojice
věčné poznatl a v mocné
velebnosti jednotě se kla
něti; prosíme Tebe, aby
chom pevně u víře této
stojice, ode všeho proti
venství vezdy ochráněni
byli. Skrze Pána našeho,
Ježíše Krista, jenž s Te
bou živ jest a kraluje
v jednotě Ducha Šva
tého, Bůh po všecky
věky věkův. Amen.

Modleme se. Popřej,
Pane Bože, nám slu
žebníkům svým, aby
chom ze stálého zdraví

mysli i těla se radovali
a na slavnou. přímlu
vu blahoslavené Panny
Marie od vezdejšího zá
rmutku vysvobození byl
a věčné blaženosti po
žívali. Skrze Pána našeho,© Ježíše| Krista,
jenž s Tebou živ jest
a kraluje v. jednotě
Ducha Svatého, Bůh povšeckyvěky| věkův.
Amen.
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Epišúola.
Čtení z listu svatého

Pavla Ří
manům (hl. 11).

Ó hlubokosti bohat

ství, moudrosti a vědo
mosti Boží! Jak. ne

zpytatelní jsou soudové
Jeho a nevystižitelny ce
sty Jeho! Nebo kdo po
znal smysl Páně? Aneb
kdo byl Jeho rádcem?
Anebo kdo prve dal Jemu
a bude mu odplaceno?
Nebo z Něho, skrze Něho
a v Něm jsou všecky

apoštola k

věci, Jemu sláva na
věky. Amen.

M. Bohu diky.

Čtení z knihy Mou
drosti (Ecel. 24.).

Od počátku a před
věky stvořena jsem, a až
do budoucího věku býti
nepřestanu, a v příbytku
svatém před Nim posluho
vala jsem. A tak na Sionu
utvrzena jsem, a v městě
posvěceném podobně od
počívalajsem, a v Jerusa
lémě jest mociná A v lidu
uctěném vkořenila jsem
se a v částce Boha mého,
(ježto jest) dědictví Jeho,
a ve shromáždění svatých
jest zdržování mé.

M. Bohu díky.

Graduale.
Požehnaný jsi, Pane,

který vidíš propasti a
nadsedíš cherubíny.

Požehnaný jsi, Pane,
na obloze nebeské a

chvalitebný na věky.
Alleluja, Po
žehnaný jsi, Pane Bože

alleluja !

otců našich a chvalitebný
na věky. Alleluja.

Požehbnanáa ctihodná
jsi, Panno Maria, jež bez
porušení panenství stala
jsi se Matkou Spasitele. —Panno,Rodičko| Boží,
Ten, Jehož celý svět ob
sáhnouti nemůže, vtěliv se
do Tvého lůna se uzavřel.
AlNeluja, alleluja !

Po porodu, Panno,
zůstala js1 neporušenou:
Boží Rodičko, přimlouve:
se za nás. Alleluja.

16*
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Před evanděliem.

(Kněz modlí se uprostřed oltáře.) Očisť srdce
mé a rty mé, všemohoucí Bože, jenž jsi očistil rty
Isaiáše proroka uhlem žhavým, tak i mne račiž
milostivým slitováním svým očistit abych hodně
zvěstoval svaté evandělium Tvé. Skrze Krista Pána

našeho. Pane, rač požehnati. Hospodin buď v srdei
mém a na rtech mých, abych hodně a náležitě
zvěstoval jeho evandělium.

Evandělium.

K. Pán s vámi. M. I s Duchem tvým.

K. Následující (slova)
svatého evandělia podle
sv. Matouše.

M. Sláva Tobě, Pane.
Za onoho času řekl

Pán Ježíš učeníkům svým:
Dánajest mi všeliká moc
na nebi i na zemi. Protož

jdouce, učte všecky ná
rody, křtice je ve jménu
Otce, i Syna, i Ducha Sva
tého, učice je všecko za
chovávati, cokoli jsem při
kázal vám. A aj,já s vámi
jsem po všecky dny až
do skonání světa.

K. Následující (slova)

svatého evandělia podle
sv. Lukáše.

M. Sláva Tobě, Pane.

Za onoho času: Když

Ježíš mluvil k zástupům,
pozdvihši hlasujedna žena.

ze zástupu, řekla Jemu:
Blahoslavený život, který

Tě nosil, a prsy, kte

rých jsi požíval. A On

řekl: Ovšem pak blaho

slaveni, kteří slyší slovo

Boží, a ostříhají ho.
M. Chvála Tobě Kriste.

K. Skrze slova evandělická shlazeny buďtež
říchy naše.
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Creed o.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebes 1 země, všech věcí viditelných i
neviditelných. I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna
Božího jednorozeného, a z Otce narozeného přede
všemi věky; Boha z Boba, Světlo ze Světla, Boha
pravého z pravého Boha; zplozeného, ne učiněného,
jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všecky věci
učiněny jsou. Jenž pro nás lidi a pro naše spasení
sestoupils nebes. A vtělil se Duchem Svatým
z Marie Panny, a člověkem učiněn jest.
Ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem, trpěl
a pohřben jest. A vstal z mrtvých třetího dne podle
písem. A vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otcově.
A zase přijde se slávou, soudit živých i mrtvých ;
jehož království nebude konce. I v Ducha Svatého,
Pána a obživovatele, který z Otce i Syna vychází.
Který s Otcem i Synem spolu ctěn a oslavován
bývá ; který mluvil skrze proroky. A v jednu, vatou,
katolickou a apoštolskou církev. Vyznávám jeden
křest na odpuštění hříchův. A očekávám z mrtvých
vstání. A život budoucího věku. Amen.

Občtování.
K. Pán s vámi. WM.I s duchem tvým.

K. Modleme se. Po- K. Modlemese. ZdrážehnanýbudižBůhOtec,| vasMaria,milostiplná,ijednorozenýSynBoží,| PánsTebou,požehnaná1DuchSvatý,neboť| Tymeziženami,apoučinilsnámimilo-| žehnaný| plod© života
srdenství své. Tvého.
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(Pří obětování hostie:) Přijmi, svatý Otče, vše
-mohoucí, věčný Bože, tuto neposkvrněnou oběť,
kterou já nehodný sluha Tvůj podávám Tobě, Bohu
svému živému a pravému, za nesčetné hříchy a
urážky a nedbalosti své, a za všechny přítomné, 1
za všecky věrné křesťany, za živé i za mrtvé, aby
mně i jim prospívala ku spáse života věčného. Amen.

(Při žehnání vody:) Bože, jenž jsi důstojnosť
lidské přirozenosti podivně stvořil a ještě podivnějí
obnovil: dejž, abychom skrze tajemství této vody
a tohoto vína účasť měli v Božství Toho, jenž člo
věčenství našeho účasten býti ráčil, Ježíš Kristus,
Syn Tvůj, Pán náš, jenž s Tebou živ jest a kraluje
v jednotě Ducha Svatého, Bůh po všecky věkv
věkův. Amen.

(Při obětování kalcha:) Obětujeme Tobě, Pane,
kalich spasení, dobrotu Tvou vzývajíce, aby přede
tváří božské velebnosti Tvé za naši a celého světa

spásu s vůní líbežnou vzhůru se vznesl. Amen.
V duchu pokory a se srdcem zkroušeným budmež

přijati od Tebe, Hospodine, a tak děj se dnes oběť
naše přede tváří Tvou, aby se líbila Tobě, Pane Bože!

Přijdiž, Posvětiteli, všemohoucí, věčný Bože, a po
žehnej tuto oběťTvému svatému jménu připravenou.

(Pří umývání rukou. Žalm 25; 6—12) Umyji
mezi nevinnými ruce své, a obstoupím oltář Tvůj,
Hospodine, abych uslyšel -hlas chvály, a vypravoval
všecky divy Tvé. Hospodine, miloval jsem ozdobnosť
domu Tvého, a místo přebývání slávy Tvé. Ne
zahlazuj s bezbožníky, Bože, duše mé, a s muži
krví života mého; v jejichžto rukou nepravosti
jsou, pravice jejich naplněna jest dary. Já pak
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v nevinnosti kráčel jsem, vysvoboď mne a smiluj
se nade mnou. Noha moje stanula na cestě přímé,
ve shromážděních dobrořečiti budu Tobě, Hospodine.
Sláva Otei i Synu atd.(Prostředoltáře:)© Přijmi,svatáTrojice,tuto
oběť, kterou Tobě přinášíme na památku umučení,
z mrtvých vstání a na nebe vstoupení Ježíše Krista,
Pána našeho; a ke.cti blahoslavené Marie Panny,
i sw. Jana Křtitele. 1 svatých apoštolů Petra a
Pavla, i těchto (jejichž ostatky jsou v oltáři), 1 všech
Svatých; aby jim byla ke cti, nám pak ku spasení;
a oni (aby) se za nás přimlouvati ráčili na nebi,
jejichžto památku konáme na zemi. Škrze téhož
Krista, Pána našeho. Amen.

Modlete se, bratří, aby moje 1 vaše oběť
příjemna byla Bohu, Otci všemohoucimu.

M. Přijmiž Hospodin tuto oběť z rukou tvých
ke cti a slávě jména svého, jakož 1 k užitku na
šemu, 1 veškeré své svaté cirkve.

K. Amen.

Sekreta (tichá modlitba).

Posvěť, prosíme, Pane
Bože náš, skrze vzývání
Tvého svatého jména,
oběť tuto a skrze ni

nás samy učiň sobě da
rem věčným. Skrze Pána
našeho, Ježíše Krista,
jenž s Tebou živ jest a

„kraluje v jednotě Ducha
Svatého Bůh.

Slitováním Tvým, 6
Pane, a na přímluvu
blahosl. P. Marie ať nám

prospívá oběť tato k věč
nému a k vezdejšímu
blahu a pokoji. SkrzePánanašeho,| Ježíše
Krista, jenž s Tebou živ
jest a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh.



— 248 —

Preface.

Amen.
Pán s vámi.

Vzhůru srdce!

pravdě hodno a
spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, bychom Tobě
vždy a všude díky vzdá
val, Pane svatý, Otče
všemohoucí, věčný Bože.
Jenžto s jednorozeným
Synem svým a Duchem
Svatým jeden jsi Bůh,
jeden Pán: nikoli v jed
notě jedné osoby, nýbrž
v Trojici jedné podstaty.
Neboť co o Tvé slávě

dle zjevení Tvého věříme,
totéž o Synu Tvém,totéž
o Duchu Svatém bez roz

dílu odličnost1 smýšlíme,
abychomvyznávajíce pra
vé a věčné Božství kla
něli se i v osobách zvlášt

nosti, i v bytnosti jednotě,
1 ve velebnosti rovnotě;
kterou chválí Andělé i

I s duchem tvým.

Po všecky věky věkův.

Máme (je) u Pána.
Díky čiňme Pánu Bohu našemu !
Hodno a spravedlivo jest.

V pravdě hodno a
spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, bychom Tobě
vždy a všude díky vzdá
vali, Pane svatý, Otče
všemohoucí, věčný Bože.
A bychom Tě, uctivajíce
blahosl. Pannu Marii,
spolu chválili, blahosla
vili a velebili. Kteráž 1
Jednorozeného Tvého za
stíněním Ducha Svatého

počala a slávu panenství
podrževši světlo věčné
světu vydala, Ježíše Kri
sta, Pána našeho. Skrze
Něhož velebnosti Tvé

chvály pějí Andělé, koří
se Panstva, chvějí se
Moenosti. Nebesa i Síly
nebes, i blažení Serafini
společným plesem pro
zpěvují. S nimiž abys
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Svatý, svatý, svatý Pán, Bůb zástupův! Plna

jsou nebesa i země slávy Tvé. Hosanna na vý
sostech! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosanna na výsostech !

Kánon.
Tebe tedy, nejlaskavější Otče, skrze Ježíše

Krista, Syna Tvého, Pána našeho, vroucně prosíme
a žádáme, abys mile přijal a požehnal tyto dary,
tato věna, tyto svaté, neposkvrněné oběti: obzvláště
ony, jež Tobě obětujeme za Tvou svatou katolickou
církev, již v míru zachovati, chrániti, sjednotiti a
říditi račiž na celém oboru zemském, spolu se slu
žebníkem svým, papežem naším N., biskupem
naším N., za císaře našeho N. i se všemi pravo
věrnými vyznavači víry katolické a apoštolské.

(Vzpomínka živých) Pomni, Pane, služebníkův
a služebnice svých N. N. i všech přítomných, je
jichžto, víra Tobě povědoma jest a známa pobožnosť;
za něž Tobě přinášíme, anebo kteří Tobě přinášejí
tuto oběť chvály za sebe i za všecky své (příbuzné),
za vykoupení duší svých, za naději spasení a
blaha svého, a (kteří) plní zaslíbení učiněná Tobě,
Bohu věčnému, živému a pravému.

S účastností a úctou slavíce památku nejprve
slavné Panny Marie, Rodičky Boha a Pána našeho
Ježíše Krista; než i blahoslavených apoštolův a
mučeníků Tvých: Petra a Pavla, Ondřeje, Jakuba,
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Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše,
Šimona a Tadeáše; Lina, Kleta, Klimenta, Xysta,
Kornelia, Cypriana, Vavřince, Chrysogona, Jana a
Pavla, Kosmy a Damiana i všech Tvých Svatých,
pro jejichžto zásluhy a prosby (nám) uděliti račiž,
abychom ve všem pomocí ochrany Tvé hájení byl.
Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Tuto tedy oběť služebnosti naší 1 veškeré čeledi
své, prosíme, Pane, abys milostivě přijal, dny naše
ve svém pokoji spravoval, a poručil, abychom od
věčného zatracení vysvobození a ke stádci Tvých vy
volených připočteni byli. Skrze Krista, Pána našeho.

(Žehnaje obět:) Oběť tuto račiž Ty, Bože,
prosíme, ve všem požehnanou, (Tobě) věnovanou,
platnou, řádnou a příjemnou učiniti, aby se nám
stala Tělem a Krví nejmilejšího Syna Tvého, Pána
našeho Ježíše Krista.

Proměňování a pozdvihování,

Kterýž den před tím, než trpěl, vzal chléb do
svatých a velebných rukou svých, a pozdvihnuv oči
k nebi, k Tobě, Bohu Otci svému všemohoucímu,
Tobě díky čině, dobrořečil, lámal a dával učeníkům
svým, řka: „Vezměte a jezte z toho všickni;

neb toto jest tělo mé.“
Podobným způsobem, když bylo po večeři,

vzav 1 tento přeslavný kalich do svatých a ve
lebných rukou svých, zase Tobě díky čině, po
žehnal a dal učeníkům svým, řka: „Vezměte a pijte
z toho všickni;

neb tento jest kalich krve mé,nového
a věčného zákona, tajemství víry, kteráž
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za vás a za mnohé vylita bude na od
puštění hříchů.

Kolikrátkoli toto činiti budete, čiňte to na
mou památku.“

Po proměňování a pozdvihování.

A protož pamětlivi jsouce, Pane, my služebníci
Tvoji, ale 1 lid Tvůj svatý, jak blahého utrpení a
z mrtvých vstání, tak 1 slavného na nebe vstoupení
téhož Krista, Syna Tvého, Pána našeho, přinášíme
přejasné velebnosti Tvé ze Tvých darův a uštědření
oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou, svatý
chléb života věčného, a kalich spasení ustavičného.

Na tyto dary račiž milostnou a jasnou tváří
shlédnouti a je sobě oblíbiti, jako jsi sobě oblíbiti
ráčil dary spravedlivého sluby svého Abela, a oběť
praotce našeho Abrahama, i tu, kterou Tobě podal
nejvyšší kněz Tvůj Melchisedech, žertvu svatou,
neposkvrněnou oběť.

Pokorně Tebe žádáme, všemohoucí Bože: poruč,
aby tato oběť donesena byla skrze ruce svatého
anděla Tvého na vznešený oltář Tvůj před obličej
božské velebnosti Tvé, abychom kteříkoli účastenství
tohoto oltáře majíce svatosvaté Tělo a Krev Syna
Tvého požívati budeme, všelikým požehnáním a
milostí nebeskou naplnění byli. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. Amen.

(Vzpomínka zemřelých:) Pomnmitéž, Pane, slu
žebníkův a služebnic svých N. a N., kteří nás
předešli se znamením víry a spí ve spánku
pokoje. — Račiž, prosíme, Pane, jim a všem
v Kristu odpočívajícím popřáti místa občerstvení,
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světla a pokoje; skrze téhož Krista, Pána na
šeho. Amen.

I nám hříšníkům, služebníkůmsvým,v hoj
nosť slitování Tvých doufajícím, račiž uděliti podil
nějaký a společnosť se svými svatými apoštoly a mu
čeníky: s Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem,
Ignácem, Alexandrem, Marcellinem,Petrem, Felicitou,
Perpetuou, Hátou, Lucii, Anežkou, Cecilii, Anastasií
a všemi Švatými svými: a v jejich družstvo, ne podle
ceny našich zásluh, nýbrž podle hojného smilování
svého, račiž nás připustiti. Skrze Krista, Pána našeho.

Skrze Něhož toto vše, Pane, vždy dobré tvoříš,
posvěcuješ, oživuješ, požehnáváš a nám uděluješ;
skrze Něho, s Ním a v Něm jest Tobě, Bohu Otci
všemohoucímu, v jednotě Ducha Svatého všecka
česť a sláva.

K. Po všecky věky věkův.
M. Amen.

K. Modleme se! — Rozkazy spasitelnými na
pomenuti a božským naučením vedeni jsouce, osmě
lujeme se volati: Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď
vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny,
jakož 1 my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď
nás v pokušení.

M. Ale zbav nás ode zlého.
K. Amen.

Zbav nás, prosíme, Pane, všeho zla: minulého,
přítomného 1 budoucího; a na přímluvu blahoslavené
a předůstojné Panny a Rodičky Boží Marie, a svých
svatých apoštolů Petra a Pavla, Ondřeje i všech
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Svatých, uděl milostivě pokoje za dnů našich,
abychom, přispěnímmilosrdenství Tvého podporováni
jsouce, 1 hříchu vždy byli prosti i ode všeho zmatku
bezpečni. Skrze téhož Pána našeho, Ježíše Krista,
Syna Tvého, jenž s Tebou živ jest a kraluje v jed
notě Ducha Svatého, Bůh po všecky věky věkův.

M. Amen.

K. Pokoj Páně budiž vždycky s vámi.
M. I s duchem tvým.
K. (Částici hostie do kalicha vpouští.) Toto smí

šení a posvěcení těla a krve Pána našeho Ježíše Krista.
budiž nám přijímajícím k životu věčnému. Amen.

Agnus Dei.

(Kněz skloněn bije se v prsa:) Beránku Boží, jenž
snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

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

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uděk
nám pokoje!

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi pravil apoštolům
svým: „Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám
vám:“ nehlediž na hříchy mé, ale na víru církve
své, a račiž ji podle vůle své v pokoji a jednotě
zachovati; jenž jsi živ a kraluješ, Bůh po všecky
věky věkův. Amen.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, jenž jst
z vůle Otcovy spolupůsobením Ducha Svatého smrtí
svou svět oživil: osvoboď mě skrze toto svatosvaté

tělo a krev svou ode všech nepravostí mých a ode
všeho zlého, a učiň, abych se vždy rozkazů Tvých
přidržoval, a nedopusť, abych kdy od Tebe byl od
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loučen ;jenž s týmž Bohem Otcem a Duchem Svatým
živ jsi a kraluješ, Bůh na věky věkův. Amen.

Přijetí těla Tvého, PaneJežíši Kriste, k němuž
já nehodný se chystám, nebudiž mi k odsouzení a
zatracení, nýbrž podle dobroty Tvé prospívej mi
k ochraně a vyléčení duše i těla; jenž jsi živ a
kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého,
Bůh po všecky věky věkův. Amen.

Chléb nebeský přijmu, a jméno Páně vzý
vati budu.

Přijímání.
Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu

mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše
má. (Třikráte.)

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši
mou k životu věčnému. Amen.

(Po přijetí těla Pámě:) Čím odplatím se Ho
spodinu za vše, co mi prokázal? Kalich spasení
vezmu a jméno Páně vzývati budu. Chválu vzdá
vaje vzývati budu Pána, a od nepřátel svých
osvobozen budu. |

(Přijímá krev Páně.) Krev Pána našeho Ježíše
Krista zachovej duši mou k životu věčnému. Amen.

Co jsme ústy požili, o Pane, i čistou duší při
jimejme, a z daru časného staň se nám lék věčný.

Tělo Tvé, Pane, jež jsem požil, a krev,
jsem pil, nechať utkví v útrobách mých, a pro
půjč, ať ve mně neostane poskvrna hříchů, anať mě
čistá a přesvatá občerstvila svátosť; jenž jsi živ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

již
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KMpřijímání.
Dobrořečíme Bohu ne

bes a přede všemi ži
vými díky vzdávati bu
deme Jemu: neboť učinil
s námi milosrdenství své.

K. Pán s vámi.

Blažené tělo Panny

Marie, jež nosilo věčného

Otce Syna.

M. 1 s duchem tvým.

Modlitba po přijímání.
Modleme se. Nechť

nám prospívá, Pane Bože
náš, ku spáse těla i
duše přijetí této
tosti a vyznání věčné
svaté Trojice a její ne
rozdílné jednoty. Skrze
Pána našeho Ježíše Kri

sta, jenž s Tebou živ
jest a kraluje v jed
notě Ducha Svatého, Bůh
po všecky věky věkův.
Amen.

K. Pán s vámi.

svá

K. Jděte, mše dokonána jest.

Modleme se. Přijavše,
Pane, podporu spásy své:
prosíme, propůjč, aby
chom přímluvou blahosl.
P. Marie všudy chráněni
byli, o jejížto slavnosti
jsme tuto oběť velebnosti
Tvé přinesli. Skrze Pána
našeho, Ježíše Krista,
jenž s Tebou živ jest a
kraluje v jednotě Ducha
Svatého, Bůh po všecky

-věky věkův. Amen.
M. I s duchem tvým.

M. Bohu díky.
Oblib sobě, svatá Trojice, nejponiženější službu

mou, a propůjč, aby tato oběť, kterou jsem já ne
hodný před očnna božské velebnosti Ivé vykonal,
Tobě byla příjemna, mně pak 1 všem, za něž jsem
ji obětoval, aby pro Tvé milosrdenství ku smíření
sloužila. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

K. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn
i Duch Svatý. M. Amen.

K. Pán s vámi. M. I s duchem tvým.
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K. Začátek svatého evandělia podle sv. Jana.
M. Sláva Tobě, Pane!
Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha,

a Bůh byl Slovo. To bylo na počátku u Boha. Všecky
věci skrze Ně učiněny jsou: a bez Něho nic není
učiněno, co učiněno jest. V Něm život byl, a život byl
světlem lidí ; a světlo ve tmě svítí, a tma ho neobsáhla.
Povstal člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo
Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o světle,
aby všickni uvěřili skrze něho. Nebyl on světlem,
nýbrž aby svědčil o světle. Bylo světlo pravé, jež
osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento
svět. Na světě byl, a svět skrze Něho učiněn jest, a
svět Ho nepoznal. Do svého přišel, a svoji Ho ne
přijali. Kolikož pak přijali Ho, dal jim moc syny
Božimi se státi, těm, již věří ve jménu Jeho, kteří
ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž
z Boha se narodili. A Slovo tělem stalo se a
přebývalo mezi námi,a vidělijsmeslávuJeho,
slávu jakožto Jednorozeného od Otce, plného milostiapravdy.© M.Bohudiky.

Modlitba po mši svaté.
Nejmilejší Ježíši! kterak odvděčím se Tobě za

to veliké dobrodiní, že jsi mne této přesvaté oběti
súčastnil? Nechať vše, což ve mně jest, věčně chválí
a velebí nejsvětější jméno Tvě. Odpusť mi laskavě
všecky hříchy a nedbalosti, jichžto jsem se dopustil
nepozoruým obcováním této mši svaté. Tobě se po
roučím a zcela se odevzdávám do rukou božského

milosrdenství Tvého. Nakládej se mnou podle nej
světější vůle své a uveď mne jednou po blaženém
skonání do své slávy nebeské. Amen.
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Modlitby ke mši svaté
jakožto příprava a díkůčinění k svatému

přijímání.
Na začátku mše svaté.

Pane Ježíši, můj božský Spasiteli, dle milosti
vého pozvání Tvého přicházím, abychpřijal Tebe,
chléb života a pokrm duše své. Ó kéž srdce
mé ozdobeno jest čistotou vyvolených Tvých, onou
čistotou, kteráž v Serafech nejsvětější lásku roz
něcuje! Ó nejmilejší Spasiteli, nejsem hoden, abych
Tě v srdce své přijal: neboť Ty, jsa nejsvětější,
béřeš si za příbytek svůj jen srdce čistá; Ty,
jenž jsi pánem nebe i země, nalézáš sídlo jen tam,
kde svatá láska, vroucí pobožnosť, nejčistší etnosť
Tobě chrám připravila. Já pak, Bože a Pane můj,
já hříšník, nehodný, slabý člověk chci k stolu Tvému
přistoupiti. Ó smiluj se nade mnou, smiluj se nade
mnou! Avšak proč bych truchlil, proč se rmoutil?
Důvěřuji Tobě, neboť Tvá neskonalá láska mne
volá a zve. Rač seslati paprsek světla svého, jenž
by osvitil a očistil srdce mé a je hodným přibytkem
pro Tebe učinil. — Nejlaskavější Ježíši, Tvé božské
světlo veď mne k trůnu milosti Tvé, bych spatřil
a okusil, jak milostiv jsi, Óživote a světlo duše mé.
Ale pomním-li na nesčíslné spáchané hříchy své,
jak těžko jest srdei mému. Často a velice urazil
jsem Tebe, jenž jsi mne z ničeho stvořil, mne za
vrženého vykoupil, a dobrodiními těla 1 duše za
hrnul; jenž jsi mne i tehdy miloval, když jsem
zhřešil, a milosti své mi neodňal, když jsem u věčnou
zkázu se uvrhnul. O jak veliká a těžká jest vina

Poutní kniha II. 17
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má! Než viz, nejlaskavější Bože! želím jí v hoř
kosti duše své a úpěnlivě prosím Tě za odpuštění.
Uznávám křivdu, jíž jsem se proti Tobě do
pustil, a osměluji se předstoupiti před obličej Tvůj,
abych přijal chléb andělský.

Při Kyrie eleison.

Smiluj se nade mnou, Ónejsladší Spasiteli! Hle,
jsem bídný a nuzný, pročež obohať mne chlebem
nebeským, jejž milosrdenství Tvé chudým připravilo.
Smiluj se nade mnou, 6 Ježíši!

Při Gloria.

Propůjč mi milosti, ÓPane, abych zapěl chvalo
zpěv se svatými anděly a učiň mne účastným onoho
miru, jejž jsi Ty, božský Spasiteli, na zem přinesl.
Ó jak nekonečnou česťa slávu zjednáváš nebeskému
Otei svému dobrovolným ponížením svým, obětí
kříže, kterou jsl za nás hříšníky přinesl svaté spra
vedlnosti Jeho! A jaký svatý pokoj udílíš oněm
vyvoleným duším, jež Ty sám živíš svým nej
světějším tělem a krví! Učiň mne, 6 Jéžíši, účastným
této božské milosti; dejž, ať touto svátostí jsem po
silněn k boji proti hříchu a učiň, abych žil jen
v lásce Tvé a jednou věčně Tebe v nebi chválil
a velebil. Amen.

Modlitba církevní. Bože, jenž jsi nám v pře
podivné Svátosti památku umučení svého zanechati
ráčil, uděl nám, prosíme, bychom svatá tajemství těla
a krve Tvé tak ctili, abychom ovoce vykoupení
Tvého v sobě stále zakoušeli. Jenž jsi živ a kra
luješ na věky věkův. Amen.
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Při epištole a evanděliu.
Nejdobrotivější Spasiteli, s pohnutým srdcem

děkuji Tobě, že jsi mne ku světlu sv. evandělia
svého povolati ráčil a že mně božskou Svátosti svou
propůjčuješ síly, abych kráčeti mohl po cestě, jež
vede do nebe. Kéž dnes láska vá roznití ve
mně takovou horlivost, abych až do konce života
svého věrně setrval ve službě Tvé a neustále po
Tobě, své jediné blaženosti, toužil! Amen.

Při Credo.

Ó můj Spasiteli, jak Ti dostatečně po
děkuji za nesmírnou lásku Tvou! Pro mne přišel
jsi na svět, vtělil jsi se, nesls obtížné břímě hoře
plného života, vytrpěls nejbolestnější smrť, abych
já věčně blaženým býti mohl. Z lásky ke mně vydal
jsi se netoliko utrpení a smrti, nýbrž volils i býti
pokrmem duše mé, abys až do skonání mého ve
mně přebýval. MŠnejživější věrou vzpomínám na
tuto neskonalou lásku, na onen velký den, který
byl posledním před utrpením a smrtí Tvou. Vidím
Tě, jak jsi při poslední večeři se svými učeníky
seděl. Tu vzal jsi chléb, a díky vzdav a požehnav
jej, dal jsi jej učeníkům svým řka: „Vezměte a
jezte,toto jest Tělo mé;“a taktéžkalich,řka:
„Pijte z něho všichni toto jest Krev má.“
I poručil jsi učeníkům svým, aby to činili na Tvou
památku. Udělils jim též moe, aby činili to, co
jsi Ty činil, "totiž aby proměňovali chléb v Tvé
svaté tělo a víno v Tvou svatou krev, a hrozíš
nám všem, že nebudemé míti života věčného v sobě,
nebudeme-li jísti těla Tvého a píti krve Tvé. Ne

17%
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vyzpytatelný Bože, kdož pochopí moudrosť a vše
mohoucnost Tvou? Kdož vyzkoumá nevystihlou
lásku Tvou? Žádný člověk! Avšak přece věřím

pevně a bezpečně Tvému božskému, neomylnému
slovu. O Ježíši, posilni a upevní víru mou!

Při obětování.

Hospodine, Otče nebeský, vše na nebi 1 na
zemi jest Tvé. (Chci sám sebe jako dobrovolnou
oběť Tobě přinésti a zůstati věčně Tvým majetkem.
Obětuji se tedy v prostotě srdce svého zcela 'Době
a zasvěcuji se dnešního dne na věky službě Tvé a
oslavě jména Tvého, Přijmiž mne spolu s touto
svatou obětí drahého těla Syna vého, které se
dnes Tobě, Otče nebeský, u přítomnosti zástupů
neviditelných andělův obětuje, aby mně a celému
pokolení lidskému sloužila ku spáse. Nyní ještě
kladu na oltář smíření všechny své hříchy a všecka
provinění, jichž jsem se po celý život dopustil, abys
je ohněm lásky své zmařiti a všechny skvrny, které
ve mně po hříchu zůstaly, smazati, svědomí mé ode
vší nepravosti očistit a mně milosť hříchem ztra
cenou opět darovati ráčil. Amen.

Po obětování až ku pozdvihování.
Propůjč m1 milosti, nejlaskavější Spasiteli, abych

k Tvé nejsvětější Svátosti hodně a s veškerou zbož
ností blížit se mohl. Nechať okusí duše má ne

skonalé sladkosti Svátosti Tvé. Osvěť oči mé, aby
toto nevystihlé tajemství pozorovaly, a obdař mne
živou, svatou věrou, abych v ně bez nejmenší
pochybnosti pevně věřil. Jestit to dilo Tvé, nej
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laskavější Bože, a nikoli dílo lidské. Nikdo nedovedl
svým lidským rozumem toto veliké tajemství po
chopiti, poněvadž i rozumu andělů jest nepocho
pitelno. Čo bych tedy já, nehodný člověk, já hříšník,
prach a popel, o tak vznešeném tajemství mohl vy
zkoumati a jak bych je mohl pochopiti? Viz, 6 Pane,
z rozkazu Tvého přicházím k Tobě s opravdovou
a pevnou věrou; Ó posilní tuto víru mou a roz
plameň srdce mé láskou svou, abych v duchu lásky
k Tobě přišel a od nynějška nade všecko z celého
srdce svého miloval Tebe, jenž jsi mne dříve mi
loval a sebe za mne na nejohavnější a nejbolestnější
smrť vydal. Na památku smrti své ustanovil jsi
Svátost těla svého a krve své. (Chci ji přijati a
takto smrť Tvou sobě připomínati. Dříve však, než
k Tobě přistoupím, připomínám si co nejvděčněji
utrpení Tvé a lásku Tvou ke mně. Z lásky poddal
jsi se na hoře Olivetské truchlivosti a smrtelné
úzkosti, vydal jsi se do rukou krutých nepřátel
k nejtrpčím posměškům, k uplvání, bičování a bo
Jestnému Korunování.

Ach, vidím Tě, láskyplný Spasiteli, pro mne
zohaveného, uplvaného, zraněného, krví politého.
Nakládali s Tebou jako s podlým zločincem. Ale
ještě větší byla láska Tvá. Ty's snížil se až k smrti,
k smrti kříže. Obtížen křížem kráčíš jako be
ránek k zabití na horu umučení. Tam probodli ruce
a nohy Tvé, na kříž hřeby Tě přibili, s křížem
vyzdvihli a zohavili ti, jimž jsi tolik dobrodiní a
milosrdenství prokázal. Potupen a vysílen bolestí
skláníš konečně hlavu svou a mezi dvěma lotry
umíráš jako nějaký zločinec — umíráš na kříži
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z lásky ke mně. A já bych Tebe nemiloval?
Ó Ježíši, Bože a Spasiteli můj, mé všecko, miluji
Tě z celého srdce svého, ze vší duše své, ze vší
sily své. Amen.

Při pozdvihování.
Klaním se Tobě, ó Ježíši, Synu Boha živého,

Beránku bez poskvrny, chlebe života s nebe při
cházející. Z celého srdce děkuji Tvé nesmírné lásce,
která Tě se svatých výšin do hlubiny bídy mé při
vádí. Smiluj se nade mnou dle neskončeného milo
srdenství svého. Svatá krvi mého Pána, tekoucí
s kříže pro mé spasení, volej za mne o milosť
a milosrdenství, očisť duši mou, utiš všechen plamen
žádostivosti v srdei mém, a posilň slabosť mou
božskou silou svou. Amen.

Po pozdvihování a k sv. přijímání.
Ježíši, Spasiteli můj, jak veliká a nepochopitelná

jest milosť Tvá, že jsi mne dnes uznal za hodna
ke mně přijíti a duši mou navštíviti. Přicházíš
skryt jsa tělesným očím mým pod způsobou chleba,
avšak viditelný víře mé, oku duševnímu. Dáš se
za pokrm a nápoj duši mé, chceš ve mně bydleti,
ve mně zůstávati. Přicházíš ke mně jako jsi kdysi
vcházel v podobě služebníka do chýší lidí chudob
ných, opuštěných, nemocných a pomoci zbavených.
Přicházíš, abys mé, po pomoci a útěše prahnoucí
duši, přinesl milost, občerstvení, pomoc a blaženost.
Těším se, Ježíši, na Tvou milostiplnou návštěvu,
raduji se, že pod střechu srdce mého do duše mé
chceš vejít. Toužím po Tobě, mám-li Tebe, mám
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pak všecko. Mimo Tebe nemohu si žádati ničeho,
co na nebi a na zemi jest. Ty jsi Bůh můj a mé
všecko, můj Vykupitel a Spasitel, má pomoc a
útěcha, má všeckablaženosť. Ó přijď, přijď, živý chlebe
nebeský! Krmiž, síliž lačnou duši mou. Přijď, ne
beský lékaři, mám potřebí pomoci Tvé. Uzdrav
mou nemocnou duši, přijď, Beránku Boží, a sejmi
se mne mou slabosť, mé hříchy. Přijď, nejlaskavější
Ježíši, pomocníku a ŠSpasiteli všech, přijď, oblaž a
spasiž mne. Amen.

Ach, jak se smím opovážiti k Tobě, Bohu a
Spasiteli svému, přistoupiti! Tvůj čistý a svatý před
chůdce nepovažoval se za hodna, by řemének u
obuvi Tvé rozvázal. Sami andělé z úcty k Tobě
zakrývají obličej svůj — a já chci Tě do duše své
přijati. Pane, nejsem hoden, abys zavítal ke mně!
Ano, nejsem toho hoden, neměl bych se k stolu
Tvému přiblížiti, avšak Ty sám to poroučíš a hrozíš
mi, že mne od sebe, od věčného života vyloučíš,
nepřijdu-li a nebudu-li požívati svatého těla Tvého.
Přicházím tedy z poslušnosti a lásky ku spáse své.
Přicházím však, živě jsa si vědom nehodnosti své
a zkroušeně vyznávám : Pane, nejsem hoden, abys
vešel pod střeenu mou; ale toliko rei slovem a
uzdravena bude duše má.

Nejsem hoden. Ty — Bůh můj — já tvor
Tvůj — Ty Pán — já služebník. — Ty nejčistější,
nejsvětější; pouhá čistota a svatosť — já hříšník,
trestuhodný hříšník. 'Ty, Spasitel můj, jenž jsi mneaždosmrtisvémiloval| jánevděčník,jenžjsem
Tě nemiloval a opětně a opětně hříchy urazil. Pane,
nehleď na nehodnosť mou, ale patři na neskonalou
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dobrotu a milosrdnosť svou. Blížím se k Tobě s dě

tinnou důvěrou, poněvadž přijímáš kající hříšníky.
Přicházím proto, že jsi rozkázal, abych přišel, neboť
bez Tebe nemohu býti blaženým. Přijmi mne tedy,
Ó Ježíši, a vyplň na mně, co jsi přislíbil. V Tebe
věřím, v Tebe doufám, Tebe nade všecko miluji.
Amen.

Po sv. přijímání.

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši
mou k životu věčnému! Ano, mám u sebe Toho,
jenž mi vydobyl života věčného. O Ježíši! Pevnou
věrou věřím v Tebe; Ty máš slova života věčného.
Tělo vé jest skutečným pokrmem; požíval jsem
pokrm ten, přijal jsem Tvé svaté tělo. Jsi skutečně
přítomen ve mně, v duši mé, Pane a Bože můj;
Ty, jenž jsi mé všecko, jsi se mnou co nejtěsněji
spojen. Ó jak hluboce jest mi se před "Tebou sklá
něti, jsk hodně Tobě se kořiti! Pane, nejsem hoden,
neosměluji se ani očí svých k Tobě pozdvihnouti.
Ty, můj Bůh a můj Pán — já Tvůj nehodný tvor;
Ty můj Otec a Spasitel — já Tvé nevděčné dítě,
trestuhodný hříšník. — Jak se nade mnou smilováváš,
jak velice mne miluješ, jak rád jsi u mne; — dnes,
ano dnes navráceno jest blaho, spasení domu
mému, duši mé. Jak Ti, můj Ježíši, za tuto ne
vyslovitelnou milost, za toto milostiplné navštívení
důstojně poděkuji? Jak Ti splatím, co jsi mi
učinil? — Chvalte Pána všichni národové, chvalte
Ho, vy kůrové andělští, dobrořeč Mu duše má,
neboť veliké věci učinil Ti Pán! Nejdobrotivější
Spasiteli, shlédní s milostivou zálibou na tento
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skromný, nedostatečný dík, jejž Ti vzdávám z plnosti
vděčné duše své.

Přijal jsi mne laskavě na milosť, mne, své
zpronevěřilé, nevděčné dítě, nepřipomínaje si pře
stupků mých, jimiž jsem Tě tak často urazil. Ráčil
jsi zavítati do duše mé; nasytils mne u svého sva
tého stolu vzácným tělem svým a předrahou krví
svou. Zjednals blaho a milosť duši mé milostiplným
navštivením svým. Své svaté tělo dal jsi mi za
rukojmí mého šťastného z mrtvých vstání a tím jsi
mi zabezpečil život věčný.

A poněvadž já nejsem s to, bych dostatečně po
děkoval za všecky milosti, děkujte místo mne vy
svatí andělé a všichni svatí a světice Boží: chvalte a

zvelebujte Pána na věky. Nejlaskavější Ježíši, Ty
jsi mi dnes ráčil dáti dar největší, nejlepší, jaký
jsi mi dáti mohl: sebe samého. Ty jsi ve mně,
jsl co nejtěsněji se mnou spojen, chceš věčně ve
mně a se mnou zůstati. Čím se Ti za všechno, co's
mi daroval, za Tebe samého odměním? Nemám ni
čeho, leč sebe sama. Přijmi mne tedy, odevzdávám
a obětuji se Ti se vším, co jsem a co mám, — měj
mne věčně! Žádná hříšná rozkoš, žádný statek po
zemský nesmí mne od Tebe odloučiti. Ve štěstí 1
v neštěstí, v radosti i v žalosti, ve strasti 1 v proti
venství zůstávám Tvým, 6 Ježíši! Jen Tebe chci
milovati, v Tebe doufati, "Tebe se přidržeti, Tebe
následovati. Tvůj jsem v životě i v smrti. Amen.

Nejdobrotivější Ježíši, učíš mne, abych v po
třebách svých k Tobě se utíkal, u Tebe pomoci
hledal, k Tobě se modlil, a ujišťuješ mne, že milostivě
vyslyšíš modlitbu mou. Zajisté ji tedy dnes vy
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slyšíš, dnes, když jsi ke mně přišel, abys mi milosť
udělil a blaho a požehnání mi přinesl. Ujmi se
mne tedy milostivě, můj Ježíši; be“ Tebe jsem
ničím. Zůstaň při mně s všemohouenosti svou, rač
mi dáti, abych věrně plnil, co jsem Ti dnes při
slíbil; podporuj mne slabého, upevni mne vrtkavého,
živ a posiluj mne u víře v slovo Tvé, v naději
ve věrnosť vou a v lásce k Tobě.

Chraň mne od hříchu a všech nebezpečných
pokušení; dej a zachovej mi čisté, neposkvrněné
srdce; buď mi vždy vzácnějším a dražším nad
všecky radosti, nade všecky statky světa tohoto;
učiň, ať všecko vytrpím, raději život svůj ztratím,
než milosť Tvou. Nedopusť, abych kdy v životě
svém k stolu T'vému nehodně přistoupil a Tvé svaté
tělo a Tvou svatou krev ku své záhubě přijal.
Dnešní sv. přijímání budiž mi ustavičnou a mocnou
pohnutkou, bych na Tebe nikdy nezapomínal a Tebe
po všecky časy z celého srdce nade všecko miloval.Umrtv1vemněvšechnu© smyslnou,ne
zřízenou lásku, učiň, abych Tebou zcela nasycen
po ničem více nelačnil a nežíznil, po ničem
vice netoužil, než po Tobě a po tom, co nebeské,
co věčné jest. Rač mi dáti, co jsi mi přislíbil,
zůstaň ve mně a já v Tobě; přijmi mne za svého
pravého následovníka; nechť tak smýšlím, jak Ty
js1 smýšlel, naplň mne svým Svatým Duchem,
duchem lásky, bych každého bližního svého pro
Tebe tak miloval, jako Ty jsi všecky miloval. Dejž,
ať jsme všichni, kteří u jednoho stolu nasycení bý
váme, vespolek jednoho srdce a jedné duše, pravé
dítky Marie Panny. S dětinnou důvěrou odevzdávám
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Ti všecky své záležitosti těla i duše, všechnu svou
naději 1 tesklivosť, radosti 1 žalosti své. Pořádej,
řiď všecko dle své moudré, laskavé Prozřetelnosti,
dle své božské vůle a ku spáse duše mé.

Přede všim svěřuji Ti konec života svého;
nenech mne z tohoto světa odejíti dříve, dokud
bych Tě do duše své nepřijal. Tvé svaté tělo budiž
mi pokrmem k posile na cestu do věčnosti. Tehda
syť a občerstvuj, živý chlebe nebeský, mou slabou,
mdlou duši, obmyj a očisťji krví svou, neodstup
od ní, chraň ji od zlého nepřítele a uveď ji s sebou
do říše své. Tělu mému uděl odpočinutí v po
koji; když přijdeš, abys všechny vzkřísil a soudil,
dej mi slavné z mrtvých vstání. Byloť účastno Tvého
nejsv. těla a nejdražší krve, račiž jemu dáti podíl
ve slávě své. Pak budu věčně a úplně blažen, budu
Tebou a skrze Tebe se radovati, Tebe velebiti a
chváliti s vyvolenými vými až na věky. Své božské
požehnání račiž seslati na mé příbuzné a přátely ;
znáš jejich zármutek, jejich bídu, jejich potřeby.
Též Tě prosím za ty, jichž neznám, a již pomoci
Tvé obzvláště potřebují. Za živé 1 mrtvé; přispěj
pomocí svou a buď jim milostiv. Božské Tvé po
žehnání přijdiž na nás všecky a zůstaň s námi od
nynějška až na věky. Amen.
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Modlitby před sv. zpovědí.
Kdykoliv jdeš ku správě Boží, vykonej všecko tak, jakoby

to byla poslední zpověď tvá v tomto životě!
1. Předevšímse k tomunáležitěpřipravdůkladným zpy

továním svého svědo mí(jestiť potřebí,abys se úplnězevšech
hříchů vyznal, a proto se napřed musíš na ně upamatovati.) —
K tomu cili vzývej především Ducha Svatého, by tě osvítil, abys
poklesky své všecky náležitě poznal a na ně se upamatoval.
Potom se rozpomínej: kdy a jak jsi se naposledy zpovídal,
zda jsi nic úmyslně nezamlčel, zda jsi měl upřímnoulítosť
a zda uložené pokání jsi náležitě vykonal? — Pak teprve
přemýšlej, kterých hříchů jsi se od poslední zpovědi dopustil.

2. Shledav a seznav své poklesky, vzbuď v srdci svém
upřímnou litosť, t. j. bolesťniternou, žejsi Boha tak urazil,
a ošklivosť nad hříchy spáchanými. Nebo jako vody k mytí,
tak lítosti jest nevyhnutelně třeba k odpuštění hříchů. Musíš
pak litovati všech hříchů svých, ze srdce (netoliko ústy) a
proto, že jsi Boha urazil a Jeho spravedlivého trestu zasloužil.

3. Rovněž tak upřímné a rozhodné musí býti teď předse
vzetí tvé: že se ani těch minulých, ani jakýchkoli jiných
hříchů již nedopustíš. Tedy, že se pilně vystříháš všech přileži
tostí ke hříchu a že také užívati budeš všech prostředků, jimiž
bys před hříchem se zachoval. Nejdeš-li ke zpovědi s timto
úmyslem — více nehřešiti — pak zpověď tvá není opravdová.
(Buď tedy pevně odhodlán raději umříti, než zase hřešiti!) —

4. Takto připraven přistup ke zpovědníku a vyznej se
skroušeně a upřímně ze hříchů svých, a sice ze všech
bez výminky, bez obalu, beze lsti, udávaje jich počet i okol
nosti. Nezamlčuj schválně ničeho; neboť lépe jest se nezpoví
dati, než svatokrádežně se zpovídati.

5. Věz však, že obdržev rozhřešení, jsi ještě povinen
Pánu Bohu za hříchy své dostiučiniti. Přičiňse tedy
a konej sám na ten úmysl skutky kající Každý kajicník má
přísnou povinnosťuložené mu od zpovědníka „pokání“ vykonati,
a sice: co možná nejdříve a věrně, tak, jak mu bylo uloženo.
— Tak konej, křesťane, svou správu Boží, aby ti pokaždé na
delší čas po ní zůstala v srdci památka! — Konečně šetři to
hoto zlatého pravidla: Upadneš-li zase do smrtelného
hříchu, nezůstávej v něm — pro Bůh — ani den;
ale vstaň rychle, volej v litosti a skroušenosti
k Bohu o milosť a co nějdříve se vyzpovídej.

Vstanu a půjdu k Otci svému a řeknu: Otče,
zhřešil jsem proti nebi a před Tebou; již nejsem
hoden slouti synem Tvým; učiň, ať jsem jeden
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z kajících Tvých a popřej mi dnes aspoň částečky
z nesmírného milosrdenství svého, abych hříchy své
poznati, oželiti a pravé pokání za ně činiti mohl.
Rozmnožily se nepravosti mé nad míru a nejsem
s to, abych je sám poznal. Avšak Ty, 6 Duše
Svatý, jenž jsi světlo pravé, jenž osvěcuješ každého
člověka přicházejícího na svět, osvěť temnosti ducha
mého, abych se obrátil na cestou Tvou. Ukaž mi,
jak veliké nepravosti jsem spáchal, abych věděl,
jak jsem urazil Boha svého, abych poznal hříchy,
jichž jsem se dopustil proti zákonu Tvému a proti
přikázaní církve Tvé, proti bližnímu svému, proti
představeným, proti sobě rovným a proti sobě sa
mému, a to myšlením, slovem, skutkem a opuštěním
dobrého ; abych poznal jak vlastní tak 1 cizí hříchy,
jichž jsem byl účastným. Pomoz mi, abych též po
znal, čím jsem se prohřešil proti povinnostem stavu
svého, a to tak, jak to jedenkráte poznám v hodinu
smrti a před soudnou stolicí spravedlnosti Tvé.

Jiná modlitba.

K Tobě, Ó Bože a Spasiteli můj, pln pokory
a zkroušenosti opět se vracím, jenž jsem se od Tebe
tolikrát hříchy svými odvrátil. Nebo ke komu, jsa
všecek zraněn, se obrátím, ne-li k Tobě, lékaři ne
beský? Ty-li mne zavrhneš, kdo mne přijme? Ty-li
mne opustiš, kdo se pak nade mnou smiluje? Ty-li
mne odsoudíš, u koho budu hledati odpuštění? Pevně
jsem si ovšem umínil, že budu přikázaní Tvá svě
domitě zachovávati, a že Tebe, lásko má, již nikdy
žádným hříchem neurazím. Ale ach, jak nestálým,
jak vrtkavým jsem opět byl! jak nevděčným za



— 2706 —

tolikerá přijatá dobrodiní! Místo abych se polepšil
a obrátil, hřích na hřích jsem hromadil. Ano, zhřešil
jsem opět! (Čo učiním, ke komu se obrátím, ne-li
k Tobě, 0 Bože můj, jenž jsi spasení, život a vzkří
šení naše? Vzhlédni na mne, 6 Pane Ježíši Kriste,
a rozpomeň se na slova, jež jsi řekl: Nepřišel jsem,
abych svět soudil, nýbrž aby skrze mne svět byl
spasen; pomni, že ani Otec Tvůj nebeský nechce,
aby bříšník zahynul, nýbrž aby se obrátil a živ
byl. Protož, Ó milostivý Ježíši, Ty studnice všeho
slitování a milosrdenství, jenž jsi ani Matoušovi na
ele sedícímu, ani Petrovi v domě Kaifášově Tě za
pírajícímu, ani Maří Magdaleně, ani Zacheovi, ani
lotrovi na kříži, ano žádnému hříšníku nejen mi
losti své neodepřel, nýbrž ke všem hříšníkům jako
laskavý Otec jsi volal: Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím ;
vzhlédni očima milosrdenství svého na mne, jenž
hříchův a nepravostí svých velice se děsím a k Tobě
volám: Ó Bože, buď milostiv mně hříšnému ! V milo
srdenství Tvé, jež nezná žádných mezí, skládám,
ó laskavý Spasiteli, všechnu důvěru svou, doufaje
dosíci odpuštění hříchů svých přemnohých. Nezamitej
mne tedy od tváře své, a rci duši mé: Odpouštějí
se hříchové tvoji, spása tvá jsem já.

Račiž též temnosti svědomí mého světlem Ducha

Svatého osvítiti, abych všecky hříchy své náležitě
poznal a s příslušnou přípravou a zkroušeností svátosť
pokání přijal; rozněť chladné srdce mé, bych všech
hříchů svých dokonale litoval, úplně z nich se vyznal,
za ně hodné pokání činil a takto s Tebou, Bohem a
Spasitelem svým se smířil a od Tebe odpuštění dosáhl.
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Zpytuj nyni své svědomí, k čemuž můžeš užiti následují
cího zrcadla zpovědního:

Proti 1. přikázaní Božímu. Neoddával jsi se všeteč
nému hloubání a pochybování u věcech sv. víry? Četl jsi
nebo dával jsi jiným čísti knihy a listy nevěrecké? Dbal jsi,
bys všecky důležité pravdy křesť.náboženství důkladně poznal?
— Neprohřešil jsi se nějakou pověrou, hádáním, vykládáním
karet, neměl jsi k tomu jiných? — Nezoufal jsi nad milostí
nebo nad řízením Božím? Nenaříkal, nereptal jsi proti němu?
Či naopak nespoléhal jsi příliš na dobrotu Boží, nehřešil jsi
úmyslně na milosrdenství Jeho odkládaje stále s pokáním a
polepšením? Nevychloubal jsi se před lidmi svými hříchy? —
Nehřešil jsi hněvem a nenávistí proti Bohu nic si z toho ne
dělaje, že Jej urážíš? — Nezanedbal jsi své domácí modlitby:
ranní, večerní, před jidlem a po jídle? Nebyl jsi při tom
dobrovolně roztržitým?

Proti 2. přikázaní Božímu. Nepronášeljsi jména Boží
a svatých Jeho nadarmo, lehkovážně a neuctivě? zneužíval jsi
z netrpělivosti a zlosti svatých slov ku klení a zlořečení? jak
často? či snad již ze zvyku? — Nevypustil jsi z úst nějaké
rouhání proti Bohu? Nemluvil jsi nectně a potupně o nábo
ženství, o církvi sv., o jejích obřadech a služebnících? Vcházel
jsi do společnosti bezbožníkův a nevěrců, poslouchaje jich
úšklebkův a podobných řečí? Zastal-li jsi se při takových pří
ležitostech Boha a sv. náboženství? — — Nestyděl jsi se před
světem za svou víru, za znamení sv. kříže, za modlitbu? (ze
jména „Anděl Páně“.) Nesložil jsi křivou nebo pochybnou při
sahu? Nepřiměl jsi jiné k tomu? Nepřísahal jsi, že učiniš
něco zlého? Nebral jsi při věcech malicherných Boha, duši...
za svědka? Neučinil jsi Bohu lehkovážně nějaký slib, který
jsi pak zrušil? — —

Proti 3. přikázaní Božímu. Nezanedbal jsi vlastní
vinou v neděli a ve svátek mši svatou? přicházel jsi z nedba
losti pozdě? Byl jsi dle možnosti i na kázaní a odpoledních
službách Božích ? Choval jsi se v kostele slušně a nábožně, či
jsi býval roztržitý, nepozorný a jiné z pobožnosti jsi vytrhoval?
Nezdržel jsi jiné slovem nebo příkladem od služeb Božích ?
Nekonal jsi bez nutné potřeby ve sváteční dny těžké a všední
práce? nebo kázal jsi svým podřízeným je konati? — Ne
znesvětil jsi posvátných dnů hýřením, tancem, opilstvím a
jinou prostopášností? —

Proti 4. přikázaní Božímu. Prokazoval jsi rodičům
svým neb jich zástupcům povinnou úctu, lásku a vděčnosť?
— Neurážel jsi jich neposlušnosti, vzdorovitostí? — Nehněval,
nesoužil jsi jich? — Nestyděl jsi se za ně? neposmíval's se
jim? nehaněl's, nepomlouval's je? — Nepřál jsi jim v srdci nie
zlého a zvláště smrti? Nevyhrožoval jsi jim? — Ošetřoval jsi



— 272 —

je v jich stáří a chorobě, svědomitě jim dávaje výživy ? Modlíval
jsi se za ně? — Neposmíval jsi se i jiným starým, neduživým
lidem ? — Nemluvil jsi potupné a hanlivé řeči proti své duchovní
nebo světské vrchnosti? neponoukal jsi jiných k tomu? — —

Proti 5. přikázaní Božímu. Neškodiljsi sobě na
zdravi těla tajnou zášti, náruživým hněvem, nestřídmostí v jídle
a pití a jinou zhýralosti? Nežádal jsi sobě smrť, nebo nevydával
jsi se zbytečně v nebezpečenství života? — Nehřešil jsi proti
duši své tím, že jsi k spasitelnému napomínání srdce zatvrzoval
a úmyslněv nekajicnosti trval? — Nechovaljsi proti bližnímu
zášť, nenávisť, nepřátelství, mstu, raduje se z neštěstí jeho?
Nepodněcoval jsi ho ke hněvu prudkou, pichlavou řečí? Ne
urážel, mnetupil a neposmíval jsi se mu? — Ubližoval
jsi mu jinak na zdraví svárem, hádkou, rvačkou nebo jiným
skutkem? — Neuškodil jsi bližnímu na jeho nesmrtelné
duši tím, že jsi snad dobré zabránil a zlé podporoval, buď
svým špatným příkladem, pohoršlivou řečí, písní, knihou; aneb
že jsi ke hříchu radil, velel, svolil, lákal, mlčel? Byl jsi se
svými příbuznými svorný a snášelivý? — Byl jsi milosrdný
k bližnímu a pomohl jsi mu v nouzi? — Neubíjel, netrýznil jsi
zbytečně zvířat, snad zlosť si na nich vylévaje? — —

Proti 6. a 9. přikázaní Božímu. Nečinil jsi již jako
dítě sám neb s jinými něco nepočestného? — Myslel jsi se za
líibením na necudné věci? Vzbuzoval jsi schválně v srdci svém
podobné city buď oplzlým čtením, mrzkými pohledy, poslou
cháním necudných písní atd.? — Kochal jsi se v žádostech ne
dovolených? — Nemluvil, nezpíval jsi sám dvojsmyslných řečí
a písní, snad před osobami neviunými? — Připustil anebo páchal
jsi necudné hříchy sám, či s jinými, a s kým? (Nebylo tu
zvláštních ohavností?) — Nevyhledával jsi schválně příležitosť
k takovým hříchům ve špatné společnosti, v divadlech, tančírnách
a krčmách, při nočních toulkách a jinde? — Nehledal, ne
udržoval jsi hříšných a nedovolených známostí, milostných
pletek a nepomáhal jsi jiným k takovým hříchům? — Nemáš
v té příčině nic více na srdci, co by tě znepokojovalo? — —

Proti 7. a 10. přikázaní Božímu. Měl jsi nemírnou
žádosť po cizém statku? — Nepřivlastnil jsi sobě cizího jmění
taju', krádeží, loupeží? (snad pod záminkou, že si nahradíš
utrpenou škodu.) Komu a co jsi odcizil? — Navedl jsi někoho
ku krádeži, radil a pomáhal jsi mu? či snad věci ukradené jsi
ukrýval, prodával nebo kupoval? — Podržel jsi věc nalezenou ?
— nevrátil jsi vypůjčenou? — .Neošidil jsi jiné v koupi nebo
prodeji, falešnými penězi, falešnou váhou, nebo měrou, špatným
zbožím nebo prací nedobrou? — Nepoškodil jsi jinak úmyslně
bližního na jeho majetku, na stavení, polích, lukách, zahradách,
lesich, dobytku a pod., aneb snad lichvou, nespravedlnými soudy,
podvodnými smlouvami, podvrženou závětí, lehkomyslnými dluhy,
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podvodným úpadkem, zadržováním a zkracováním mzdy? —
Zkoumal jsi, zdali a co a komu a jakým způsobem bys měl
navrátiti a nahraditi? — —

Proti 8. přikázaní Božímu. Lhal jsi? v čem? komu?
jak často? s jakým úmyslem? Přetvařoval jsi se stavě se lepším,
než skutečně jsi? — Neměl jsi bez dostatečné přičiny bližního
ve zlém podezření? — soudě o něm křivě, snad i před jinými?
— Nevypravoval jsi bez potřeby o chybách bližního, neuvedl
jsi tím někoho ve zlou pověsť? — Či snad i vymyšlené chyby
jsi o něm roztrušoval, a to ze závisti a zlé vůle? — Naslouchal
jsi rád pomluvám a na cti utrhání, raduje se snad z chyb bliž
ního? — Vydal jsi kde před vrchností ústně nebo písemně
ktivé svědectví ku škodě nebo ku prospěchu bližního? — Ne
vyzradil jsi bezprávně svěřená ti tajemství? — Nerozdvojil jsi
štvanim bývalé přátely? — Hleděl jsi, jak povinno, cti bližního
hájiti, pomluvy vyvrátiti, nebo dle potřeby odvolati a nahraditi
všelikou škodu, která mu z toho vzešla?

Proti církevním přikázáním. Požíval jsi v zapovězené
dny masitých pokrmů, nebo podával jsi je jiným? zachovával
jsi ve předepsaných dnech ujmu ? — Vykonal jsi každoročně
v čase velikonočním správu Boží a sv. přijímání, a to hodným
způsobem? — Nespáchal jsi nějakou svatokrádež nehodným
přijetím sv. svátosti? — Neůčastnil jsi se v čas zapovězený
tanečního veselí? —

Taž se dále a zkoumej, není-li pramenem hříchů tvých
některý ze sedmi hlavních hříchů? — Nejsi pyšný a
hrdý? a nač? na bohatství, krásu těla, nádherný šat? oddáváš
se snad nemirnému přepychu v šatstvu? — Nejsi lakomý a
tvrdého srdce k chudým? — Neoddáváš se nemírnému piti a
karbanu až do pozdní noci na ujmu a zkázu své rodiny? —
Neoddáváš se lenosti duchovní i tělesné? —

Konečně rozpomínej se, kterak jsi plnil povinnosti
svého stavu a povolání? Zejména staráš-li se jako otec
nebo matka všemožně o tělesné a duševní blaho svých dítek?
vychováváš-li je pro Boha a nebe, vedeš-li je k dobrému, k mo
dlitbě a práci, k pilné návštěvě služeb Božích, k přijímání svátostí?
bdiš-li nad jich nevinnosti, varuješ-li je zlých a nebezpečných
společnosti? — Nedáváš-li jim sám řečmi a skutky pohoršení? —

Anebo jako manželé, zachováváte-li svůj stav ve svor
nosti a lásce, v křesťanské počestnosti a věrnosti, pečujíce na
vzájem o duchovní a tělesné blaho své?

Hospodář a hospodyně, nebo představení vůbec,
tažte se: pečujete-li svědomitě nejen o tělesné, nýbrž i o duševní
blaho svých podřízených? nepřekážite-li jim v dobrém? ne
dovolujete-li zlé, jako na př. noční toulání atd.?

(Podobně každý u veřejném úřadě postavený zpytuj, zda.
jsi věrně povinnostem svým dostál.)

Poutní kniha II. 18
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Tak, milý křesťane, zkoumej pilně hříchy své a při
každém těžkém hříchu se upamatuj: kolikrát jsi asi jej
spáchal a v jakých okolnostech se to stalo?

Posléze vytkni ten hřích, kteréhos se nejraději a nejčastěji
dopouštěl; to je tvůj úhlavní nepřítel! Pak modli se dále:

Ó Otče milosrdenství, jak jsem se Ti odměnil
za všecka dobrodiní, jež jsi mně prokázal! Nebyl
jsem a Tys mne stvořil; k obrazu a podobenství
svému učinil jsi mne, abych Tě velebil a zachovávaje
přikázaní Tvá věčné blaženosti došel. Tys mne až
dosavad zachoval a z nesčíslných nebezpečenství
vysvobodil. Poručils andělům svým, aby mne chránili
na všech cestách mých; dals mi rodiče a učitele,
aby mne v poznání Tebe, v bázní sv. a ve vší
ctnosti vycvičili. Abys mne, nehodného tvora svého,
od věčné smrti vykoupil, vydals vlastního Syna
svého; bez mé zásluhy dal jsi mi milosťkřtu svatého
a světlo pravé víry. Mohl's mne zničiti jako strom,
jenž nenese dobrého ovoce, a zachoval's mne ve
mnohé trpělivosti. Po prvním hříchu smrtelném
mohls mne trestati ohněm věčným, a tak dlouho
na mé pokání čekáš, milostí svou mne předcházíš
a polepším-li se, věčnou odměnu v nebesích mně
připravuješ.

Ó mne nevděčného, jenž jsem se za tak velikou
lásku jen hříchy a nevděkem odměnil! Ach, jak
pozdě Tě poznávám! Tobě jedinému jsem zhřešil
a zlé spáchal jsem před Tebou. Lituji z celého
srdce svého, že jsem Tě urazil, jenž jsi Stvořitel,
Vykupitel, Pán a největší dobrodinec můj. Ó kéž
jsem Tě nikdy neurazil, zvláště hříchem tímto
Ó kéž Tějiž nikdy neurazím! O nejmilosrdnější Otče,
jenž jsi mne z ničeho stvořil, nechtěj mne zahubiti!
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Pomni, což Tvého jest ve mně a setři, což mého
jest, aby mne nezahubila nepravosť má.

Nyní hotovo jest srdce mé ke všemu, což se
Tobě líbí, 6 Bože! Pevné činím předsevzetí život
svůj napraviti, a všech hříchů, zvláště tohoto....
se varovati. Doplň, ÓóBože, toto, ačkoli snad ne
dokonalé předsevzetí mé a popřej milosti k vyplnění.
Neboť což mohu učiniti bez Tebe? Nadarmo činím

dobré předsevzetí, pravice Tvá nebude-li mne
podporovati. SŠ pomocí Tvou však chci skutečně
Tobě sloužiti, chci všecky hříšné návyky odložiti,
příležitostema nebezpečenstvím ke hříchu se vyhýbati,
nepřátelům svým odpustiti, ze všech hříchů se vy
zpovídati a pokání mně uložené svědomitě vykonati.
Na zadosť učinění za hříchy své obětuji Tobě nej
světější život, umučení a smrť Ježíše Krista, Syna
Tvého. Pohleď, 6 milosrdný Otče, na tvář Syna, na
tvář Krista Ježíše, Spasitele mého! Hlas krve Jeho
volá s kříže za mne k Tobě. — Obětuji Tobě zá
sluhy blah. Panny Marie a všech Svatých; obětují
Tobě 1 život svůj, všecky své práce a utrpení a
doufám v milosrdenství Tvé, že mně všecky hříchy
odpustíš a udělíš milosti hojné, s kterouž bych život
svůj napraviti a Tobě dokonale až do konce života
svého sloužiti mohl. — To přislibuji; to chci učiniti.

(Než začneš se zpovídati:)

Otče, zhřešil jsem proti nebi a před Tebou!
Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého milo
srdenství svého! — Budeš-li na nepravosti patřit,
Hospodine, Pane, kdož obstojí? Avšak u Tebe
jest milosrdenství a hojné vykoupení! Lituji z celého
srdce, že jsem Tě urazil, svého Stvořitele vše

18*
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mohoucího, Vykupitele nejlaskavějšího, svého Pána
a Otce nejdobrotivějšího, jenž vší lásky hoden jsi. Ó

kéž jsem nikdy neurazil nejlaskavějšího Srdce Tvého
hříchy svými! Želím jich a želeti bundua od nynějška
budu Tě milovati, jen když dnes odpustíš bidnému
a zkroušenému hříšníku! — Zhřešil jsem, Pane!
buď milostiv mně hříšnému! Ježíši, Synu Davidův,
smiluj se nade mnou! Svatá Panno Maria, útočiště
hříšníků, Matko milosti, Matko milosrdenství, oroduj
za mne! Svatý anděle strážce můj, svatí patronové
moji, všichni Svatí, zvláště vy kajicníci, kteréž Bůh
ospravedlnil, orodujte za mne. Amen.

Modlitby po sv. zpovědi.
Rozlámal jsi, Pane, pouta má. Tobě budu

obětovati oběť chvály. Tys ušetřil duše mé, od
pustis mně nepravosti mé, neboť jsi Bůh všelikého
smilování, a milosrdenství Tvého není míry a po
kladu dobroty Tvé vyvážiti nelze. Vracím se k Tobě,
Ó předobrotivý Ježíši, s oním malomocným, jehož
jsi uzdravil, a srdečné díky Ti vzdávám, že jsi mne
od ohavného malomocenství hříchů mých očistiti
ráčil. Budiž jméno Tvé, 6 Ježíši, na věky velebeno!
V pravdě, Ty jsi Ježíš, t. j. Spasitel, jenž žádného
jakkoliv hříchy obtiženého od sebe nezamítáš, nýbrž
každého upřímně kajícího na milosť přijímáš a do
počtu synů svých béřeš. Přijmi, vroucně prosím,
tuto pokornou zpověď mou, kterou jsem vykonal,
a nebyla-li lítosť a zkroušenosť má dokonalá a zpověď
upřímná a úplná, doplniž to dobrotivosť a milo
srdenství Tvé, dle kteréhož mně dokonale odpustiti
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a rozhřešiti račiž. Očistil jsem roucho své v krvi
Tvé; nechci ho již nikdy poskvrniti. Přispěj ku
pomoci slabosti mé, abych opět nepadl do hříchů
starých. Ostřihej duše mé a nedopouštěj nikdy již,
abych se od Tebe odloučil. Jenž jsi živ a kraluješ
Bůh na věky věkův. Amen.

Jiná modlitba.
Pane Ježíši Kriste, jenž jsi k člověku 38 let

nemocnému v slitování svém řekl: Hle, zdráv učiněn
jsi, již nehřeš; já uslyšel jsem nyní z úst služebníka
Tvého slova, jimiž od neduhů duše své uzdraven
jsem. Ach, dobrý Ježíši, Spasiteli můj nejlaskavější!
jak jsi ke mně milostiv a milosrden, jak shovívající
a trpěliv! když jsem byl ztracen, hledals mne,
když jsem bloudil, volal's mne, když jsem vnuknutí
Tvému odpíral, mocněji k srdci mému jsi mluvil;
když jsem s pokáním odkládal, dobrotivě jsi mně
shovíval ; když jsem se k Tobě navrátil, na milosť
jsi mne přijal; když jsem k Tobě o milosrdenství
volal, Ikání mé jsi vyslyšel; pro pokání, jak pevně
v milosrdenství Tvé doufám, z otroka dáblova
Synem Otce svého nebeského jsi mne učinil. Ach,
Pane a Bože můj, kterak se Ti odměním za nesmírnou
dobrotivosť, kterou jsi mně nyní prokázal! Srdcem
vděčností plným volám s Davidem (Žalm 102.):

Dobrořeč, duše má, Hospodinu, * a všecky věci,
kteréž ve mně jsou, jménu Jeho svatému.

Dobrořeč, duše má, Hospodinu, * a nezapomínej na
všecka Jeho dobrodiní.

Kterýž milostiv jest všem nepravostem tvým, * kterýž
uzdravuje všecky nemoci tvé.
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Kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, * kterýž
tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním.

Kterýž naplňuje dobrými věcmi žádosť tvou, * od
kudž se obnoví jako orlice mladosť tvá.

Činí milosrdenství Hospodin, * a soud všechněm
křivdu trpícím.

Známé učinil cesty své Mojžíšovi, * synům israel
ským vůle své.

Liítostivý a milosrdný jest Hospodin, * dlouho shoví
vající a velmi milosrdný.

Nebude ustavičně se hněvati, * ani na věky hroziti.
Ne podle hříchů našich učinil nám, * ani podle ne

pravosti našich odplatil nám.
Nebo jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, * tak

upevnil milosrdenství své nad těmi, kteříž se
Ho bojí.

Jak daleko jest vzdálen východ od západu, * tak
vzdálil od nás nepravosti naše.

Jakož se slitovává otec nad syny, tak slitoval se
Hospodin nad těmi, kteříž se Ho bojí; * neboť
On poznal složení naše.

Rozpomenulse, že prach jsme; * jako seno jsou dnové
života člověka, jako květ polní, tak odkvete.

Nebo vítr přejde po něm a nezůstane, * a ne
pozná již místa svého.

Milosrdenství pak Hospodinovo od věkův až na
věky nad těmi, * kteří se Ho bojí.

A spravedlnosť Jeho. na syny synů, * nad těmi,
kteříž ostříhají smlouvy Jeho.

A pamatují na přikázaní Jeho, * aby je činili.
Hospodin na nebi připravil stolici svou, * a kralo

vání Jeho nade vším panovati bude.
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Dobrořečte Hospodinu všickni andělé Jeho, * vy,
kteří jste mocní v síle, činíce slovo Jeho, k sly
šení hlasu řeči Jeho.

Dobrořečte Hospodinu všecky mocnosti Jeho, * slu
žebníci Jeho, kteříž činíte vůli Jeho.

Dobrořečte Hospodinu všecka díla Jeho, * na všech
mistech panování Jeho dobrořečduše má Hospodinu.

Sláva Otci, 1 Synu, i Duchu Svatému, * jakož
byla na počátku, i nyní i vždycky až na věky
věkův. Amen.

Žalostné vzdechy sv. Augustina.
Před oči Tvé, ÓPane! viny své přinášíme, * a rány,

kteréž jsme obdrželi, stavíme.
Rozvažujeme-li zlé, kteréž jsme spáchali; * méně

jest toho, co trpime, jak toho, čeho zasluhujeme.
Těžší jest, čeho jsme se dopustili; * lehčí, co snášíme.
Pokutu hříchů cítíme, * a zarytosti ve hřešení se

nevystřiháme.
Pod biči Tvými slabosť naše bývá potřena, * ale

nepravosť naše se nemění.
Mysl neduživá se souží, * šíje však se neskloňuje.
Život v bolesti vzdychá, * v skutku však se ne

napravuje.
Shovíváš-li, nelepšíme se; * trestáš-li, nestrpíme.
Dokud káráš, vyznáváme, co jsme spáchali; * když

dopuštění minulo, zapomínáme, čeho jsme
oplakávali.

Vztahuješ-li ruku, slibujeme činiti dobře; * od
kládáš-li meč, slibů neplníme.

Raníiš-li, voláme, abys ušetřil; * ušetříš-li, zase vy
zýváme, abys ranil.
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Ejhle, Pane, vyznáváme, že jsme vinni; * víme, že
neodpustíš-li, právem nás zahubíš.

Propůjč, Otče všemohoucí, oč prosíme, zásluh ne
majíce, * jenž jsi z ničeho učinil vzývající Tebe.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Prosba o ctnosti.
(Dle sv. Tomáše Akvinského.)

Popřej mně, milosrdný Bože, abych, co se Tobě
libí, vroucně žádal, rozumně hledal, dobře poznal
a dokonale ke cti a chvále jména Tvého konal.
Zřid stav můj, dej mi poznati, co ode mne žádáš,
abych činil, a popřej, abych to tak vykonal, jak
se sluší a jak to prospívá duši mé. Pomoz, Pane,
Bože můj, abych ani ve štěstí, ani v neštěstí ne
klesal; v onom ať nezpyšním, v tomto ať nezoufám.
Z ničeho ať se neraduji a nad ničím ať se nermoutím,
leč z toho a nad tím, co vede k Tobě aneb co vede
od Tebe. Žádnému ať nežádám zalibit1 se, aniž se
bojím někomu znelíbiti se, leč jediné Tobě. Ať se
mi znechutí, Pane, vše pomíjející a milé budiž mi
vše, co jest Tvé a pro Tebe — Ty, Bože, budiž
mi nade všecko. Ať se mi oškliví radosť, která jest
bez Tebe, a nechť ničeho nežádám, co jest mimo
Tebe. Ať mne těší, 6 Pane, práce, která jest pro
Tebe, a odporný budiž mi odpočinek, kterýž jest
bez Tebe.

Popřej mi, Pane, bych často srdce své k Tobě
obracel, bříchů svých s předsevzetím polepšiti se
často želel a pokání činil. Učiň, Pane, Bože, ať
jsem poslušný bez odmlouvání, chudý bez nedostatků,
čistý bez poskvrnění, trpělivý bez reptání, pokorný
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bez přetvářky, veselý bez rozpustilosti, zarmoucený
bez malomyslnosti, zmužilý bez urputnosti, ochotný
bez lehkomyslnosti, bázlivý bez zoufání, pravdo
mluvný bez dvojsmyslnosti, ať dobře činím, nevyná
šeje se, ať bližního napomínám bez vysokomyslnosti,
ať jej povzbuzují slovem a příkladem bez pokrytství.
Dej mi, Pane Bože, srdce bdicí, by ho žádná vše
tečná myšlénka neodvrátila od Tebe; dej šlechetné,
by ho žádná hříšná žádost nepřitáhla k zemi; dej
přímé a pravě, by ho žádný nepravý úmysl s cesty
nesvedl, dej nepřemožitelné, by ho žádné utrpení
nesklátilo, dej svobodné, by ho žádná převrácená
a násilná náruživosť sobě nenaklonila. Popřej mi,
Pane, rozumu, který Tebe poznává, pile, jež Tebe
hledá, moudrosti, jež "Tě nachází, obcování, jež se
Tobě líbí, setrvání, jež Tě věrně očekává, a dů
věrnosti, jež Tebe konečně dosábne. Dejž, abych
T'vými tresty přiváděn byl ku pokání, abych dobro
diní vých požíval ve Tvé milosti a pak Tvých
radostí ve vlasti nebeské účasten byl ve slávě. Jenž
jsi živ a kraluješ Bůh na věky věkův. Amen.

Modlitby před sv. přijímáním.
Nejsvětější Svátosť oltářní jest pravé tělo a pravá krev

Pána našeho Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína. Tuto
nejsv. Svátosť ustanovil Ježíš Kristus: 1. Na památku umučení
a smrti své, neboťpravil: „To čiňte na mou památku“:
a sv Pavel dosvědčuje:„Kolikrátkoli budete jisti
chléb tento a kalich piti, smrť Páně zvěstovati
budete, dokavad nepřijde.“ 2. Za pokrm duším věřícím
k životu věčnému prospivající, neboť Pán Ježiš sám praví:
„Chléb, kterýž ja dávám, jest tělo mé pro život
světa“ „Nebudete-li jisti těla Syna člověka, ne
budete míti život v sobě;“ a zase „Kdo ji mé tělo
a pije mou krev, má život věčný, a já jej vzkřísím
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v nejposlednější den.“ Proto ke stolu Páně přistupujme
vždy dobře připraveni jsouce, aby nám ten chléb andělský
nebyl jako Jidáši k záhubě věčné, jak sv. Pavel radí:
„Zkusiž sám sebe člověk a tak z toho chleba jez a
z kalicha pij.“ Nebo „kdo ji a pije nehodně, odsóu
zení sobě ji a pije, nerozsuzuje těla Páně.“

Ku stolu nejsladší hostiny Tvé, laskavý Pane
Ježíši Kriste, přistoupit se obávám, poněvadž jsem
hřišníkem a žádných vlastních zásluh nemám, ale
jen v milosrdenství a v dobrotivosť Tvou naději
svou skládám. Neboť srdce 1 tělo své poskvrnil
jsem mnohými nepravostmi, duše své nedbale opa
troval a jazyka svého nikterak na uzdě jsem neměl.
Protož, 0 Bože milostivý, 6 Pane vznešený, já
bidný, úzkostmi skličený, k Tobě, prameni milo
srdenství, se utíkám, k Tobě, bych uzdraven byl,
pospíchám, pod ochranu Tvou se dávám a Tebe
za Spasitele míti žádám, poněvadž se Tebe, budou
cího soudce svého, bojim. "Vobě, Pane, rány své
ukazuji, Tobě stydě se z viny se vyznávám. Znám
množství a velikosť hříchů svých, pro něž se stra
chuji; ale doufám v milosrdenství Tvé, kteréž
nemá konce. Shlédní na mne okem milosrdným,
Pane Ježíši Kriste, Králi věčný, Bože a člověče,
ukřižovaný pro člověka! Vyslyš mne doufajícího
w Tebe a smiluj se nade mnou, jenž jsem pln bídy
a hříchů, Ty, jenž nikdy nezastavíš proudu svého
smilování. Pozdravena buď spasitelná oběť za mne
a za veškeré pokolení lidské na dřevě kříže obě
tovaná! Pozdravena buď vznešená a předrahá krev
z ran ukřižovaného Pána mého, Ježíše Krista,
tekoucí a hříchy celého světa smývající! Rozpomeň
se, Pane, na stvoření své, které jsi krví svou vy
koupil. Lituji, že jsem zhřešil; žádám napraviti, co
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jsem provinil. Odejmi tedy ode mne, nejmilostivější
Otče, všecky nepravosti a hříchy mé, abych očistěn
jsa na duši i na těle, hodně přijati mohl nejsvětější
pokrm svatých; a popřej, aby ten svatý pokrm,
kterýž já nehodný přijati žádám, mi prospěl tak,
abych odpuštění hříchů svých dosáhl, ode všech
nepravostí svých byl očistěn a v předsevzetí svém
posilněn; abych zlé myšlénky zapuzovati, svaté city
a dobré úmysly obnovovati a spasitelné skutky
konati mohl. Budiž též tento andělský pokrm pře
mocnou ochranou duše i těla proti úkladům ne
přátel mých. Amen.

Modlitba sv. Tomáše Akvinského.

Všemohoucí, věčný Bože! Ejhle, já přicházím
ku svátosti jednorozeného Syna Tvého, Pána našeho
Ježíše Krista. Přicházím jako nemocný k lékaři
života, nečistý k prameni milosrdenství, slepý ku
světlu jasnosti věčné, chudý a bídný k Pánu
nebes a země. Prosím tedy přehojnou a nesmírnou
štědrotu Tvou, abys dle libosti své ráčil zahojiti
nemoc mou, obmyti poskvrnu, osvítiti slepotu, obo
hatiti chudobu, odíti nahotu mou; abych chléb
andělů, Krále králův a Pána pánů s takovou úctou
a ponižeností, s takovou zkroušeností a pobožností,
s takovou čistotou a věrou, s takovým předsevzetím
a úmyslem přijal, jakž by prospělo blahu duše mé.
Popřej mi, prosím, abych přijal nejen svátosť těla
a krve Páně, nýbrž i prospěch a účinek té svátosti.
Ó nejlaskavější Bože, dej mi tělo jednorozeného
Syna svého, Pána našeho Ježíše Krista, které vzal
z Marie Panny, tak přijati, abych hoden byl při
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vtělenu býti tělu Jeho tajémství plnému a počítati
se směl mezi údy Jeho. Ó nejmilejší Otče, popřej
mi, abych přemilého Syna Tvého, kteréhož nyní
na cestě vezdejší přijímati míním, jedenkráte tváří
ve tvář uzříti mohli ve vlasti nebeské. Amen.

Jiná modlitba.

Ježíši, Ty's sám pravil: „Já jsem chléb živý,
který s nebe sestoupil. Bude-li kdo jísti chléb tento,
živ bude na věky. Chléb, kterýž já dám, tělo mé
jest, které dám za život světa. Kdo ji mé tělo a
pije mou krev, má život věčný a já jej vzkřísím
v nejposlednější den. Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, přebývá ve mně a já v něm.“ Ježíši, to jsou
slova Tvá, slova věčné pravdy. Ty jsi pravda,
cesta a život. Pevně věřím, 6 Ježíši, že jsi s tělem
1 s krví přítomen v této převelebné svátosti. Bože
slávy a velebnosti, svatý, silný, nesmrtelný Bože!
Jen láska Tebe nutí skrývati se zde pod způsobou
chleba, aby blesk Tvé slávy mne neoslepil a abych
tím důvěrněji k Tobě blížiti se mohl. Tobě se
klaním, v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe nade
všecko z celého srdce miluji. Svatí andělé sestupte
a Boba nebes i země s námi nyní chvalte a oslavujte!
Národové světa, padejte na kolena a klanějte se
Nejvyššímu!

Ó přijdiž, Ježíši, Spasiteli můj, a vstup pod
střechu srdce mého, neboť touží a omdlévá po Tobě
duše má. Všecko, co jsem a co mám, Tobě obětuji,
Ó Pane a Bože můj, neboť to všecko mám od Tebe
a pro Tebe. Zmař ve mně všecko, co se Tobě ne
líbí, a nedejž, abych kdy od Tebe odloučen byl.
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Ach, kéž Tě mohu tak hodně přijati, jako Tě kdy
přijímaly duše svaté a čisté! Ó Ježíši, posilni mne
k tomu svou milostí!

Maria, Matko Pána mého Ježíše Krista, vypros
mi milosti, bych Tvého nejmilejšího Syna vroucně
miloval a nejsvětější tělo Jeho hodně přijal. Anděle
strážce a všichni svatí orodujte za mne, abych
účasten byl největších a nejblaženějších milostí: aby
Ježíš Kristus, Spasitel můj, vstoupiti ráčil do srdce
mého a přebýval v něm. Amen.

Nyní přiklekni zkroušeně a pokorně k oltáři a když se
kněz modlí: „Smiluj se nad vámi všemohoucí Bůh, odpustiž
vám hříchy vaše a přiveď vás do života věčného. Amen.“ —
„Prominutí, rozhřešení a odpuštění hříchů vašich uděl vám
všemohoucí a milosrdný Pán. Amen,“ znamenej se sv. křížem ;
a když kněz ukazuje svatou hostii, klaněj se hluboce, bij se
v prsa a rci třikrát:

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

Přijímaje tělo Páně, rci v duchu:

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši
mou k životu věčnému. Amen.

Po sv. přijímání maje zrak sklopený, odstup stranou,
klekni a uvažuj, kdo jest, jenž k tobě přijíti ráčil, a kdož
jsi ty, že tě navštiviti ráčil. Pak se modli:

Modlitby po sv. přijímání.
(Modlitba sv. Ignáce.)

Duše Kristova, posvěť mne,
Tělo Kristovo, spasiž mne,
Krvi Kristova, napoj mne,
Vodo z boku Kristova, omyj mne,
Umučení Kristovo, posilni mne,
Ó dobrý Ježíši, vyslyš mne,
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Do svatých ran svých ukryj mne,
Nedej, bych odloučen byl od Tebe,
Od zlého nepřítele zachraň mne,
V hodinu smrti povolej mne,
A přikaž mi, přijíti k Tobě:
Bych se svatými Tvými chválil Tě,
Po všecky věky věkův. Amen.

Odpustky: 1. 300 dní pokaždé. 2. 7 let jednou za den,
když se ji modlí věřící po sv. přijímání. 3. Plnomocné odpustky
jednou za měsíc v libovolný den získá, kdo se ji modlí každý
den po celý měsíc. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání, návštěva
chrámu Páně nebo veřejné kaple a modlitba na úmysl sv. Otce.
Pius IX. 9. ledna 1854.

Modlitba.
Ó můj Ježíši, neskončená lásko a dobroto,

Pane a Bože můj! Ty jsi nyní v pravdě u mne
se uhostil. Klaním se Tobě v nejhlubší pokoře,
objímám Tě s veškerou láskou a pokorou srdce
svého. Dejž, abych Tebe tak miloval, jak toho za
sluhuješ a duše má sobě žádá. Ach, kýž Tě
mohu tak milovati, jak Tě milovala svatá Máti a
jak Ty sám sebe miluješ! Spoj mne se sebou
sladkým poutem lásky své, a nedopusť, abych se
kdy od Tebe odloučil. Ty jst Bůh srdce mého a
věno mé, Ó Bože, na věky. Amen.

Modlitba sv. Tomáše Akvinského.

Díky Tobě vzdávám, Hospodine svatý, Otče
všemohoucí, věčný Bože, jenž js1 mne hříšného,
nebodného služebníka svého, aniž jsem toho za
sloužil, jen z milosrdenství svého nasytiti ráčil
drahým tělem a krví Syna svého, Pána našeho
Ježíše Krista. I prosím snažně, by toto sv. přiji
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mání nebylo mi u Tebe příčinou trestu, ale spa
sitelnou přímluvou za smilování. Ono budiž mt
oděním víry a štítem dobré vůle. Ono mi pomáhej
zlé žádosti a náklonnosti vykořeniti, lásku a trpě
Jivosť, pokoru, poslušnosť a všechny ostatní ctnosti
rozmnožiti; braniž mne mocně od úkladů všelikých
nepřátel, jak viditelných, tak neviditelných ; ukonejší
dokonale všeliké vášně mé, jak tělesné, tak du
chovní; učiň, abych k Tobě, jedinému pravému
Bohu, pevně Inul a posledního cíle svého šťastně
dosáhl. I prosím Tebe, abys mne hříšného milostivě
doprovoditi ráčil na onu nevýslovnou hostinu, kdež
Ty se Synem svým a Duchem Svatým všem světcům
jsi a věčně budeš pravým světlem, sytosti plnou,
radostí věčnou, rozkoší svrchovanou a blaženosti
dokonalou; skrze téhož Ježíše Krista, Pána našeho.
Amen.

Modlitba sv. Bonaventury.

Pronikni, nejsladší Pane Ježíši, vnitřnosti duše
mé ranou lásky své nejlíbeznější a nejspasitelnější,
pravou, čistou a apoštolskou nejsvětější láskou,
aby se roztoužila a roztála duše má vždy jen láskou
Tvou a touhou po Tobě, aby Tebe jen žádala
a po stánku vém vzdychala, aby žádala ze světa
vykročiti a s Tebou býti. Dejž, aby duše má
lačněla po Tobě, chlebe andělský, občerstvení duší
svatých, chlebe náš vezdejší, nadpřirozený, mající
všelikou sladkosť a chuť a všelikou rozkoš pře
libeznou: ať lační vždy srdce mé po Tobě, na
kteréhož andělé žádají hleděti, a sladkou chutí
Tvou ať se naplní vnitřnosti duše mé: ať žízní
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vždy po Tobě, prameni života, prameni moudrosti
a umění, prameni světla věčného, potoku rozkoší,
hojnosti domu Božího; ať vždy po Tobě touží,
Tebe hledá, Tebe nalézá, Tebe žádá, k Tobě při
chází, na Tebe myslí, o Tobě mluví a všecko činí
ku cti a chvále jména Tvého s ponižeností a opatr
ností, s láskou a radostí, s horlivostí a ochotností,
s vytrvalostí až do konce. A Ty sám buď vždy
nadějí mou, veškerou důvěrou mou, bohatstvím mým,
zalíbením mým, rozkoší mou, radostí mou, odpoči
nutím a utěšením mým, pokojem mým, příjemností

„ vůní mou, sladkostí mou, pokrmem mým,
občerstvením mým, útočištěm mým, pomocí mou,
moudrostí mou, podílem, majetkem, pokladem mým,
ve kterémž budiž silně a pevně a navždy nepo
hnutelně zakořeněna mysl má a zakotveno srdce
mé. Amen.

mou

Jiná modlitba.

Ó přelaskavý Pane a Spasiteli můj, Ježíši
Kriste! Tys ráčil přijíti ke mně hříšnému a chceš
přebývati v srdei mém! Odkud mi ta milost, že

jsem směl přijati Tebe, Boha nejvyššího, pod střechu
svou? Jak ti poděkovati za nevýslovnou milost
tuto? Znám nedostatečnosť svou a proto srdečně
a vroucně Tobě děkuji a děkovati chci po všecky
dny života svého a vzývám anděly a všecky svaté,
aby se mnou velebili a chválili jméno vé svaté,
neboť jsi mně učinil věci veliké. Ó jak plesám
nad přítomností vou; jak se raduji, že jsi mne
ráčil navštíviti; jak se raduji, že mně uděliti chceš
svých milostí! Klaním se Tobě, 6 veliký Bože,
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kořím se před Tebou, "Tobě zcela se obětuji a
všecko poroučím, co jsem a co mám; neboť jsem
nehodný služebník Tvůj, jenž mám všecko od
Tebe; Tobě přináleží vše, co mého jest. Ať
všecko slouží ku Tvé cti a slávě; nechci nic
mysliti, žádati, mluviti a činiti, jediné to, co by
se Tobě libilo. Přijmiž tuto oběť od hříšného
a křehkého služebníka svého, jenž s tělem 1 s duší
navždy jen Tobě přináležeti žádá; rač s milostí
svou zůstati ve mně a nedej, abych kdy zapomněl
na lásku Tvou aneb hříchem odloučen byl od Tebe
a ztratil milost Tvou. Ó Ježíši, v Tebe věřím;
rozmnož víru mou; v Tebe a v neskončené zásluhy
Tvé doufám, posilni naději mou; Tebe, nejvyšší
dobro, miluji a z celého srdce navždy milovati
žádám ; zachovej mne v lásce své. Lituji srdečně,
že jsem Tě kdy urazil; umiňuji si však a obnovuji
pevné předsevzetí, s pomocí Tvou všech hříchů se
vystříhati, vůli Tvou vždy ochotně plniti a žádám
raději umříti, nežli Tebe rozhněvati. Poněvadž však
jsi vševědoucí a znáš křehkosť mou, jakož i po
kušení světa, prosím Tě, 6 nejlaskavější Ježíši,
budiž mně světlem v temnosti, vůdcem na cestě,
rádcem v pochybnostech, mistrem ve ctnostech,
vzorem v pracích, učitelem v pobožnosti, lékařemvnemocích,pomocníkemvbídě,ochráncemv trá
pení, těšitelem v zármutku, dobrým pastýřem,
kdybych bloudil, milostným otcem, kdybych zhřešil,
Spasitelém a Vysvoboditelem ze všeho zlého duše
1 těla. Popřej mi, abych učení Tvé stále zachovával,
přikladu Tvého věrně následoval, pravým učeníkem
Tvým se stal a po. životě vezdejším k Tobě do

Poutní kniha II. 19
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slávy nebeské přijíti zasloužil. Prosím pokorně,
Óó laskavý Spasiteli, popřej všeho toho i mým
rodičům, bratrům a sestrám, příbuzným a přátelům,
dobrodincům, ano i všem nepřátelům a hříšníkům,
aby všichni k Tobě se obrátili, Tebe ctili a skrze
Tebe spaseni byli. Amen.

Modlitba k Marii Panně.

Ó přešťastná Panno a Matko Pána a Spasitele
mého, Ježíše Krista, pohleď milosrdným okem svým
na mne, jenž jsem nejsvětější tělo a krev Syna
Tvého přijal, a pomoz mi se všemi anděly a sva
tými chváliti a velebiti toho, který tak veliké věci
mně učinil. Ó přednes Synu svému díky a prosby
mé a vypros mně všechny ctnosti a milosti, kterých
mně třeba; vypros mi odpuštění všeho, čeho jsem
se snad neopatrnosti, nedostatečností aneb ne
vědomky při sv. přijímání dopustil; vypros mi
milosti, aby Ježíš Kristus neskončenými zásluhami
svými a Tvými doplnil, čehož se mi nedostává,
abych se zalíbil Bohu Otci; a konečně vypros mně
zvláště té milosti, bych v dobrém a ve ctnosti
setrval až do skonání a pak v nebesích věčně
chváliti mohl Pána a Boha svého v nejsvětější
Trojici. Amen.

Svatí andělé, svatí patronové moji, všickni
svatí a světice Boží a všickni tvorové chvalte,
zvelebujte a díky vzdávejte se mnou Spasiteli
mému a klanějte se Jemu v nejsvětější Svá
tosti oltářní nyní 1 vždycky až na věky věkův.
Amen.
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Modlitba před obrazem Ukřižovaného.

Ejhle, dobrý a
přeslalký Ježíši:
před tváří Tvou
padám na ko

lena a s největší
vroucností duše

své prosím asnažně© žádám
Tebe: vštěp mi
do srdce živé

city víry, naděje
a lásky, jakož
1. pravou nad
hříchy zkrouše
nosťa nezlomnou

vůl polepšiti se,
ježto s vroucím
pohnutím a hlubokým© bolem
duše své o svatých pěti ranách Tvých rozjímám
a v mysli rozvažuji, co již ústa Davidova
o Tobě, dobrý Ježíši, věstila: Probodli ruce
a nohy mé, spočítali všecky kosti mé.
(Žalm 21, 17. 18.)

Klement VIII., Benedikt XIV., Pius VII, Lev XII. a
Pius IX. (tento 31. července 1858) udělil plnomocné odpustky
všem věřícím, kteří po sv. zpovědi a sv. přijímání tuto modlitbu
zkroušeně a nábožně před kterýmkoliv obrazem ukřižovaného
Ježíše Krista poříkají a na úmysl sv. Otce se pomodli.
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Modlitby za potřeby církve svaté
ku dosažení odpustků plnomocných.

1. Za církev svatou.

Božský Spasiteli, Ježíši Kriste! zachovej, po
vyšuj a spravuj svatou cirkev svou katolickou, jižto
miloval jsi jako svou nevěstu láskou tak nevýslovnou,
že 1 nejbolestnější smrť na kříži za ni jsi podstoupil.
Rozšiř tuto církev po všem země oboru, aby v ní
všichni národové dosáhli spásy. Žehnej papeži, její
nejvyšší hlavě, a osvěcuj a posilňuj jej, aby úřad
náměstka Tvého důstojně zastával. Propůjč i všem
biskupům a kněžím božské milosti své, aby stáda.
svoje povždy na dobrou pastvu vodili, slovo Tvé
horlivě hlásali a všemu lidu dobrým příkladem
svítili. Veškerým údům církve svaté uděl ducha.
pravé zbožnosti, by jako věrní sluhové Tvoji na
zemi Tě oslavovali a jednou u věčné blaženosti
Tebe chválih a velebili na věky věkův.

2. Za vykořenění bludův a kacířství.

Smiluj se také, nejdobrotivější Pane Ježíši
Kriste, nad ubohými bludaři a nevěrci, kteří duchem
šalby svedeni jsouce samospasitelné katolické církve
neuznávají, ačkoli jen tato církev, jakožto jediná
církev pravá, po tolik století bez porušení se za
chovala a podivuhodně se osvědčila. Nedopusť, by
u nich na zmar přišla nesmírná cena Ivé svaté
krve; obměkči zatvrzelé srdce jejich a přiveď je
ku poznání jediné pravé víry. Chraň také všech
věřících od škodlivých pochybností a ješitné“ do
mýšlivosti; zachovej v nich pokorného ducha po
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slušnosti k vrchnostem své svaté církve a uděluj
jim potřebného světla a síly, aby se nedali svésti
křivými naukami synů tohoto světa.

3. Za svornost mezi knížaty křesťanskými.

Nejdobrotivější Spasiteli, Bože míru a lásky!
uděl všem křesťanským králům a knížatům svornosti,
moudrosti a mirumilovnosti, aby pěstovali, co Tobě
ke cti a jich poddaným ku pravému jest blahu;
oviň nás všecky zde na zemi páskou lásky a svor
nosti, bychom vedli život, jaký se Tobě líbí a jednou
se všemi svatými ve kraji míru věčného Tebe ctil
a velebili. Amen.

Otče náš Zdrávas Maria Sláva Otci

Závěrka.
Bože milosrdný! podle slabých sil. svých

vykonal jsem nyní vše, co k dosažení odpustků
jest předepsáno; nuže dej z neskončené dobroty
své, aby duše má (nebo duše N. N., která
v očistel trpí) jich účastnou se stala, a čeho se ka
jicnosti mé snad nedostává, račiž doplniti nekoneč
nými záslubami svého Syna, Ježíše Krista, přímluvou
nejblahoslavenější Panny Marie a všech Svatých,
abych příště hříšné poskvrny jsa prost Tobě věrně
sloužil a v milosti Tvé až do konce vytrval. Amen.
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Přiímání duchovní.
Pán Ježíš tak nás miluje, že z lásky k nám ustanovil

nejsv. Svátosť oltářní, v niž se nám podává za pokrm a nápoj,
abychom poživajice Jeho Těla a Krve, co nejtěsněji se spojili
s Ním i Otcem i Duchem Svatým. Kdo Krista Ježiše vřele
miluje, přál by si ovšem každodenně, a kdyby to církev do
volila, i častěji za den Jej v nejsv. Svátosti přijímati — vždyť
veškerá naše křesťanská dokonalost záleží v tom, že věrou, na
dějí a láskou s Bohem se spojujeme. Poněvadž však tak časté
přijímání dovoleno není, pomáhá si katol. křesťan tím, že denně,
ano častěji za den vzbuzuje aspoň touhu, Ježíše Krista, kdyby
možno bylo, v nejsv. Svátosti oltářní přijati. Tato touha zove se
přijímáním duchovním, které bychom měli konati co nejčastěji,
poněvadž timto přesnadným prostředkem lze nám získati veliký
poklad milosti. Poskytujeť nám podobných milostí, jako při
jímání skutečné: spojuje nás duchovním způsobem s Ježíšem,
ruší náklonnosť ke hříchu, sílí lásku k Bohu, ochraňuje od
pokušení atd. Kdo by tedy rád Ježíše Krista ve Svátosti přijal,
ale nemůže, ten vykonej aspoň přijímání duchovní. Duchovně
přijímati lze velmi často, každé chvile a na každém mistě,
zvláště však při mši svaté, při návštěvě nejsv. Svátosti, při
modlitbě ranní a večerní, ano i za dne při práci. Má-li nám
přijímání duchovní prospěti, musíme ovšem býti ve stavu mi
losti, právě jako bychom P. Ježíše skutečně přijímali — Máš-li
kdy, věnuj duchovnímu přijímání delší dobu. Lituj svých hříchův
a vzbuď vroucí touhu, Ježíše Krista v nejsv. Svátosti přijati;
pak si můžeš představiti. jakoby ti kněz sv. hostii podával;
potom vzbuď víru, naději a lásku, jako při skutečném přijímání,
a konečně pros o milosti pro sebe i pro jiné. — Nemáš-li však
pokdy, můžeš to učiniti zcela krátce. Není k tomu třeba dlouhých
slov, nýbrž dostačí upřímná a srdečná žádosť a touha, P. Ježíše
přijati. RŘekneš-li nebo pomyslíš-li na př' v srdci svém: „O můj
Ježíši, kéž mohu Tělo Tvé přijati a s Tebou se spojiti!“ již
jsi vykonal duchovní přijímání.

Cvičba duchovního přijímání.
(Dle sv. Alfonsa z Liguori.)

Můj Ježíši! Věřím, že jsi přítomen v nejsvětější
Svátosti oltářní. Miluji Tě nade všecko a žádám Tě
přijati do srdce svého. Poněvadž Tě však nyní pod
statně v nejsv. Svátosti přijati nemohu, přijď aspoň
duchovním způsobem do srdce mého. Objímám Tě,
těším a spojují se s Tebou, Pane a Bože můj, jako
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bys již do srdce mého byl zavítal. Nedej, abych
kdy byl od Tebe odloučen.

Jiný způsob.
(Dle sv. Mechtildy.)

Ó nejsladší Ježíši! Jak srdečně rád bych nyní
přistoupil ku stolu Tvému, kdybych toho byl hoden!
Jak srdečně rád bych nyní přijal to přesladké ta
jemství Tvé lásky, kdybych jen směl! Poněvadž
však té milosti nejsem hoden pro množství svých
hříchů, stojím jak onen publikán ve chrámě jen
zdaleka a prosím Tě z celého srdce jak ona žena
kananejská, bys mi dopřál jen několik drobtů ze
svaté hostiny své k občerstvení a posilnění ubohé
duše mé, abych v milosti Tvé byl zachován, vše
dobré pilněji konal a pokušením udatněji odporoval.
Dopřej mi toho, Ó nejlaskavější Ježíši, pro neskon
čenou lásku a milosrdenství své. Amen.

Viz, nejdobrotivější Spasiteli, opět stal jsem se
vlažným a nepobožným; opět jsem churav a proto
tím vice potřebuji Tvé pomoci, neboť Ty jsi můj
jediný lékař. Ó kéž bych Tebe, svého lékaře a svůj
lék, svou potravu a svůj nápoj, mohl nyní v nejsv.
Svátosti přijati! Smiluj se nade mnou! Rač mi dáti
vřelou lásku a zbožnosť; sprosť mne všech mých ne
mocí; uzdrav mne úplně, abych jen Toběžil v dokonalé
lásce.Amen. —

Ó můj Ježíši, kterého nade všecko miluji,
obětuji Tobě všechna hodná přijímání všech kněží
a věřících; učiň mne všech těchto přijímání účastným
a rač mi odplatiti touhu, že bych Tě rád nyní
v nejsvětější Svátosti přijal. Amen.
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Různé pobožnosti.

Trojí obětování zásluh Pána Ježíše
nejsvětější Trojici.“)

1. Obětujeme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše
Krista na poděkovanou za nejdražší krev, již vy
cedil v zahradě za nás; a pro Jeho zásluhy pro
síme Velebnosť Boží, by nám odpustil naše hříchy.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

2. Obětujeme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše
Krista na poděkovanou za nejdražší smrť Jeho, již
vytrpěl za nás na kříži; a pro zásluhy Jeho pro
síme Velebnosť Boží, aby nám odpustil tresty, jež
jsme zasloužili hříchy svými.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

3. Obětujeme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše
Krista na poděkovanou za Jeho nevýslovnou lásku,
s kterou sestoupil s nebe na zemi, aby na se vzal
tělo lidské a trpěl a zemřel za nás na kříži; a pro
zásluhy Jeho prosíme Velebnosť Boží, aby po smrti
přivedl duše naše do věčné slávy.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Odpustky 100 dní pokaždé získá, kdo tato tři obětování

za šťastnou hodinku se pomodlí; plnomocné odpustky jednou
za měsíc v libovolný den ku konci měsíce, kdo se je modlí
každý den po celý měsíc. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a
modlitba na úmysl sv. Otce. Lev XII. 21. října 1823 a Pius IX.
18. června 1876.

Tři jiné modlitby.

1. Věčný Otče, obětuji Ti předrahou krev
Ježíše Krista ve spojení s nejsvětější neposkvrněnou

+) Tyto a následující modlitby k P. Ježíši a Duchu Svatému
hodí se zejména pro poutní místa, jež zasvěcena jsou nejsv. Trojici.
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Pannou, se všemi svatými v nebesích a se všemi
vyvolenými na zemi, na poděkování za milosti a
přednosti, jimiž jsi Marii, jakožto svou nejposlušnější
dceru, obohatil, obzvláště za její neposkvrněné
Početí. Obětuji Ti též tuto drahou krev za obrácení
ubohých hříšniků, za rozšíření a vyvýšení sv. církve,
za zachránění a za blaho sv. Otce, papeže a na
jeho úmysly. —- Sláva Bohu atd.

2. Věčné, vtělené Slovo, obětují Ti Tvou
předrahou krev ve spojení s nejsvětější neposkvr
něnou Pannou, se všemi svatými v nebesích a se
všemi vyvolenými na zemi na poděkování za milosti
a přednosti, jimiž jsi Maru, jakožto svou nej
laskavější Matku, obohatil, obzvláště za její
neposkvrněné Početí. Obětuji Ti také tuto pře
drahou krev za obrácení ubohbých hříšníků, za
rozšíření a vyvýšení svaté církve, za zachování
a za blaho svatého Otce, papeže a na jeho
úmysly. — Sláva Bohu atd.

3. Věčný, Svatý Duchu, obětují T1 předrahou
krev Ježíše Krista ve spojení s nejsvětější nepo
skvrněnou Pannou, se všemi svatými v nebesích a
se všemi vyvolenými na nebi na poděkování za
milosti a přednosti, jimiž jsi Marii, svou nej
věrnější nevěstu, obohatil, obzvláště za její ne
poskvrněné Početí. Obětuji Ti také tuto drahou
krev za obrácení ubohých hříšníků, za rozšíření
a vyvýšení svaté církve, za zachránění a za blaho
svatého Otce, papeže a na jeho úmysly. —
Sláva Bohu atd.
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Závěreční modlitba k nejblah. Panně Marii.

Neposkvrněná Matko Boží, nejsvětější Panno
Maria, pro lásku, kterou k Bohu Ineš a pro vděčnost,
kterou k Němu máš za všecky milosti a přednosti,
jimiž jsi od Něho byla obohacena, obzvláště pak
za výsadu neposkvrněného Početí, jediné Tobě
udělenou, a pro nekonečné zásluhy Ježíše Krista,
Tvého božského Šyna a Pána mého, prosím a
zapřísahám Tě, vyžádej mně dokonalé a vytrvalé
pobožnosti k Tobě a úplné důvěry, že mocnou
přímluvou Tvou obdržím všechny milosti o které
prosím. Jsa již nyní úplně jist, že je od Tvé ma
teřské dobroty obdržím, uctívám "Tě s plesajícím a
vděčným srdcem a opakuji pozdravení, jimž Tě
archanděl Gabriel pozdravil: Zdrávas Maria atd.

300 dní odpustků za každé zkroušené a nábožné po
modlení této modlitby. — Plnomocné odpustky v jakýkoli den
v měsíci pro ty, kdož se ji denně po celý měsíc modlí, svaté
svátosti pokání, nejsv. Svátosť oltářní přijme, nějaký kostel
navštíví a zde na úmysl sv. Otce se pomodlí. Pius IX. dne
18. června 1854.

Koruna vzbuzení lásky k Bohu.

1. Bože můj, nejvyšší dobro, kéž bych Tě
byl vždy miloval!

2. Bože můj, zlořečím oné době, ve které
jsem Tě nemiloval.

9. Jak jsem mohl tak dlouho žití a Tebe
nemilovati ?

4. A Ty, Bože můj, jak jsi mne mohl tak
dlouho trpěti?

D. Děkuji Ti, Bože, za Tvou dlouhou shovívavost.
6. Od této chvile chci Tě vždycky milovati.
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7. Chai raději zemříti, než Tebe nemilovati.
8. Bože můj, vezmi mně život, kdybych Tě

kdy nemiloval.
9. Milost, o kterou Tě prosím, jest, abych

Tě miloval.

10. S láskou Tvou budu vždy šťasten.
Sláva Otei atd.

1. Bože můj, přeji si, abys ode všech byl
milován.

2. Jak šťasten bych byl, kdybych krev svou
proliti mohl, by Tě všichni miloval.

3. Zajisté slepý jest, kdo Tebe nemiluje.
4. Bože můj, osvěť ho!
5D.Tebe, 0 nejvyšší dobro, nemilovati, jest

největší a jediné neštěstí.
6. Ó Bože můj, nechci býti z počtu těch ne

šťastných zaslepených, kteří Tě nemiluji.
T. Ty, Bože můj, jsi radosť má a všechno

mé dobro.

8. Che býti Tvým na vždycky.
9. Kdo mne může odloučiti od svaté lásky Tvé?
10. Všechna stvoření milujte Boha mého!
Sláva Otci atd.

1. Bože můj, přál bych si tisic srdci, abych
Tě miloval.

2. Kéž mám srdce všech lidí, abych Tě mohl
milovati!

3. Chtěl bych, aby bylo více světů, by Tě
všechny milovaly.

4. Šťasten, kdo by Tě mohl milovati srdcem
všech možných tvorů.
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5D.Ty hoden jsi toho, 6 Bože můj!
6. Srdce mé jest příliš ubohé a chladné

v lásce k Tobě.

7. Ó nešťastné chladnosti lidí, kteří Tebe, nej
vyššího Boha, nemiluji.

8. Ó politování hodné slepoty světáků, kteří
neznají pravé lásky.

9. Blažení obyvatelé nebes, kteří ji znáte
a milujete.

10. Ó blažené nutnosti, Boha milovati.
Sláva Otci atd.

1. Kdy budu hořeti láskou k Tobě, 0 Bože
můj ?

2. O jaké to bude pro mne štěstí a jaká
blaženosť!

3. Protože však já Tebe milovati neumím,
raduji se aspoň, že je tolik jiných lidí, kteří Tě
zajisté z celého srdce milují.

4. Raduji se zvláště, že Tě milují všichni
andělé a svatí v nebi.

D. Sjednocuji ubohé srdce své se srdei jich
všech.

6. Zvláště pak mám úmysl Tebe tak milovati,
jak Tě milovali svatí, kteří láskou k Tobě nejvíce
rozníceni byli.

7. A proto Tě chci milovati touže láskou, jako
Tě milovala sv. Maří Magdalena, sv. Kateřina a
sv. Terezie.

8. A tou láskou, kterou Tě miloval svatý
Augustin, sv. Dominik, sv. František Xav., sv. Filip
Nerejský a sv. Alois z Gonzagy.
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9. Touže láskou, kterou Tě milovali svatí apo
štolové a zvláště sv. Petr, sv. Pavel a miláček
Tvůj sv. Jan.

10. Touže láskou, kterou "Tě miloval veliký
patriarcha sv Josef.

Sláva Otci atd.

1. Ještě dále žádám Tě milovati onou láskou,
kterou Tě nejsv. Panna Maria na zemi milovala.

2. Zvláště pak onou láskou, kterou Tě milo
vala, když ve svém panenském životě Tvého bož
ského Syna počala, když Ho porodila, když Ho
kojila a když Ho umírati viděla.

8. I onou láskou, kterou Tě v nebesích miluje
a vždy milovati bude.

4. Avšak ani to nedostačí, ó neskončeně do
konalý Bože, abych Tě miloval, jak toho za
sluhuješ.

5. Proto bych Tě rád miloval, jako Tě milo
valo božské Slovo, tělem učiněné.

6. Jak Tě miloval Syn Tvůj, když se narodil.
T. Jak Tě miloval, když umřel na kříži.
8. Jak Tě ustavičně miluje ve svatostáncich,

v nichžto skryt přebývá.
9. Touže láskou, kterou Tě v nebesích miluje

a na věky milovati bude.
10. Konečně žádám si milovati Tebe onou

láskou, kterou sám sebe miluješ; protože však mi
to není možno, učiň aspoň, Bože můj, dle milo
srdenství svého, abych Tě miloval jak mohu a jakseTobělíbí;ataksestaň!© Amen.

Sláva Otci atd.
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Modleme se! Bože, jenž jsi těm, kteří Tebe
milují, nevystižitelné poklady připravil, vlij do srdcí
našich cit lásky své: abychom ve všem a nade
všecko Tě milujíce, Tvých zaslíbení, jež všeckv
žádosti převyšují, účastní se stali. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.

Odpustky: 1. 300 dní jednou za den. 2. Plnomocné od
pustky v jeden libovolný den v roce těm, kteří často nebo
aspoň desetkrát každého měsíce konají tuto pobožnosť, když
ze hříchů svých se vyzpovídají, Tělo Páně přijmou a po ně
jakou dobu na úmysl sv. Otce nábožně se pomodli. (Pius VII.
dne 11. srpna 1818.)

Modlitba.
Račiž, Ó Pane, smilováním svým pouta našich

hříchů rozvázati, a na přímluvu blahoslavené Marie,
vždy Panny, sv. Josefa a svatých apoštolů vých
Petra a Pavla a svatých všech, nás služebníky své
a všecky naše usedlosti svaté a neposkvrněné za
chovati; rač všechny naše přátely a příbuzné, do
máci a známé od hříchův očistiti a ctnostmi ozdobiti;
popřej nám pokoje a zdraví; odvrať od nás všechny
viditelné 1 neviditelné nepřátely; zapuď žádosti tě
Jesné; uděl povětří zdravé; přátelům 1 nepřátelům
našim propůjč lásku; Města svého ochraňuj; Papeže
našeho N. zachovej, všechny duchovní 1 světské
vrchnosti, jakož 1 veškeren lid křesťanský ode všeho
protivenství opatruj. Požehnání Tvé vždycky se
nad námi vznášej; a všem věrným zemřelým dej
věčné odpočinutí. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Lev XII. udělil 9. července 1828. 50 dní odpustků po
každé; 100 let a 100 kvadragen těm, kdo se ji modli po všecky
soboty v měsíci.
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Modlitby k Pánu Ježíši.
whv?

Ó dobrý Ježíši: 6 nejmilostivější Ježíši: 6 nej
sladší Ježíši: ó Ježíši Synu Marie Panny, plný milo
srdenství a slitování: 6 sladký Ježíši, podle velikého
milosrdenství svého smiluj se nade mnou! Ó nej
přívětivější Ježíši, prosím Tě pro onu drahocennou
krev, již jsl za hříšníky proliti ráčil, abys smyl
všechny nepravosti mé a shlédl na mne ubohého a
nehodného, za odpuštění pokorně prosícího a toto
svaté Jméno Ježíš vzývajícího.

Ó Jméno Ježíš, Jméno sladké: Jméno Ježíš,
Jméno slastiplné: Jméno Ježíš, Jméno posilňující.
Neboť co jest Ježíš než Spasitel? Proto, 6 Ježíši,
pro svaté Jméno Tvé buď mi Ježíšem a spas mne.
Nedopust, abych byl ztracen, jehož jsi z ničeho
stvořil. Ó dobrý Ježíši, ať mne nezatratí nepravosť
má, jehož učinila všemohoucí dobrota Tvá. Ó sladký
Ježíši, poznej, co Tvého jest, a setři, co cizího jest.
Ó nejdobrotivější Ježíši, smiluj se nade mnou, dokud
čas jest slitování, abys mne nezatratil v čas soudu.
Mrtví nebudou Tě chváliti, Pane Ježíši, aniž ti,
kteří sestoupí do pekel. Ó nejmilejší Ježíši: Ó pře
žádoucí Ježíši: 6 nejtišší Ježiši: óÓJežíši, Ježíši,
Ježíši, dej mi vejíti do počtu vyvolených svých! Ó
Ježíši, spáso těch, již v Tebe věří, ó Ježíši, útěcho
těch, již se k Tobě utíkají, 6 Ježíši, Synu Marie
Panny, vlej do mne milosť, moudrost, lásku, čistotu
a pokoru, abych Tě mohl dokonale milovati, Tebe
chvál:ti, Tebe požívati, Tobě sloužiti a v Tobě se
chlubiti se všemi, kdož vzývají jméno Tvé, jež
jest Ježíš. Amen.

100 dní odpustků jednou za den. (Pius IX. 26. list. 1876.)



— 304 —

Ó Ježíši, v Marii žijící, přijď a žij ve služeb
nících svých v duchu svatosti své, v plnosti síle své,
v pravdě ctností svých, v dokonalosti cest svých, ve
spojení tajemství svých, panuj všem nepřátelským
mocnostem, v duchu svém ke slávě Otce. Amen.

100 dní odpustků jednou za den (Pius IX. 14. října 1859.)

Modlitba k P. Ježíši za šťastnou hodinu smrti.

Božský Ježíši, vtělený Synu Boží, jenž jsi pro
naše spasení ve chlévě se naroditi, život v chudobě,
strádání a bídě vésti a v bolestech umříti ráčil, rci,
prosím Tebe, v hodině smrti mé božskému Otci
svému: Otče, odpusť mu; rci milovanéMatcesvé:
Hle, syn Tvůj; rci duši mé: Dnes se mnou
budeš v ráji. Bože můj, Bože můj, neopouštěj mne
v oně hodině! Žízním: ano, Bože můj, duše má
žízní po Tobě, jenž jsi pramen vod živých. Život můj
mizí jako stín ; ještě maličko a všecko bude skončeno.
A proto, 6 úctyhodný Spasiteli můj, od tohoto oka
mžení až na věky věků v ruce Tvé poroučím
ducha svého. Pane Ježíši, přijmiduši mou. Amen.

300 dní odpustků pokaždé. (Pius IX. 10. června 1856.)

Modlitby před nejsv. Svátosti oltářní.
Ý Klaníme se Tobě, 0 Pane Ježíši Kriste, a dobro

řečíme Tobě.

R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Klaním se Tobě, 6 věčný Otče, a díky Ti
vzdávám za neskonalou lásku, s kterouž jsi ráčil
svého jednorozeného Syna na svět seslati, aby mne
vykoupil a za pokrm duše se mi odevzdal. Obětuji
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Ti všecku chválu a díky, jež Ti vzdávají andělé
a svatí v nebi a duše spravedlivé na zemi. Chválím
Tě, miluji Tě a díky Ti vzdávám se všemi chvá
lami, se vší láskou a všemi díky, kterými Tebe
právě tento Syn Tvůj v nejsvětější Svátosti chválí,
miluje a Tobě díky vzdává; a prosím Tě, učiň, aby
Ho všichni poznali, milovali, ctili, díky Mu vzdávali
a hodně Ho přijímali v této nejsvětější Svátosti.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

Klaním se Tobě, 6 věčný Synu, a díky Ti
vzdávám za neskonalou lásku, s kterou jsi pro mne
se vtělil, v chlévě se narodil, v dílně jsi byl vy
chován a hlad a žízeň, zimu a horko. námahy a
útrapy, opovržení, pronásledování, bičování, trním
korunování a hřeby probodení a smrť na tvrdém
dřevě kříže jsi vytrpěl. Vzdávám Ti díky s celou
bojující a vítěznou církví za neskonalou lásku,
s kterou jsi nejsv. Svátosť za pokrm pro mou duši
ustanovil. Klaním se Ti přítomnému ve všech pro
měněných hostiich na celém světě; a díky Ti vzdávám
také za ty, kteří Tě neznají a Tobě neděkují. Přál
bych si život svůj dáti za tím účelem, abys v této
nejsvět. Svátosti lásky ode všech byl poznán, milován
a ctěn, a bych zamezil všecku neuctivosť a všecky
svatokrádeže, jež se stále páchají. Miluji Tě, 6 můj
Ježíši, a přeji si Tebe milovati a Tebe přijati s láskou,
čistotou a city Tvé nejsvětější Matky a s láskou a do
konalostí Tvého nejčistšího Srdce samého. Ó nejmilejší
ženichu mé duše, přicházeje ke mně ve Svátosti,
způsob ony účinky, pro které k nám přicháziš, a dej,
abych spíše zemřel, než abych Tě nehodně přijal.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.
Poutní kniha II. 20
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Klaním se Tobě, věčný Duchu Svatý, a díky
Ti vzdávám za neskonalou lásku, s kterou jsi ne
výslovné tajemství vtělení způsobil; a pro onu ne
smírnou lásku, s kterou jsi učinil z nejčistší krve
Panny Marie nejsvětější Tělo Ježíše Krista, jenž
jest pokrmem mé duše v nejsvět. Svátosti, prosím
Tě, osvěť rozum můj a očisťsrdce mé a srdce všech
lidí, abychom ono veliké dobrodiní lásky dobře po
znali a nejsv. Svátost hodně přijímali.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.1.Svátostiténeskonalé© čiňmevroucněpoklonu,© ustupřádstvozastaralé© novémuteďzákonu,| sílesmyslůnedozralé© sejmivírazáclonu.
2. Otce, Syna po oboru ctěme vroucí útrobou,rozléhejseknebesdvoru| chválaslavnouzpůsobou;© buď1Duchctěnodsvýchtvorů,© jenž

pochází od obou. |
V. Chléb s nebe dal jsi jim.
B. Všelikou rozkoš v sobě mající.

Modleme se! Bože, jenž jsi nám v přepodivné
Svátosti památku umučení svého zanechati ráčil:
uděl, prosíme, abychom svatá tajemství Těla Tvého
i Krve Tvé tak ctili, abychom ovoce vykoupení
Tvého ustavičně v sobě znamenali. Jenž jsi živ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

Odpustky: 1. Plnomocné odpustky získají první čtvrtek
každého měsíce všichni, kdož toho dne navštíví nejsvět Svátosť
oltářní (ať vystavenou, ať ve svatostánku uzavřenou) a uvelenou
modlitbu se pomodli. Podmínky: zpověď, sv. piijímání a mo
dlitba na obyčejný úmysl sv. Otce. 2. Odpustky 7 let a 7
kvadragen (7krát 40 dnů) na všecky ostatní čtvrtky v roce,
když tuto modlitbu se pomodlíme a ostatní podmínky za 1. uve
dené vykonáme. 3 100 dní odpustků každého jiného dne v roku,
když tuto modiitbu před nejsvětější Svátostí aspoň zkroušeně
se pomodlíme. (Pius VI. 17. října 1796.)
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Klanění se a odprošení před nejsvětější
Svátosti oltářní.

1. Klaním se "Tobě v nejhlubší pokoře, Ó můj
Ježíši, v nejsvětější Svátosti; uznávám Tě za pra
vého Boha a pravého člověka, a chci tímto kla
něním nahraditi vlažnosť tak mnohých a mnohých
křesťanů, kteří kráčejíce vedle vých chrámů, ba
i někdy před svatostánkem, v němž ráčíš přebývati,
po všechen čas dychtivě touže spojiti se se svými
věřícími, ani Tě nepozdraví a svou. lhostejnosti
ukazují, že jim jako židům na poušti tato nebeská
manna se zošklivila. A náhradou za tak hroznou

vlažnosť obětuji Ti nejdražší krev, kterou jsi prohl
z rány své levé nohy, do níž v duchu se skrývaje,
opakuji tisíckrát a tisíckrát:

Chválena budiž bez přestání
Nejsvětější Svátosť oltářní.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

2. Klaním se Tobě v nejhlubší pokoře, 6 můj
Ježíši. vyznávám Tvou přítomnost v nejsvětější
Svátosti oltářní a chci tímto klaněním nahraditi

nev“ ěčnosť tak inohých křesťanů, kteří vidouce
Tě nésti k ubohým nemocným, abys jim byl po
silou na veliké cestě do věčnosti, nechávají Tě bez
průvodu a sotva Tě uznají za hodna, prokázati
Tobě zevnější úctu. A náhradou za takovou chladnosť
obětují Ti nejdražší krev, kterou jsi prolil « rány
své pravé nohy, do níž v duchu se skrývaje,
opakuji tisíckrát a tisíckrát:

Chválena budiž atd.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.
20*
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9. Klaním se Tobě v nejhlubší pokoře, 6 můj
Ježíši, pravý chlebe života věčného, a chci tímto
klaněním nahraditi tak mnohé rány, kterými Tvé
Srdce každodenně raněno bývá zneuctěním chrámů,
v nichž pod svátostnými způsobami přebývati ráčíš,
abys od věřících byl uctíván a milován. A náhradou
za toto zneuctění obětují Ti nejdražší krev, kterou
jsi prohl z rány své levé ruky, do níž v duchu
se skrývaje opakuji tisíckrát a tisíckrát:

Chválena budiž atd.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

4. Klaním se Tobě v nejhlubší pokoře, Ó můj
Ježíši, živý chlebe, jenž jsi s nebe sestoupil, a chci
timto klaněním nabraditi všecka zneuctění, jichž se
věřící Tvoji dopouštějí každodenně při mši sv..
v níž z přehojné lásky své nekrvavým způsobem
obnovuješ touž oběť, kterouž jsi na hoře Kalvarii
za spásu naši dokonal. A náhradou za takovou
nevděčnosť obětují I1 nejdražší krev, kterou jsi
prolil z rány své pravé ruky, do níž v duchu se
skrývaje spojuji blas svůj s hlasy andělů, kteří
Tebe s hlubokou pobožnosti obkličují, a volám s nimi:

Chválena budiž atd.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

5. Klaním se Tobě v nejhlubší pokoře, Ó můj
Ježíši, pravá oběti smírná za hříchy naše, a obětuji
Ti toto klanění náhradou za svatokrádežné urážky,
jichž se Ti dostává od tak mnohých křesťanů, kteří
se opovažují k Tobě se blížiti a s těžkými hříchy
Tebe do srdce přijímati. A náhradou za tak opo
vržení hodné svatokrádežné nepravosti obětují Ti
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poslední krůpěje Tvé předrahé krve, kterou jsí
prolil z rány boku svého, v němž skryt jsa Tobě
se klanim, Tě velebím a miluji, a opakuji se všemi
dušemi, nejsvětější Svátost uctivajícími:

Chválena budiž atd.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

1.Svátostitěneskonalé© čiňmevroucněpoklonu,— ustupřádstvozastaralénovémuteďzákonu,© sílesmyslůnedozralé-sejmivírazáclonu.
2. Otce. Syna po oboru. ctěme vroucí útrobou,rozléhejseknebesdvoru— chválaslavnouzpůsobou;© buď1Duchctěnodsvýchtvorů,-jenž

pochází od obon.

W. Chléb s nebe dal jsi jim.
hk. Všelikou rozkoš v sobě mající.

Modleme se! Bože, jenž jsi nám v přepodivné
svátosti památku umučení svého zanechati ráčil:
uděl, prosíme, bychom svatá tajemství Těla Tvého
1 Krve Tvé tak ctil. abychom ovoce vykoupení
Tvého ustavičně v sobě znamenali. Jenž jsi živ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

300 dní odpustků pokaždé. (Pius VII. 26. srpna 1814.)

Modlitba k nejsvětější Svátosti oltářní a k nej
světějšímu Srdci Ježíšovu.

Ejhle, Ó můj nejlaskavější Ježíši, kam jsi
v nesmírné lásce své dospěl! Připravils mi svým
tělem a svou předrahou krví božskou hostinu, abys
se mi docela daroval. Kdo Tě povzbudil k tak
převeliké lásce? Zajisté nikdo jiný, leč Tvé pře
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Jaskavé Srdce. Ó klanění nejhodnější Srdce mého
Ježíše, nejžárnější ohnisko božské lásky, přijmi
duši mou do svaté rány své, abych v této škole
se naučil spláceti lásku tomu Bohu, jenž mně tak
podivné důkazy lásky své dáti ráčil. Amen.

100 dní odpustků jednou za den. (Pius VII. 9. února 1818.)

Litanie ©mejsv. Svátosti oltářní.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Nejsvětější Svátosti oltářní,
Pravé a živé Tělo Pána našeho Ježíše Krista,
Chlebe živý, jenž s nebe sestoupil,
Chlebe požehnání,
Manno Nového Zákona,
Nejdražší pokrme duší,
Bezpečný léku od choroby hříchu,
Nevyvážitelná studnice milostí Božích,
Nejdrahocennější důkaze Kristovy lásky,
Nejsvětější památko umučení Páně,
Slastiplné tajemství víry,
Utěšené ovoce se stromu života,
Nejvyšší poklade věřících,
Posilo mdlých a slabých,
Občerstvení k nebi putujících,
Toužebná potravo nemocných a umírajících,
Nejsvětější oběti, |

senadnámi!

Smiluj
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Ustavičná nekrvavá oběti Nového Zákona,
Nejmocnější oběti prosebná na vyžádání mi

losti Božích,

Nejslavnější oběti chvály na oslavu božskou,
Nejdokonalejší oběti díků za přijatá dobrodiní,
Nejvznešenější oběti smíření za živé 1 za

mrtvé,
Nejpevnější svazku pokoje a lásky mezi kře

stany,
Předtucho blaženosti z patření,
Divuplný Emanueli, Bože s námi,
Neposkvrněný Beránku, ve svatostánku skrytý,
Slovo tělem učiněné, přebývající mezi námi,
Poklony nejhodnější předměte při službě Boží,
Nepřeberný prameni požehnání,
Rukojmí nesmrtelnosti a věčné slávy,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od lehkovážného zneužívání nejsv. Svátosti,
Od neuctivého se chování před nejsv Svátosti,
Od nehodného přijímání nejsv. Svátosti,
Od pochybování u víře o nejsv. Svátosti,
Od pýchy a nevěry,
Od nečistovy těla i duše,
Od vlažnosti ve svaté víře Tvé,
Od ducha nekajicného,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od věčného zahynutí,
My hříšníci, Tě prosíme, uslyš nás!

Smilujsenadnámi!

Vysvoboďnás,Pane!

Abys nám odpustiti ráčil, Tě prosíme, uslyš násl.
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Abys víru v nejsvětější Svátosť v nás oživiti |
ráčil,

Abys touhu po nejsv. Svátosti v nás roznititi
ráčil,

Abys uctivosť k nejsv. Svátosti v nás roz
hojniti ráčil,

Abys duši naši k hodnému přijímání nejsv
Svátosti posvětiti ráčil,

Abys ovoce z hodného přijímání nejsv. Svá- f
tosti na nás osvěděiti ráčil,

Abys rouhače a nepřátely nejsv. Svátosti ku
poznání přivésti ráčil,

Abys nás před odchodem na věčnosť nejsv.
Svátosti zaopatřiti ráčil,

Abys nám blahého skonání a na soudu milosti
uděliti ráčil,

Abys nás k hodům nebeským připustiti ráčil,

Těprosíme,uslyšnás!

?

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

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

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

W. Chléb s nebe udělil jsi nám, Pane!
R. Všelikou rozkoš v sobě majicí!

Modleme se! Bože, jenž jsi nám v přepodivné
Svátosti památku umučení svého zanechati ráčil,
uděl, prosíme, bychom svatá tajemství Těla i Krve
Tvé tak ctili, abychom ovoce vykoupení Tvého
ustavičně v sobě znamenali. Jenž jsi živ a kraluješ
na věky věkův. Amen.
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Modlitby k trpícímu Spasiteli.

Pobožnosť ke cti 5 svatých ran Krista Pána.

(Vabuzení lítosti) Když před Tebou, 6 ukřižo
vaný, nejlaskavější Spasiteli duše mé, klečím, vy
týká mně svědomí, že já Tě přibil rukou svou na
kříž, kdykoli jsem se dopustil těžkého hříchu, urá
žeje Tě hroznou nevděčností. Bože můj, nejvyšší
a nejdokonalejší dobro, jenž vší lásky mé jsi
hoden, poněvadž jsi mně vždycky jen dobré pro
kazoval; já přebídný nemohu svých spáchaných
skutků změniti, jak bych si přál, ale s nejhlubší
bolestí jich nenávidím, protože jsem Tebe, ne
skončené dobro, urazil; kleče u nohou Tvých vy
nasnažím se aspoň s Tebou soustrasť míti, Tobě
děkovati, Tebe za odpuštění a polepšení života
prositi, a srdcem 1 ústy volám takto:

K první ráně nohy levé.

Klaním se tobě, Ó přesvatá ráno nohy levél
Ó můj Ježíši, lituji Tě pro ukrutnou bolest, kterou
jsi vytrpěl: děkuji Ti za lásku, s kterou jsi, krváceje
pod trním mých hříchů, se namáhal, abys mne na
cestě záhuby dostihl. Obětuji věčnému Otci bolesť
a lásku Tvého nejsvětějšího člověčenství na smí
řenou mých nepravostí, jež s upřímnou lítostí
zavrhuji.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

Svatá Matko, vroucně prosím,
Nechať bolest Páně nosím,
Mocně mně ji v duši vtlač.
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K druhé ráně nohy pravé.

Klaním se tobě, Ó přesvatá ráno nohy pravé!
Ó můj Ježíši, lituji Tě pro krutou bolest, kterou
jsi vytrpěl: děkuji Ti za lásku, která Tě pohnula,
abys snášeje smrtelné bolesti a prolévaje krev pro
bodnouti se nechal za trest za má poblouzení a trestu
hodné rozkoše, jež jsem bezuzdným chtičům svým
povolil. Obětuji věčnému Otci bolesť a lásku Tvého
nejsvětějšího člověčenství a prosím Ho za milosť,
abych svých provinění horkými slzami oplakával
a setrval v dobrém, které jsem konati začal, a nikdy
již nepřestal božských přikázaní poslušen býti.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

Svatá Matko, vroucně prosím atd.

Ku třetí ráně ruky levé.

Klaním se tobě, 6 přesvatá ráno ruky levé!
Ó můj Ježíši, lituji Tě pro ukrutnou bolesť, kterou
jsi vytrpěl: děkuji Ti, že jsi s tak velikou láskou
ode mne odvrátiti ráčil tresty a věčné zatracení,
jež jsem za své hříchy zasloužil. Obětuji věčnému
Otei bolesť a lásku "vého nejsvětějšího člověčenství
a prosím Ho za milos“, abych ostatního času života
svého užíval k tomu, bych hojné ovoce pokání při
nesl a tím uraženou spravedlnosť božskou odzbrojil.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

Svatá Matko, vroucně prosím atd.

Ku čtvrté ráně ruky pravé.

Klaním se tobě, Ó přesvatá ráno ruky pravél
Ó můj Ježíši, litují Tě pro ukrutnou bolest, kterou
ja vytrpěl: děkuji Ti, že jsi mi s tak velikou
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láskou ustavičně dobrodiní prokazoval, ačkoli jsem
toho nikterak nebyl hoden. Obětuji věčnému Otci
bolesť a lásku "Dvého nejsvětějšího člověčenství, aby
změnil srdce i myšlení mé, abych všecky skutky
své konal podle Jeho božské vůle.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

Svatá Matko, vroucně prosím atd.

K páté ráně svatého boku.

Klaním se tobě, 6 přesvatá ráno boku! Ó můj
Ježíši, litui Tě pro ukrutnou trýzeň, kterou jsi
vytrpěl: děkuji Ti za lásku, s kterou jsi dopustil,
aby raněn byl bok Tvůj a srdce Tvé, jakož i za
to, žes poslední krůpěje krve a vody vycediti ráčil,
abys přehojným učinil vykoupení mé. Obětujt
věčnému Otci všecku lásku a všecka utrpení Tvého
nejsvětějšího člověčenství, aby duše má do tohoto
nejlaskavějšího srdce, jež vždy ochotno a dychtivo
jest 1 největší hříšníky přijati, konečně přece vešla.
a z něho nikdy již nevyšla.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.

Svatá Matko, vroucně prosím atd.

Závěrečná modlitba k bolestné Matce Boží.

Nejsvětější Panno a Matko Boží Maria, mučenice
lásky a bolesti, když jsi patřila na muky a utrpení
Pána Ježíše! Tys napomáhala dobrodiní mého vy
koupení, když jsi pocítila bolesť a zármutek bez
míry a když jsi za oběť zápalnou a smírnou za
hříchy mé přinesla věčnému Otci Jeho a svého
Jednorozeného. Děkuji Ti za nesmírnou lásku,
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s kterou jsi obětovala plod života svého, pravého
člověka a spolu pravého Boha, bys mne hříšníka
zachránila. Přednášej svou nikdy marnou prosbu
Synu i Otci, abych svůj život trvale polepšil, nikdy
již svého nejlaskavějšího Spasitele novými hříchy
nekřižoval a v Jeho milosti až do smrti setrvaje
věčného života dosáhl pro zásluhy Jeho hořkého
utrpení a jeho smrti na kříži

Skrát: Zdrávas Maria.

Modleme se. Pane Ježíši Kriste, který jsi
v hodinu šestou pro spásu světa na dřevo kříže
vstoupil a svou předrahou krev na odpuštění hříchů
prolil: pokorně Tě prosíme, abys nám po smrti
naší do brány nebes radostně vejíti popřál.

Prosíme Tě, 6 Pane Ježíši Kriste! ať oroduje
za nás nyní 1 v hodinu smrti naší u dobrotivosti
Tvé blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž
nejsvětější duši v hodinu utrpení Tvého meč bolestný
pronikl. Skrze Tebe, Ježíši Kriste, Spasiteli světa,
jenž s Otcem 1 Duchem Svatým žiješ a kraluješ
na věky věkův. Amen.

Odpustky: 1. 100 dni jednou za den. 2. Plnomocné
odpustky na den nalezení (3. května) a povýšení sv. kříže
(14. září) pro ty, kdo tuto pobožnosť nejméně 10krát v každém
měsíci se modlí. Podmínky: Zpověď a sv. přijímání v řečené
svátky. 3. 7 let a 7 kvadragen (7krát 40 dni) jednou za den
pro ty, kdo tuto pobožnosť od květné neděle až včetně do bilé
soboty konají, 4. Plnomocné odpustky na slavný hod veliko
noční pro ty, kdo tuto pobožnosť od květné neděle až včetně
do bílé soboty konmají, ze hříchů svých se vyzpovídají a ke
stolu Páně přistoupí. (Pius VII. 29. září 1807.)RDSo
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Litanie ©pěti ranách Ježíše Krista.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad
námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Ježíši, pro nepravosti naše raněný,
Ježíši, pro hříchy naše potřený,
Ježíši, za nás bičovaný,
Ježíši, za nás trním korunovaný,
Ježíši, na rukách i nohách proklaný,
Ježíši, kopím probodený,
Ježíši, jenž jsi nejsvětější krev svou za nás

vycedil,
Ježíš

J ežíši, jenž jsi ranami svými spásu.nám zjednal,
Ježíši, jenž jsi ranami svými pramen života

1, jehož ranami uzdravení jsme,

nám otevřel,
Ježíši, v Jehož ranách bezpečné útočiště máme,
Ježíši, jenž jsi svaté drahé rány své učenikům

ukazoval,
Ježíši, jenž jsi se svatými ranami svými na

nebesa vstoupil,
Ježíši, jenž svaté drahé rány své Otci nebe

skému ukazuješ,
Ježíši, jenž pro své svaté drahé rány u Otce

nebeského za nás oroduješ,
Ježíši, Jehož svaté drahé rány stkvějí se jako

hvězdy,

3

p

nadnámi!

s6

Smiluj
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Ježíši, Jehož svaté drahé rány v den soudný
dobrým k útěše, zlým pak k hrůze slou
žiti budou,

Ježíši, pro svaté drahé rány,
Milostiv nám buď! Odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď! Uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od opovážlivého spoléhání na milosrdenství

Tvé,
04 nedbanlivosti ve správě Boží,
Od nehodného přijímání nejsv. Svátosti,
Od malomyslnosti a netrpělivosti v soužení,
Od reptání a rouhání,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od věčného zahynutí,
Pro rány rukou svých,
Pro rány nohou svých,
Pro ránu boku svého,
My hříšnici,
Abys nám odpustiti ráčil,
Abychom pro Tvé svaté drahé rány od ne

dubů těla 1 duše ochránění byli,
Abychom své ruce a nohy Tvé službě za

svěcovali,
Abychom veškery smysly své na uzdě drželi,
Abychom srdcem čistým a tělem neposkvrně

ným Tobě sloužili,
Abychom ve všelikém pokušení na rány Tvé

vzpomínali,
Abychom ve všelikém utrpení v ranách Tvých

občerstvení nalézali,

|

|

a]

Omilujsenadnámi!

Vysvoboďnás,Pane!

wŠnás

Těprosíme,usly
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Abychom ran Tvých hříchem svým ne
obnovovali,

Abychom nevýslovnou lásku "Tvou vděčně
uvažovali,

Abychom v lásce Tvé živi byli,
Abychom jednou v milosti Tvé zemřeli, Těprosíme,uslyšnás!

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

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

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

W. Zbodali ruce a noby mé.
B. Sčetli veškery kosti mé,
W. Jeden z vojáků kopím otevřel bok Jeho.
bk. A hned vyšla krev a voda.

Modleme se! Bože, jenž jsi umučením jedno
rozeného Syna svého a prolitím nejsvětější krve
z přebolestných pěti ran Jeho porušenou přirozenost
našli spasiti ráčil, račiž nám milosti své uděliti,
abychom přesvaté rány Jeho vroucně ctili na zemi,
a z nejdražší za nás vylité krve Jeho hojně užitku
měli na nebi. Pro téhož Ježíše Krista, Pána na
šeho. Amen.

Ta; > H sv “'x r . . . 2Nejmilostivější Ježíši, Vy jediný jsi spása,
život a vzkříšení naše. Proto Tebe prosíme, ne
opouštěj nás v úzkostech a nesnázích našich, nýbrž
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pro utrpení nejsvětějšího Srdce svého a pro bolesti
neposkvrněné Matky své přispěj služebníkům svým,
jež jsi drahou krví vykoupil.

100 dní odpustků jednou za den. (Pius IX. 6. října 1870.)

Pobožnosť ke cti smrtelné úzkosti Pána našeho
Ježíše Krista.

(Sedm slov Pána Ježíše na kříži.)

Bože, ku pomoci mé vzezři.
Pane, k spomožení mému pospěš.
Sláva Otei, i Synu, i Duchu Svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní, i vždycky, ažnavěkyvěkův| Amen.PSH

I. slovo.

Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí:
Ý. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobrořečíme Tobě.
R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
smrtelnou úzkosť na kříži trpíš, abys utrpením svým
dluh hříchů mých splatil, a svá ústa otvíráš, abys
mně odpuštění u božské spravedlnosti získal:
smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve smrtelných
úzkostech se nacházejí, i nade mnou, když ono
poslední okamžení pro mne nadejde, a propůjč nám
pro zásluhy své předrahé krve, již jsi za spásu naši
prolil, tak živé bolesti nad hříchy našimi, abychom
skrze tuto bolesť vydechli ducha svého do klínu
Tvého nekonečného milosrdenství.

dkrát: Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
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Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám,
Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

II. slovo.

Dnes ještě budeš se mnou v ráji.
W. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobrořečíme Tobě.
R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
smrtelnou úzkosť trpíš, a tak ochotně a velkomyslně
víru dobrého lotra, kterýž Tebe ve snížení Tvém
Synem Božím vyznává, odměňuješ a ráj jemu za
jisťuješ; smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve
smrtelných úzkostech se nalézají, i nade mnou,
když onen poslední okamžik pro mne nadejde, a
vzbuď pro zásluhy předrahé krve své v duchu
našem tak pevnou a stálou víru, aby při žádném
ponoukání nepřítele zlého neklesala, bychom 1 my
odměny rajské účastnými se stali.

krát: Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!

Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám,
Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

III. slovo.

Ejhle Matka Tvá, ejhle Syn Tvůj!
Ý. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobreřečíme Tobě.

whv
R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Www?

Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
wi?

smrtelnou úzkosť na kříži trpíš, a na své vlastní
utrpení zapomínaje nám na důkaz lásky své svou

Poutní kniha II. 21
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vlastní Matku zanecháváš, abychom jejím prostřed
nictvím v největších potřebách svých s důvěrou
k Tobě se utíkali: smiluj se nade všemi věřícími,
kteří ve smrtelných úzkostech se nacházejí, 1 nade
mnou, když onen poslední okamžik pro mne na
dejde, a vzbuď pro vnitřní muky své, Tobě tak drahé
Matky, v srdci našem tak pevnou naději v neskonalé
zásluhy předrahé krve své, abychom ušli věčnému
zatracení, jehož jsme zasloužili hříchy svými.

3krát: Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám,

Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

IVY. slovo.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?

W. Klaníme se Tobě, Kriste. a dobrořečíme Tobě.
R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
smrtelnou úzkosť na kříži trpíš a v tolikerých
mukách kromě tak velikých bolestí těla 1 nejkrutější
sklíčenosť ducha s nekonečnou trpělivostí snášíš,
opuštěn jsa od věčného Otce svého: smiluj se nade
všemi věřícími, kteří ve smrtelných úzkostech se
nacházejí, 1 nade mnou, když onen poslední oka
mžik pro mne nadejde, a uděl nám pro zásluhy
své předrahé krve milosti, abychom s pravou trpě
livosti všecky bolesti a úzkosti při své smrti sná
šeli, bychom své utrpení s Tvým spojujíce Tvého
blahoslavenství v nebesích účastnými se stali.

dkrát: Sláva Otci atd.
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Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!

Bože můj, v 'lebe věřim, v Tebe doufám,
Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

V. slovo.
Žizním.

V. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobrořečíme Tobě.
R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
smrtelnou úzkosť na kříži trpíš, a nemaje dosti na
tolikeré potupě a tolikerých strastech ještě více bys
snášeti chtěl, jen aby všickni lidé byli vysvobozenu,
a tak dokazuješ, že Ti celé to moře Tvých utrpení
nestačí k uhasení žízně Tvého láskyplného srdce:
smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve smrtelných
úzkostech se nacházejí, 1 nade mnou, když onen
poslední okamžik pro mne nadejde, a rozněť pro
zásluhy své předrahé krve v srdcích našich takový
oheň lásky, aby plálo touhou s Tebou na všecky
věky se spojitl.

3krát: Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!

Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám,
Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

VI. slovo.

Dokonáno jest.
V. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobrořečíme Tobě.
B. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

21*
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Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
smrtelnou úzkosť na kříži trpíš, a z této kazatelnice
pravdy zvěstuješ, že jsi dokonal dílo spásy, jímž
jsme z dítek hněvu a zavržení se stali dítkami Bo
žími a dědici království nebeského: smiluj se nade
všemi věřícími, kteří ve smrtelných úzkostech se:
nacházejí, 1 nade mnou, když onen poslední oka
mžik pro mne nadejde, a pro zásluhy své předrahé
krve odtrhni nás docela od světa a od nás samých
a uděl nám v hodině našeho smrtelného zápasu.
milosti, abychom oběť života svého s radosti při
nesli na zadostučinění za hříchy naše.

3krát: Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám,

Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

VII. slovo.

Otče, v ruce Tvé poroučím ducha svého!
Ý. Klaníme se Tobě, Kriste, a dobrořečíme Tobě.
R. Neboť svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně
smrtelnou úzkosť na kříži trpíš a k dokonání tak
veliké oběti vůli věčného Otce se podrobuješ,
ducha svého v ruce Jeho poroučeje, abys pak hlavu
sklonil a umřel: smiluj se nade všemi věřícími,
kteří ve smrtelných úzkostech se nacházejí, 1 nade
mnou, když onen poslední okamžik pro mne na
dejde, a uděl nám pro zásluhy své předrahé krve
v hodinu smrti naší dokonalé sjednocenosti se svou
božskou vůlí, bychom hotovi byli buďto žíti neb
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umříti, jak se Tobě bude libiti, a nie jiného si
nepřáti a nežádati, leč aby Tvá nejsvětější vůle
dokonale na nás se vyplnila.

3krát: Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám,

Tebe miluji a nade všecko lituji, že jsem Tě
hříchy svými urazil.

Modlitba k bolestné Panně.

Nejsvětější, nejbolestnější Matko, pro převeliké
muky, které jsi pod křížem pro tři hodiny smrtelné
úzkosti Ježíše, Syna svého, přetrpěla, prosíme Tebe,
račiž nám všem, jižto jsme dítky Tvých bolestí,
v naší smrtelné úzkosti přispěti, bychom po smrti
Tvým prostřednictvím z lože smrtelného do nebe
přijíti a tam ve Tvé společnosti radovati se mohli.

okrát: Zdrávas Maria.

Maria Matko milosti,
Matko milosrdenství,
Před duchem zlým nás ochraňuj
A v hodinu smrti při nás stůj.

Od náhlé a nenadálé smrti, vysvoboď nás, Pane!
Od úkladů dábelských, vysvoboď nás, Pane!
Od věčné smrti, vysvoboď nás, Pane!

Modleme se! Ó Bože, jenž ku spáse pokolení
Jidského v nejbolestnější smrti Syna svého přiklad
a jistý prostředek jsi ustanovil: uděl, prosíme,
bychom ve smrtelném zápasu našem účinku tak
veliké lásky dosáhnouti a slávy téhož Spasitele účastní
býti zasloužili. Pro téhož Krista, Pána našeho. Amen.
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Ježíši, Maria, Josefe, vám poroučím srdce 1 duši
svou!

Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v poslední
hodince mé!

Ježíši, Maria, Josefe, s vámi ať duše má v pokoji
na věčnosť se ubírá. Amen.

300 dní odpustků pokaždé, kdykoli tuto pobožnosťzkrou
šeně vykonáme. (Pius VII. 26. srpna 1814.)

Bože, jenž jsi pro vykoupení světa chtěl se
naroditi, býti obřezán, od židů zavržen, od zrádce
Jidáše políbením zrazen, provazy svázán, jako be
ránek nevinný na popravu veden, před obličej
Annáše, Kaifáše, Piláta a Herodesa potupně po
staven, od křivých svědkův obžalován, biči a po
tupou trýzněn, uplván, trním korunován, třtinou bit,
ve tváři zastřen, ze šatů svlečen, hřeby na kříž
přibit, k lotrům připočten, žlučí a octem napájen
a kopím proboden: Ty, 6 Pane, pro tyto své nej
světější muky, jež já nehodný rozjímám, a pro
svatý kříž a svatou smrť svou zachraň mne od
muk pekelných a račiž mne přivésti tam, kam jsi
přivedl lotra s Tebou ukřižovaného. Jenž s Otcem
a Duchem Svatým žiješ a kraluješ Bůh po všecky
věky věkův. Amen.

krát „Otče náš“, krát „Zdrávas Manria“,
Dkrát „Sláva Otci“ atd.

Odpustky: 1. 300 dní jednou za den, když se tato mo
dlitba nábožně a zkroušeně koná. 2. Plnomocné odpustky každý
měsíc jednou a to v jeden ze 3 posledních dnů, když se po
celý měsíc modlí. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba
na úmysl sv. Otce. (Pius VII. 25. srpna 1820.)
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Modlitba ku zbičovanému a k sloupu příváza
nému Pánu Ježíši.

Božský Špasiteli můj, co se s Tebou stalo, když
z lásky k duším ku sloupu nechal jsi se přivázati.
Ach, jak doslovně vyplnilo se předpovědění proro
kovo, že od hlavy k patě budeš jedna rána, budeš až
k nepoznání zohyzděn! Jaké zahanbení, když s Tebe
strhli šaty! Co muk jsi vytrpěl pod tíží ran bez
počtu Ti zasazených! Jako proudem řinula se Tvá
svatá krev z rozedraných žil!

Avšak nebičovala Tě tak nespravedlnosť řím
ského vladaře, ani ukrutnosť vojáků, jako mé vlastní
hříchy. Ó mrzká rozkoši, která Tě stála tolik bo
lestí! Ó té tvrdosti, která, ačkoli dobře věděla, že
pro mne jsi byl mučen, přece ustavičně Tě urážela!

Než ode dneška již tak nebude. Věčnými
svazky k Tobě připoután a spojen s Tebou u sloupu
vynasnažím se, dokud budu dýchati, abych uražené
spravedlnosti Tvé zadosť učinil.

Pro sloup, k němuž jsi byl přivázán, pro biče,
jež Tvé nevinné tělo rozedraly, pro krev, kterou
jsi tak hojně prolil, smiluj se, Pane, smiluj se nade
mnou bídným! Vysvoboď mne ještě dnes z osidel po
kušitele, chraň mne vždy před nimi,a když vyhnanství
mé se ukončí, přijmi mne k sobě do nebe. Amen.

100 dní odpustků jednou za den. (Lev XIII. 15. květ. 1886.)

Koruna ke ctiřpředrahé krve Pána Ježíše.
W. Bože, ku pomoci mé vzezři,
R. Pane, k spomožení mému pospěš.
V. Sláva Otci atd.

hi. Jakož byla na počátku atd.
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I. tajemství.

Ponejprv prolil náš nejlaskavější Spasitel krev
svou osmého dne po svém narození, když podle zá
kona Mojžíšova byl obřezán. Rozvažujíce, že Ježíš se
tomu podvolil, aby zadosť učinil božské spravedlnosti
za naše prostopášnosti, vzbuďme upřímnou lítosť nad
nimi a slibme, že budoueně pomocí Jeho mocné mi
losti čistotu těla i duše zachováme.

krát: Otče náš a jednou Sláva Otci ata.
Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,

které jsi drahou krví vykoupil.

II. tajemství.

Předrahou krev svou prolil Ježíš na hoře Oli
vetské v takové hojnosti, že země vůkol Něho
zvlažena byla, a to předvídaje nevděčnosť, s kterou
lidé lásku jeho odměňovati budou. Proto tedy srdečně
litujme, že jsme i my za nesčíslná dobrodiní Páně
tak špatně se odměnili, a učiňme předsevzetí, že
chceme Jeho milosti a svatých vnuknutí lépe užívati.

Dkrát: Otče náš a jednou Sláva Otci atd.
Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,

které jsi drahou krví vykoupil.

III. tajemství.
vwřv W

Svou předrahou krev prolil Ježíš při ukrutném
bičování svém, když z rozedrané kůže a z otevře
ných ran z celého těla potokem se řinula ona draho
cenná krev, kterou On obětoval věčnému Otci za
naši netrpělivosť a choulostivost. A my bychom ne
měli krotiti hněvu a chtíčů svých? Ano, vynasnažme
se, abychom budoucně byli trpělivější v proti
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venstvích, sebou opovrhovali a křivdy nám činěné
v tichosti snášeli.

krát: Otče náš a jednou Sláva Otci atd.
Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,

které jsi drahou krví vykoupil.

IV. tajemství.

Předrahá krev Ježíšova tekla z Jeho nejsvětější
hlavy, když byl trním korunován, aby trpěl za naši
pýchu a za naše zlé myšlénky. A my bychom mohli
i na dále libovati si ve své pýše a kochati se v ne
čistých obrazech a hřišných myšlénkách? Nikoliv.
Mějme budoucně na mysli svou nicotu, svou bídu,
svou křehkosť a statečně odporujme všemu vnuk
nutí zlého ducha.

krát: Otče náš a jednou Šláva Otci atd.
Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,

které jsi drahou krví vykoupil.

V. tajemství,

Ó jak mnoho předrahé krve prolil náš nej
laskavější Ježíš na oné bolestné cestě, kterou konal
na horu Kalvari obtížen jsa těžkým dřevem kříže,
skrápěje touto svou drahou krví ulice jerusalémské
a všecka místa, kudy se ubíral. A to stalo se na
zadostučinění za pohoršení a zlé příklady, jimiž Jeho
tvorové jiné na cesty záhuby svádějí. Ach, kdo ví,
zdali 1 my nepřináležime do počtu těchto nešťast
níků; kdo ví, jak mnohé náš zlý příklad do pekla
přivedl. A my bychom tomu zlu nezabránili ?
Učiňme tedy předsevzetí, že ku spáse duší budoueně
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budeme přispívati, je napomínajíce, povzbuzujíce a
jim příklad dobrých skutků dávajíce.

krát: Otče náš a jednou Sláva Otci atd.
Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,

které jsi drahou krví vykoupil.

VI. tajemství.

Svou předrahou krev prolil Spasitel hojněji při
svém ukrutném ukřižování, když z rozedraných žil
a ze zraněných údů rukou a nohou Jeho jako proud
vyprýštil onen spasitelný balsám života věčného,
aby jím za hříchy a nepravosti celého světa zadosť
učinil. A nalezl by se člověk, jenž by ještě dále
hřešil a takto obnovoval ukrutné ukřižování Syna
Božího? Ach, oplakávejme hořce svých spáchaných
poklesků, vzbuďme ošklivosť nad nimi u nohou zpo
vědníkových, napravme své mravy, začněme od této
chvíle pravý křesťanský život a mějme bez pře
stání před očima, jak mnoho krve Spasitel za naši
věčnou spásu proliti ráčil.

Dkrát: Otče náš a jednou Sláva Otci atd.
Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,

které jsi drahou krví vykoupil.

VII. tajemství,

Konečně prolil Ježíš krev po své smrti, když
mu kopím bok otevřen a Jeho milování nejhodnější
Srdce probodeno bylo. Ano, spolu s krví vyšla
tenkrát i voda na důkaz, že všechna krev byla
vycezena, byvši prolita až do poslední krůpěje za
naše spasení. © nekonečné dobroty Spasitele na
šeho! Kdož by Tě nemiloval? Kdož by se ne
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rozplýval láskou k Tobě, jenž jsi tolik učinil, abys
nás vykoupil? Poněvadž se nám nedostává slov,
chceme vyzvati všecky tvory na zemi, chceme vy
zvati všecky anděly a Svaté na nebi, a zvláště svou
drahou Matku Marii,aby Tvou předrahoukrev chválili,
velebil: a blahoslavili. Ano, zdráva budiž krev Je
žíšova nyní 1 vždycky a po všecky věky. Amen.

Zde modlí se jen 3krát Otče náš, aby naplněn
byl počet 33, a jednou Sláva Otci.

Tebe tedy žádáme, pomoz služebníkům svým,
které jsi drahou krví vykoupil.

Modlitba.
Ó předrahá krvi života věčného, ceno spásy

celého světa, nápoji a lázni duší našich, jež ustavičně
se zastáváš potřeb lidí před trůnem Nejvyššího!
Klaním se Tobě s nejhlubší pokorou a rád bých,
pokud mi možno, nahradil urážky a křivdy, které
se Ti bez přestání od tvorů Tvých dějí, zvláště od
těch, kteří se opovažují zlořečením Tě zneuctivati.
A kdož by nevelebil této krve ceny nekonečné?
Kdož by nebyl roznícen láskou k Ježíši, jenž ji
prolil? Co by ze mne bylo, kdybych nebyl vykoupen
touto božskou krví? Kdo ji vycedil ze žil Pána
mého až do poslední krůpěje? Ach, byla to zajisté
láska! Ó nesmírná lásko, která jsi nám dala tento
balsám spásy! Ó neocenitelný balsáme, který jsi
vyprýštil z pramene nesmírné lásky, učiň, aby
všechna srdce a všecky jazyky Tě mohly chválit,
velebiti a díky Tobě vzdávati nyní i vždycky a
po všecky věky. Amen.
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W. Vykoupil jsi nás, 6 Pane, v krvi své.
BR.A učinil jsi nás Bohu našemu královstvím.

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi svého jedno

rozeného Šyna Špasitelem světa ustanovil, a krví
Jeho smířen býti chtěl: propůjč nám, prosíme,
abychom cenu našeho spasení tak etili a mocí její
ode všeho zlého v tomto životě na zemi zachráněni

byli, bychom z jejího ovoce ustavičně v nebi se
radovali. Jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův. Amen.

Odpustky: 1. 7 let a 7 kvadragen (7krát 40 dní) jednou
za den, když se tato koruna nábožně a zkroušeně modlí. 2. Plno
mocné odpustky jednou za měsic v jakýkoli den, když se každý
den po celý měsíc modlí. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a
modlitba za cirkev sv. atd. 3. 300 dní jednou za den pro ty,
kteří jen modlitbu „O předrahá krvi života věčného atd.“ se
modlí. (Pius VII. 18. října 1815.)

Věčný Otče, obětujeme Ti krev, utrpení a smrť
Ježíše Krista, bolesti nejbl. Panny Marie a svatého
Josefa náhradou za naše hříchy na přispění věrným
duším v očistci, za potřeby svaté matky církve a
za obrácení hříšníků.

100 dní odpustků jednou za den. (Pius IX. 30. dubna 1860.)

Korunka ke cti nejsv. Srdce Pána Ježiše.

W. Bože, ku pomoci mé vzezři.
h. Pane, k spomožení mému pospěš.

1. Ó můj nejlaskavější Ježíši! Když rozjímám
o Tvém dobrotivém srdci a vidím je plné lásky a
sladkosti ke hříšníkům, naplňuje se srdce mé radostí
a nezvratnou důvěrou, že mne milostivě přijmeš.
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Ach, jak mnoho hříchů jsem spáchal! Avšak nyní
jich oplakávám a v ošklivosti je mám jako Petr a ka
jící Magdalena, poněvadž jsem jimi urazil Tebe, nej
vyšší dobré. O popřej i mně odpuštění všech hříchů
mých ! Ó kéž, o to Tě prosím pro Tvé nejsvětější
Srdce, raději umru, než abych Tě zase urazil;
žil bych však rád jediné proto, abych mohl Tvou
lásku opětovati.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.

Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, bych Tě
miloval víc a více!

2. Velebím, Ó Ježíši, Tvé nejpokornější Srdce
a děkuji Ti, že dávaje mije za příklad nejen mocně
mne vybíziš, abych Ho následoval, nýbrž i svým
tollkerým pokořením mně cestu k tomu ukazuješ
a urovnáváš. Ó jak jsem byl nemoudrým a ne
vděčným! Ó jak daleko jsem zabloudil! Odpusť
mi! Pryč se vší pýchou! Chci Tebe od této chvile
s pokorným srdcem a pokořován následovati, abych
nalezl pokoje a spásy. Posilni mne a budu Tvé
nejsvětější Srdce věčně chváliti a velebiti.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.

Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych
Tě miloval víc a více!

3. Podivuji se, Ó můj Ježíši, Tvému nejtrpěli
vějšíimu Šrdei a děkuji Ti za tak mnohé podivu
hodné příklady nepřemožitelné trpělivosti, jež jsi
nám zanechal. Lituji, že mně tyto příklady až
dosud marně vytýkaly mou neobyčejnou choulosti
vosť, kteráž 1 nejmenší utrpení snášeti se zpěčuje.
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Ach můj laskavý Ježíši, vlij do srdce mého horlivou
a stálou lásku k protivenstvi, ke kříži, k sebe
mrtvení a k pokání, abych následuje Tě na horu
Kalvarskou došel s Tebou radosti nebeské.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.

Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych
Tě miloval víc a více!

4. Před Tvým nejmírnějším Srdcem, 6 můj
laskavý Ježíši, hrozím se svého Tvému tak ne
podobného srdce. Jediným slovem, jediným po
suňkem, jediným stínem nějakého odporu jsem roz
čilen a běduji. Ach, odpusť mi výbuchy náruživosti
a propůjč mi milosti, abych budoucně v každém
protivenství Dvé stálé tichosti následoval a tak
ustavičného svatého pokoje požíval.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.

Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych
"Tě miloval vic a více!

5. Buďtež pěny chvály, ó Ježíši, Tvému velko
myslnému Srdci, jež nad smrtí a peklem zvítězilo
a všech chval zasluhuje. Já však jsem více než
kdy zahanben, vida srdce své tak malomyslné, že
se bojí každé zpozdilé řeči a zastrašeno bývá bázní
lidskou. Avšak od nynějška tak nebude. Prosím
Tě vroucně, dej mi zmužilosti a síly, abych s Tebou
bojoval a zvítězil na zemi a pak radostné vítězství
s Tebou slavil na nebi.

Otče náš a Skrát Sláva Otci atd.

Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych
Tě miloval víc a více!
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Obratme se k Marii, víc a více se jí za
svěcujíce, a důvěřujíce v jeji mateřské Srdce,
rceme jí:

Prosím Tebe, 0 vznešená Matko Boží a Matko
má, Maria, pro veliké přednosti svého nejsladšího
Srdce vyžádej mi pravé a stálé pobožnosti k nej
světějšimu Srdci Ježíše, Šyna svého, abych se
všemi myšlénkami a city svými do tohoto Srdce
ukryt všecky povinnosti své plnil a povždy, zvláště
však tohoto dne, Ježíši ochotně a pilně sloužil.

W. Srdce Ježíšovo, hořící láskou k nám,
hk. Rozněť srdce naše láskou k Tobě.

Oním ohněm, prosíme, Pane, Duch Švatý nás
rozněťt, jejž Pán náš, Ježíš Kristus, z hlubokosti
Srdce svého poslal na zemi a chtěl, aby mocně se
zapálil. Jenž s Tebou žije a kraluje v jednotě
téhož Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Amen.

Odpustky: 1. 300 dní pokaždé, kdykoliv tato pobožnosť
se koná. 2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc v libovolný
den, koná-li se po celý měsíc aspoň jednou za den. Podmínky:
Zpověd, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce.
(Pius VII. 20. března 1815.)



— 336 —

Pobožnosť křížové cesty.

Nejdobrotivější Ježíši! se srdcem pokorným
padáme před Tvou božskou Velebností na kolena
svá, prosíce Tvého svatého požehnání, bychom s pro
spěchem konati mohli tuto svatou křížovou cestu ke
cti a chvále Tvého svatého utrpení, kterémujsi se na
své nejbolestnější cestě podvoliti ráčil. Ty jsi z pře
veliké lásky k nám ráčil jíti touto cestou a smrť
kříže podstoupiti, poněvadž jsme Tebe, Boha a
Pána svého, častokrát a přetěžce hříchy svými
urazili. Nyní však již chceme Tě, lásko naše, milo
vati a proto z lásky k Tobě želíme a oplakáváme
všech hříchů svých, poněvadž byly příčinou Tvého
umučení a Tvé smrti. Račiž nám již prominouti a
učiniti, bychom Tebe na této bolestné cestě pobožně
a pokorně, pozorně a kajicně provázeli. Žádáme
také získati ony svaté odpustky, kterých církev
svatá tuto pobožnosť konajícím udělila a uděluje,
abychom Tebe, Spasitele svého, oslavili, duše v očistel
občerstvili a dobré úmysly v srdci vzbuzovali, věrně
je plnili a za své hříchy zadosť činili; jenž jsi živ
a kraluješ s Bohem Otcem a Duchem Švatým
Bůh na věky věkův. Amen.

Zastavení první.
(Nápěv jako: „Již jsem dosť pracoval“.)Máduše,zastavse| napoutikřížové,| ten

obrazklítosti-akžalutebezve:© Hle,KristusPánsechystátrpěti,— chtědušinešťastné| na
pomoc přispěti.
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W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježiši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.

B. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Nejdobrotivější Pane Ježíši, jenž jsi z lásky

ke mně jako nějaký zločinec v žaláři trpěti, řetězy
sepjat, trním korunován, biči mrskán býti a zároveň
soudu nejvýš nespravedlivému poddati se neodpiral,
poniženě Tebe žádám, abys smazati ráčil rozsudek
věčné smrti, který jsem za své mnohé a přetěžké
hříchy zasloužil, abych dobrotou Tvou v poslední
hodinu svého života hodným učiněn byl slvšeti od
Tebe milostivý výrok: Pojd, požehnaná duše má,
neb já jsem krví svou shladil a smazal všecky
tvé viny. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení druhé.HlePilátvydává© jižKristanasmrťzlou;rucesiumývá,chtěsmýtivinusvou.— Jižkladou
kříž ©—naPáně ramena, jež pro nás hříšníky
všecka jsou zraněna.
ý. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a dobro

řečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejvyšší králi nebes, jenž jsi vůli svých

nepřátel se odevzdati a těžké břímě kříže z lásky
ke mně dobrovolně na ramena svá vzíti ráčil, uděl

Poutní kniha II. 22
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mi milosti, abych dokonale a úplně vůli svou
odevzdal Tvé božské vůli, také kříž svůj, jejž jsem
svými hříchy si zasloužil, kajicně nesl a Tebe
s křížem svým ochotně následoval. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení třetí.Spasitelztýraný© podkřížebřemenem| jakslábne,vrávorá,ažpadánatuzem.| Hle
Kristus Pán tu v prach jest ponížen, bys hříšnýčlověče© zhříchůbylpozdvižen.
W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a dobro

řečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.
Modlitba.

O můj nejlaskavější Špasiteh a Vykupiteli,
Jejž téžké břímě kříže zcela unavilo a na zemi
povalilo, poníženě žádám od dobroty Tvé, rač mně
uštědřiti milosti, bych tíži hříchů svých náležitě
poznati a trpkosti jejich citelně okusitt mohl. Učiň
také, 0 Ježíši můj, abych dle příkladu Tvého pro
spásu svou všeliký kříž jakéhokoli protivenství, který
na mne ještě složíš, milerád nesl. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení čívrté.Jaksmutnéshledání© Mariinastává,kdyžSynamilého© podkřížempotkává;| toprovinujenmojivelikou— takkrutébolesti— trpíSyn
s Matkou svou.
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W Klaníme se Tobě, © Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečime Tobě.

hb. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Prosím Tebe, 6 nejdobrotivější Ježíši, poděl

mne aspoň nejmenší částkou té bolesti, které na
tomto mistě Tvá nejbolestnější Matka okusila, abych
i jejích úzkostí hodně oplakati mohl. Učiň, 6 nej
sladší Ježíši, aby duše má ve všech úzkostech,
zvláště pak v poslední hodince života Tebou se
těšila a Tebe jako milosrdného soudce v nebi spa
třila. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, 6 Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení páté.Kdyžkatividěli.jakJežíšpoklesá— maslabýchramenou© křížsotvaunesa,naŠimonatukladoujehotíž,© byněstipomohl| Pánu
ten těžký kříž.
W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a

dobrořečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejmilejší Ježíši, jenž jsi ze své ke mně

plápolajicí lásky přetěžký kříž na horu Kalvaru
nésti ráčil a žádostiv byl, abych i já se Šimonem
Cyrénským jej nésii Tobě pomáhal, Tebe pokorně
žádám, račiž posilniti vůli mou, abych po všechen
čas ochotným byl z lásky k Tobě a pro Tebe bliž

22*
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nímu svému v potřebách tělesných i duchovních
pomáhati, raditi a jej těšit. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, ÓóPane! Smiluj se nad námi!

Zastavení šesté.ZbožnáVeronika© kdyžPánauzřela,© jak
rádapotakrevbyzněhoutřela!© SatJežíšisvůjbílýpodává© azatonašátku— jeho
tvář shledává.

Ý. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejmilejší ženichu duše mé, jenž jsi svou

plápolající lásku obrazem svého svatého obličeje
osvěděiti a jim Veroniku odměniti ráčil, Tebe po
korně prosíme, račiž obraz ten vtisknouti v srdce mé,
abych na Tebe na každém místě myslil, obraz
Tvůj v duši své v čistotě choval a po celý život
ničeho více nežádal, než ustavičně v lásce u Tebe
býti. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení sedmé.
Blížbrányzmučený© Pánklesápoznova;všakznovakladenaňkřížrukakatova.| NaGolgotu— seskřížemubírá;© ble,taktoKristusPán| nebenámotvírá!
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Ý Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečime Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó můj nejsvětější Vykupiteli, jenž jsi mdlobou

svého zraněného těla již podruhé na zemi upadl,
Tebe pokorně žádám, račiž mysl mou osvítiti, abych
ďábelské pýchy, kteráž mých bříšných pádů hlavním
jest kořenem, srdečně želel, z hříchů svých povstal,
na cestu pokání nastoupil, zlé náklonnosti krotil,
příkladem lidí porušených zkázy nevzal a úklady
zlého ducha statečně přemohl. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení osmé.PánJežíšpřetěžko© nahoruvstupuje,| až
zástupdobrýchžen| jejspláčemlituje.Óneplačte© nadmnou,jsembezviny,| všakplačte
raději - nad svými nad syny.
W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a

dobrořečíme Tobě,

B. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejzarmoucenější Ježíši, jak převelikou láskou

vzplanulo Tvé nejsvětější Srdce, když v nevýslov
ných jsa bolestech sebe zapomínáš a potěchy mé
pamatuješ! Až dosud jsemdosti často plakal, stala-l
se mně buď křivda nebo škoda, neb urážka, ale málo
kdy kormoutilo se srdce mé, že jsem hříchy svými
ztratil milosť Tvou. Vyveď tedy, Spasiteli milý,
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z očí mých hojný proud slz Magdaleniných a
Petrových, aby slzy mé se osušily svatým roz
hřešením kněze církve, jenž koná milostný soud
nad duší mou na místě Tvém. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení deváté.Ózeměrozkvilse,6plačtenebesa,© PánJežíšpotřetí© podkřížempoklesá!© Jakpýchu
moutímpádempokořil,| vždyťkzemiupadá,

abych se hříchů zbyl.
W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a

dobrořečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejmilosrdnější Ježíši, jenž trojím pádem

svým dosti činíš za mou nestálosť a přísně káráš
mou vrtkavosť, hle, činím již pevné předsevzetí
nevrátiti se již nikdy do starých hříchů svých, ani
pomluvy a na cti utrhání, ani pýchy a závisti, ani
hněvu a lenosti: pročež prosím, ať mne vede mocná
ruka Tvá na cestě pokání, bych moudrou kázní Tvé
svaté církve došel milosti setrvati v dobrém. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, 6 Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení desáté.JiždošelGolgoty© můjJežíšztýraný| avroucněmodlilse— zasvojekatany,© kdyžsurově© šatstělatrhají,— ževšechnyrányse
znova rozvíraji! —
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ý. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečíme Tobě.

p. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Můj Pane, Ježíši Kriste, jenž na tomto místě

jsi byl se šatů „svlečen, octem a žlučí napojen, ráčiš
trpěti tuto hanu a muku pro moji marnosť a nádheru,
moji nestřídmosť a nečistotu. Sprostiž mne, Pane,
těchto nepravostí a učiň, abv od nynějška hříšné
rozkoše a veselosti světské byly trpkými duši mé
tak, abych ochoten byl každé chvíle a hodiny zrak
a jazyk svůj na uzdě míti, darů vých mírně po
žívati, posty církevní zachovávati, tělesnou bujnosť
krotit a takto hořkosti Tvých svatých muk
s Tebou okoušeti. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení jedenácté.ÓláskoKristova,— kdožtebepochopí,-jižležínakříži© Pánmezipochopy;| tivrážejí
hřebdonoh,dorukou,Ontišetrpívšak© sne
výslovnou mukou.
W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a

dobrořečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejbolestnější Pane můj, jenž jsi z nesmírné

lásky ke mně hříšnému chtěl na kříži rozepjat a
hřeby přibit býti, abys dosti činil za hříchy mé,
kterých se dopustila má noha k službám Božím
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váhavá, má ruka cizího statku žádostivá a mé srdce
často hněvem a mstivostí naplněné: račiž mne, snažně
Tebe prosím, těchto nepravostí očistiti, na službách
Božích horlivým učiniti a ctnosť skromnosti do
srdce vlíti, abych přestával na tom, čeho mi uštědřuje
dobrota Tvá. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci'atd.
Smiluj se nad námi, Ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení dvanácté.
VizPánanakříži© jakvmukáchumírá!Jižhlavunaklonil,© jižočizavírá.ToťBožíSyn© sezatěvydává,© zalidstvazločiny© na

kříži skonává.

Ý Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Ó nejzarmoucenější Ježíši, nyní již vím, že

hříchy mé byly katany Tvými; pročež lituji jich
celým srdcem svým a vyznávám, že křesťanskou
jest povinností dle příkladu Tvého nepřátelům od
pouštěti a za ně se modliti, dle příkazu Tvého
Mari Pannu, Janu doporučenou, jako matku ctít,
dle milostivého soudu Tvého nad lotrem kajícím
vyřčeného v milosrdenství Tvé doufati. Nyní již
cítím, že opuštěn jsa od nebeského Otce po spáse
duše mé žízníš; pročež žízní duše má po Tobě,
v nejsvětější Svátosti skrytém Bohu, neboť vidím,
že ruce Tvé rozpjaté čekají na mne a Srdce Tvé
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zbodané miluje mne. O rač v hodince smrti říci 1
mé duši: „Dnes budeš se mnou v ráji“ Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!

Zastavení třinácté.

Když sňali se kříže pak tělo Páně ctné,naklínjevložiliMatičcebolestné.© Mečbolestijísrdceproniká:© takMatkaKristova© trpi
za hříšníka.

W Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečíme Tobě.

R. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Klaním se Tobě, Ó můj předrahý Ježíši a Vy

kupiteli, který nyní na mateřském klíně odpočíváš,
a žádám úpěnlivě lásky Tvé, kterou jsi nás miloval,
bys mně popřál milovati Tebe, chlebe věčného ži
vota, v nejsvětější Svátosti oltářní vždy hodně a
kajicně přijímati, srdcem pokorným Tebe vroucně
objímatl a na Tobě základ věčné slávy míti.

Ó věrná Matko Páně, studnice mateřské lásky,
která jsl se na hoře Kalvarů stala královnou mu
čeníků, sděl se mnou aspoň částku svého hoře,
bych s Tebou kvílel a dle přikladu Tvého všecky
zármutky své Bohu a Jeho svaté vůli odevzdával.
Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!
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Zastavení čtrnácté.Všeužjestskonáno,© JosefaNikodem— jižtěloKristovo— vechladnoukryjízem.© Kdospočítá© tyslzypřehojné,© ježMatkaprolévá| za
plémě odbojné.
W. Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši Kriste, a

dobrořečíme Tobě.

B. Neb svatým křížem svým svět jsi vykoupil.

Modlitba.
Nejdobrotivější Pane, jenž jsi z nezměrné lásky

ke mně a převeliké dobroty své cestu tak bolestnou
vykonati ráčil, ctím Tvé nejsvětější Tělo, které pro
mne umřelo a pohřbeno bylo; rač mně pro muky,
které jsi strpěl, popřáti milosti, abych budoucně
utrpení Tvé rád rozjímal, s Tebou vždy útrpnosť
měl, hříchů svých želel a všecka přikázaní Tvá
věrně plnil. A když den života se nachýlí a ho
dina mého odchodu z tohoto života se přiblíží, ne
zbaviž mne poslední a největší milosti svatými svá
tostmi opatřenu býti a v Tvůj milostivý soud nade
mnou doufati. Račiž hrobě tělu mému spánek
spravedlivých dáti a po vzkříšení k vyvoleným
svým mne připočísti. Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, 6 Pane! Smiluj se nad námi!

Modlitba.
Vzezři, prosíme, Pane, na čeleď svou, za kterou

Pán náš, Ježíš Kristus, neváhal v ruce nepřátel se
vydati a muky kříže podstoupiti. Jenž s Tebou živ
jest a kraluje na věky věkův. Amen.
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Modlitba k sedmibolestné Panně Maril.

W. Ve vší úzkosti a ve všem soužení.

BR.Přispěj nám, nejblahoslavenější Panno Maria.

Prosíme Tě, 0 Pane Ježíši Kriste, nechť se za
nás u Tvé dobroty přimlouvá nyní i v hodinu smrti
naší blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejížto
nejsvětější duši v hodinu smrti Tvé meč bolesti
pronikl. Skrze Tebe, Ježíši Kriste, Spasiteli světa,
jenž s Otcem 1 Duchem Svatým živ jsi a kraluješ
po všecky věky věkův. Amen.

Závěrkapřed nejsv. Svátosti oltářní.BuďslávaJežíši— vedrahésvátosti,vnížsnámipřebývá© sveškeroumilostíTéžMariichválabuďvzdávána© kectitrojjednoho-nebes
země Pána.

W. Chléb s nebe dal jsi jim.
R. Všelikou rozkoš v sobě mající.

Modleme se! Bože, jenž jsi nám v přepodivné
Svátosti památku umučení svého zanechati ráčil:
uděl, prosíme, abychom svatá tajemství Těla Tvého
i Krve Tvé tak ctili, abychom' ovoce vykoupení
Tvého ustavičně v sobě znamenali. Jenž jsi živ akraluješnavěkyvěkův© Amen.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi, ó Pane! Smiluj se nad námi!

Chválena budiž bez přestání nejsvětější Svátost
oltářní a blahoslaveno budiž svaté a neposkvrněné
početí nejblahoslavenější Panny Marie, Matky Boží.
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Může se přidati:

Za duše v očistci.

Na © K3 TT YETI ! IETFTLITECGILEÍLI
Od-po-čiň-tevpo-ko-ji| pobo-ji

Pg
PSŇ= FE==

věr - né du-šič- ky, věč-né slá-vy

i ———F ] =Sdd EEE =vy-vo-le-nédě-dič-ky,| dě-dič-ky.8egs

Na pří-mlu vu Božské Matky odpusťjim jich
Na du-šič-ky vzpó-mí-nej-me, z o-čist-ce jim< FE=

9|1
ne-do-plat-ky ; Kri-ste pro svou dra-hou krev,
po-má-hej-me; bu-dou na nás vzpo-mí-nať;

od-lož jim svůj pří-sný hněv, pří-sný hněv.ažmybu-demu-mí-rať,— uvmí-rať.
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Modlitby ke cti Ducha Nvatého.
Chvalozpěv:„Veni Creator Spiritus.“

Přijď k nám Duchu, Štvořiteli, navštivsrdceTěšitel,vylejshůrypooboru— milost
v nitro svojich tvorů.Těšitelemprávěsloveš,© Otcovýmsedaremzoveš;© zdrojjslživý,láska,plamen,| posvěcení
ducha pramen.Sedmdarůmášvsvémoci,| prstemjsiTyBohuOtcislíbenprotasrdcepustá,— řečí
plníš lidská ústa.

Rozžehni v nás světlo svoje, vlej námvňádraláskyzdroje,| aposilnivkaždoudobu
pomoci svou těla mdlobu.Zažeňvrahaodnásvdáli,| uštědřujnám

pokoj stálý, - bychom z Tvého doprovodu pominul
duše škoduDejznátOtceHospodina,— dejnám.znátiJehoSyna,| dejnámvěřiťzcelésíly© vTebe
Ducha každou chvíli.

Buď česť s Otcem Synu Šlovu, jenžto povstalslavnězrovu— SvatémutéžDuchusláva| aťse
po vše věky vzdává. Amen.

Chvalozpěv:„Veni Sancte Spiritus.“

Přijď O Duchu přesvatý, pošli pramen bohatý,světlaSvéhosvýsosti!© PřijdižOtčeubohých,
dárce darů přemnohých, přijdi srdce světlosti! —

Božský Utěšiteli, sladký duše příteli, posiloTyvslabosti,"odpočinkuvlopotě,— libýchladevhorkotě,| sladkátěchovžalosti!—
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Otysvětloblažicí,| dejžaťvdušivěřícízářeTváserozhosti!© KamTvámilosťnevniká,
lichá jest ctnosť všeliká, - nikdo vin se nesprostí.

Umejcovkalupadlo,© ovlažcojestuvadlo,
zhoj co hyne bolestí; naprav co jest vadného, 

ohřej co jest chladného, veď co bloudí na scestí.

Skýtej nám, svým věřícím, důvěru v Těmajícím© sedmerosvýchmilostí;© zásluhudejvectnotě,© blahýkonecvživotě,© dopřejvěčnéra
dosti. Amen.

Odpustky: 1. Plnomocné odpustky jednou za měsíc v libo
volný den získají, kdož denně jednou nebo vícekráte zkroušeně
a nábožně chvalozpěv „Veni Creator Spiritus“ („Přijď k nám
Duchu, Štvořiteli“) nebo „Veni Sancte Spiritus“ („Přijď
k nám Duchu přesvatý“) se modlí. Podmínky: Zpověď, sv. při
jimání a modlitba na obyčejný úmysl. 2. 300 dni, když v ne
děli svatodušní neb v oktávě slavnosti svatodušní ten neb onen

chvalozpěv nábožně a zkroušeně říkáme. 3. 100 dní pokaždé
v ostatní dny celého roku, modlime-li se ten aneb onen chvalo
zpěv, jak svrchu naznačeno. (Pius VI. 26. května 1796.)

Pobožné vzdechy k Duchu Sv. za vyprošení
sedmi darů jeho.

Přijdiž, Duše Svatý,
Sešliž s nebes výše
Dary své milosti!

1. Přijdiž Duše moudrosti! nauč srdce mé
pokladů nebeských si vážiti, je milovati a nade vše
pozemské dobro pokládati. Ukaž 1 cestu a způsob,
jak bych jich dosáhl a na věky zachoval. Amen.
— Otče náš atd.
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2. Přijůž Duše rozumu! osvěť mysl mou,
abych tajemství víry náležitě poslouchal a věrně
zachovával. Dej mi osvícenim Tvým pravdu po
znávati a skutkem dokazovati. Amen. — Otče
náš atd.

3. Přijdiž Duše rady! Přispěj mi při všech
pracích vezdejšího nestálého života, před zlou radou
mne ochraňuj, k dobrému duši mou nakloňuj, od
zlého odvracuj, a na pravé cestě k spasení věčnému
mne říditi račiž. Amen. — Otče náš atd.

4. Přijdž Duše síly! Dej sily srďei mému
ve všem zármutku a protivenství, ve všelikém boji
proti zlému v čas malomyslnosti a pokušení, aby
hřích mne nepřemohl a od Tebe nikdy neodloučil.
Amen. — Otče náš atd.

5. Přijdž Duše umění! Učiň, abych po
míjejicí statky tohoto světa a jejich marnosť po
znával, jimi opovrhoval, jich nejinak nežli jediné
ku Tvé cti a ku spasení duše své a bližního po
užívati uměl. Amen. — Otče náš atd.

6. Přijdiž Duše pobožnosti! Povzbuď srdce
mé k pravé pobožnosti a k svaté lásce Boží, abych
ve všem modlení a ctnosti jen Boha hledal a
v pravém milování nalezl. Amen. — Otče náš atd.

ď. Přijdž Duše bázně Boží! Pronikni srdce
mé spasitelnou bázní svou, abych Tebe, nejsvětěj
šího Pána a Boha svého, vždy před očima a na
paměti měl, tak, abych se všeho i nejmenšího zlého,
které by se Tvé božské velebnosti nelíbilo, pilně
varoval. Amen. — Otče náš atd.
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Modlitby k Panně Marii.

Odpustkové modlitby k Panně Marii na každý
den v týdníi.

V neděli.

Ejhle, padám k nohám Tvým, 6 Matko Boží,
já bídný bříšník, jenž u Tebe útočiště své hledá a
v Tebe svou důvěru skládá. Nejsem hoden, abys
na mne pohblédla; avšak vím, že velice toužiš hříš
nikům přispěti, vidoue, že Syn Tvůj umřel, aby je
spasil. Ó Matko milosrdenství, pohleď na bídu mou
a smiluj se nade mnou! Slyším Tě ode všech jme
novati útočištěm hříšníků, nadějí zoufajících, pomocí
opuštěných: jsi tedy i mým útočištěm, mou nadějí,
mou pomoci. Na Tobě jest, abys mne přímluvou
svou zachránila. Pomoz mi pro lásku Ježíše Krista,
podej ruky ubohému, jenž klesl a jenž se Tobě do
porouči. Vím, že jest potěšením Tvým pomáhati
hříšníkovi, kdykoli můžeš: pomoz mi tedy nyní,
poněvadž mně pomoci můžeš. Hříchy svými ztratil
jsem milosť Boží a duši svou. Ale nyní odevzdávám
se v ruce Tvé; rci mně, co mám činiti, abych mi
Josti Pána svého opět dosáhl, a já to bez pro
dlení učiním. On mne posýlá k Tobě, abys Ty mně
ku pomoci přispěla. On chce, abych k milosrdenství
Tvému se utíkal, aby nejen zásluhy Syna Tvého,
nýbrž 1 orodování Tvé mně pomohly ku spáse.
K Tobě se tedy utíkám. Pros Ježíše za mne. Ukaž
na mně velikost dobrodiní, kteráž prokazuješ dou
fajícím v Tebe. Tak doufám, tak se staň.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za potupy, jimiž urážena bývá.
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V pondělí.

Ó nejsvětější Panno a Královno nebes, Maria,
Tobě já, jenž dosavad jsem byl otrokem nepřítele
zlého, chci nyní na vždy sloužiti, a obětuji se Tobě,
abych Tě ctil a Tobě sloužil po celý čas života
svého. Přijmi mne tedy za služebníka svého a ne
zapuzuj mne, jak bych zasluhoval.

Ó Matko má, v Tebe jsem složil všechnu svou
naději. Velebím Boha a díky Mu vzdávám, že mně
ve svém milosrdenství tuto důvěru v Tebe propůjčil.
Jest pravda: padl jsem dříve bídným způsobem do
hříchův, ale doufám, že jsem pro zásluhy Ježíše
Krista a Tvou přímluvou již dosáhl odpuštění. Avšak
na -tom nemám dosti; jedna myšlénka rmoutí mne
ještě, Ó Matko má, že mohu opět pozbyti milosti
Boží. Nebezpečenství trvá stále, nepřátelé nespí, a
nová pokušení dorážeti budou na mne. Ochraňuj
mne tedy, Paní má, stůj při mně, když peklo proti
mně útočiti bude, a nedopouštěj, abych znova hříchů
se dopouštěl a Tvého Božského Syna urážel. Ni
koliv! Nikdy již se nestaň, abych duši svou, nebe
a Boha znova ztratil. © tuto milosť Tebe žádám,
tu račiž mi vyprositi. Tak to doufám. Amen.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za zlořečení, jímž urážena bývá.

V úterý.

Ó nejsvětější Panno Maria, Matko dobroty a
milosrdenství, když uvažuji o hříších svých a při
pomínám si hodinu smrti své, chvěji se strachem
a úzkostí. Ó má nejsladší Matko, v krev Ježíše
Krista a ve Tvou přímluvu skládám veškerou naději.
O potěšení zarmoucených, neopouštěj mne ani ten

Poutní kniha II. 23
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kráte a nemeškej ani tehdy potěšiti mne v tom
velikém zármutku. Když mne již teď výčitky
spáchaných hříchů, nejistota dosaženého odpuštění,
nebezpečenství opětného pádu a přísnosť božské
spravedlnosti tak velikou bázní naplňují, jak teprv
tenkrát se mnou bude? Ach, Paní má, vyžádej mi
prve než hodina smrti mé se přiblíží, veliké bolesti
nad hříchy mými, pravého polepšení života a stálé
věrnosti k Bohu pro ostatní čas života mého. A
když konečně přijde hodina smrti mé, pak, ó Maria,
naděje má, přispěj mi ve velikých úzkostech, kteréž
mne přepadnou, a posilňuj mne, abych si nezoufal
při pohledu na hříchy své, jež mně zlý nepřítel
před oči stavěti bude. Vypros mi pak milosti, abych
Tě ustavičně vzýval a bych s přesladkým jménem
TÚvýma jménem Tvého nejsvětějšího Syna na rtech
vypustil ducha. To jest milosť, kterou jsi tak
mnohým ctitelům svým prokázala. Tutéž žádám
1 já, tu 1 já od Tebe doufám. Amen.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za zlořečení, jimž urážena bývá.

Ve středu.

Ó nejblahoslavenější Matko Boží Maria, kolikrát
jsem již pro hříchy své zasloužil peklo! Snad již
po prvním hříchu mém byl by býval vykonán roz
sudek, kdybys Ty laskavě nebyla zadržela božské
Spravedlnosti: a pak překonavši mou zatvrzelosť,
nebyla mne přiměla, bych s důvěrou se utekl k Tobě.
A kolik jiných nepravostí byl bych se snad dopustil
v nebezpečenstvích, jež mě potkala, kdybys Ty,
Matko nejmilejší, nebyla mne před nimi zachránila
milostí, které jsi mi vyžádala. Ach, Královno moje,

o
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co mi prospěje Tvé milosrdenství a Tvá přízeň,
kterou jsi ml prokázala, uvrhnu-li se do záhuby?
Byla-li někdy doba, kdy jsem Tě nemiloval, nyní
po Bohu miluji Tě nade všecko. Ó nedopusť, abych
se odvrátil od Tebe a od Boha, jenž Tvým pro
střednictvím tolik milosrdenství mi prokázal. Paní
má nejmilejší, nedopusť, abych na věky v pekle Tě
nenáviděl a Tobě zlořečil! Mohla bys viděti za
traceného jednoho ze svých služebníků, který Tě
miluje? Ó Maria, co mi pravíš? Budu zatracen?
Ale kdo by ještě byl s to, aby opustil Tebe? Kdož
by zapomněl na lásku, jakou jsi mě milovala? Ni
koliv, kdo se Tobě s důvěrou doporoučí a k Tobě
se utíká, nebude ztracen. Ó Matko má, neponechávej
mne mně samému, bych se neuvrhl do záhuby.
Učiň, abych se vždycky utíkal k Tobě.

Zachraň mě, naděje má, zachraň mě pekla a
předně ode hříchu, jenž jediné může býti příčinou
mého zatracení.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za. zlořečení, jimž urážena bývá.

Ve čtvrtek.

Ó Královno nebes, jež nade všecky kůry
andělské vznesena jsi a u Boha nejblíže stojíš, já
bídný hříšník pozdravuji Tebe z tohoto žalostného
údolí, a prosím Tě, abys ke mně obrátila své milo
srdné oči. Pohleď, ó Maria, v jak velikých nebezpe
čenstvích se nyní nalézám a až do konce svého ži
vota se budu nalézati, v nebezpečenstvích, že ztratím
duši, atratím nebe a Boha. V "ebe, Paní má,
skládám všechny své naděje. Miluji Tě a jen po tom

23*
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toužím, abych co nejdříve v nebi Tě spatřil a ve
lebil. Ach, Maria, kdy přijde den, kdy se uvidím
zachráněna u nohou Tvých? Kdy políbím onu ruku,
jež mně tak mnoho milostí prokázala? Jest pravda,
Matko má, byl jsem v životě svém k Tobě velmi
nevděčným, ale přijdu-li do nebe, tam Tě budu
milovati v každém okamžení po celou věčnosť a vy
nahradím svou nevděčnosťchválou a diky bez konce.
Děkuji Bohu, že mně udělil takovou důvěru v krevJežíšeKristaa veTvoumoenou| přímluvu.
Tolik doufali praví Ivoji ctitelé a žáden z nich
nebyl v naději své sklamán. Nikoliv, ani já nebudu
sklamán. Ó Maria, pros Syna svého Ježíše, jakož
1 já Ho pro zásluhy utrpení Jeho prosím, aby tuto
mou naději upevnil a vždy rozmnožovati ráčil. Amen.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za zlořečení, jímž urážena bývá.

V pátek.

Ó Maria, Tys nejšlechetnější, nejvznešenější,
nejčistější, nejkrásnější a nejsvětější ze všech stvo
ření. Kéž Tě všichni znají, 0 Paní má, a Tebe
milují, jak zasluhuješ! Ale to aspoň jest mi útěchou,
že tak mnoho blahoslavených v nebi a tak mnoho
spravedlivých na zemi žije, kteří naplněni jsou láskou
ku Tvé kráse a dobrotivosti Ale přede vším radují
se, že Bůh sám Tebe více miluje než všechny anděly
a lidi dohromady. Lásky nejhodnější Královno má,
i já bídný hříšník miluji Tě, avšak miluji Tě příliš
málo. Toužím Tebe mnohem více a srdečněji milo
vati; a to račiž ml vyprositi, poněvadž Tebe milo
vati jest veliké znamení vyvolení a milosť, kterou
Bůh udílí těm, již spasení budou. Pak, 6 Matko
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má, vidím, že jsem povinen velikou vděčností Synu
Tvému, vidím, že Syn Tvůj zasluhuje, aby neskonale
byl milován. Ty, jež ničeho snažněji nežádáš, než
abys viděla, že On jest milován, račiž mně vyprositi
tu milosť, abych Ježíše Krista vroucně miloval.
Ty od Boha všecko obdržíš, co chceš, vyjednej mi
tedy milost tuto. Nehledám zboží tohoto světa, ani
cti, ani bohatství, nýbrž jen to, což srdce Tvé samo
nejsnažněji žádá: milovati pouze Boha svého. Lze
pomysliti, že bys nechtěla mně přispěti v této žá
dosti, jež se ti tak velice líbí? Nikoli Ty zajisté
již mi pomáháš, již za mne prosíš. Pros, pros,
ú Maria, a nepřestávej za mne prositi, až mne
uhlídáš v nebi, kde budu jist, že Boha svého
spolu s Tebou, má předrahá Matko, povždy míti
a milovati budu. Amen.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za zlořečení, jímž urážena bývá.

V sobotu.

Ó má nejsvětější Matko, vidím milosti, které
jsi mně zjednala, a vidím zároveň nevděk, jehož
jsem se za ně proti Tobě dopustil. Nevděčný není
hoden dosíci darů nových; avšak nechei proto o
Tvém milosrdenství pochybovati. Ó má vznešená
orodovnice, měj slitování se mnou! Ty rozdáváš
všecky milosti, které Bůh nám bídným poskytuje,
a On Tě proto učinil tak mocnou, tak bohatou a
tak dobrotivou, abys nám přispívala ku pomoci.
Chci býti spasen. V Tvé ruce skládám tedy spásu
svou a Tobě odevzdávám duši svou. Chci připočten
býti k Tvým obzvláštním služebníkům, nezavrhuj
mne. Ty bídných vyhledáváš, abys je podporovala ;
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neopouštěj tedy ubohého hříšníka, jenž se k Tobě
utiká. Přimluv se za mne; Syn Uvůj učiní vše, oč
Ho žádáš. Přijmi mne pod ochranu svou a to mi
postačí; neboť Ty-li mne chráníš, ničeho se nebojím:
nebojím se svých hříchů, poněvadž Ty — to pevně
doufám — vymůžeš mně od Boha odpuštění; ne
bojím se zlých duchů, poněvadž Ty celého pekla
jsi mocnější; ba nebojím se ani soudce svého, Ježíše
Krista, poněvadž jediná "vá prosba Ho smíří.
Ochraňuj mne tedy, Matko má, a vyžádej mi od
puštění mých hříchů, lásku k Ježíši, svatou vy
trvalost, blaženou smrť a konečně blahoslavenství
nebeské. Jest pravda, že těchto milostí nezasluhuji:
avšak Ty-li jich pro mne od Boha žádáš, jistě jich
dosáhnu. Pros tedy Ježíše za mne. Ó Maria, Krá
lovno má, v Tebe doufám a důvěřuji, v této naději
klidně budu žíti a s touto nadějí chci umříti. Amen.

Třikrát Zdrávas Maria ke cti blahosl. Panny v ná
hradu za zlořečení, jimž urážena bývá.

Odpustky: 1. 300 dní jednou za den všem věřícím, kteří
každodenně po celý týden modlí se naznačenou modlitbu a
3 Zdrávas Maria. 2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc
všem, kteří tyto modlitby se modlí každodenně po celý měsíc.
Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba za církev svatou.
(Pius VII. 21. června 1808.)

Tři modlitby na oslavu Panny Marie.

1. Čtíim Tebe z celého srdce, Ó nejsvětější
Panno, nade všecky anděly a svaté v nebi jakožto
dceru věčného Otce a daruji a obětuji Tobě duši
svou se všemi jejími silami. — Zdrávas Mania.

2. Čtíim Tebe z celého srdce, 0 nejsvětější
Panno, nade všecky anděly a svaté v nebi jakožto
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Matku jednorozeného Syna, a daruji a věnuji Tobě
tělo své se všemi jeho smysly. — Zdrávas Maria.

3. Čtím Tebe z celého srdce, 0 nejsvětější
Panno, nade všecky anděly a svaté v nebi, jakožto
milovanou nevěstu ucha Svatého, a daruji a obětuji
Tobě srdce své se všemi jeho city, prose Tě, abys
mi od nejsvětější Trojice vyžádala všeho, co mi ku
spáse potřebno neb užitečno jest. — Zdrávas Maria.

300 dní odpustků získá pokaždé, kdož tyto modlitby se
modlí, aby ochrany P. M. a obzvláště ctnosti čistoty si vy
žádal. — Plnomocné odpustky jednou za měsíc v jakýkoli den
získá, kdo tyto modlitby po celý měsíc se modlí, z hříchů se
vyzpovídá, ke stolu Páně přistoupí a na úmysl sv. Otce se po
modlí. (Lev XII. 21. října 1823 a Pius IX. 18. června 1876.)

Jiná modlitba.

Kleče u nohou Tvých, Ó mocná Královno ne
beská, v nejhlubší úctě Tě ctím a vyznávám, že
jsi dcerou Boha Otce, Matkou Slova Božího a ne
věstou Ducha Svatého. Ty plná milostí, plná ctností
a darů nebeských, jsi nejčistějším chrámem nej
světější Trojice. Tys správkyně pokladů Jeho milo
srdenství a jich rozdavatelkyně. Tvé nejčistší srdce
překypuje láskou, sladkosti a něžností k nám hříšným,
proto Tě nazýváme Matkou božské milosti. Nuže,
s velikou důvěrou před Tebou, Matko naše nej
laskavější, já smutný, zarmoucený stojím a prosím
Tě, dejž, ať zakusím lásky, kterou mne miluješ,
a uděl mi shoduje-li se to s vůlí Boží a je-li
to duši mé k užitku. Obrať, prosím Tě, své nej
čistší oči ke mně a ke všem mým bližním. Popatř
na krutý boj, jaký strojí ďábel, svět a tělo proti
duším našim, a kolik těch duší hyne v boji tom.
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Pomni, Matko nejněžnější, že jsme Tvoji synové,
vykoupení předrahou krví Tvého jednorozeného Syna.

Rač s velikou úsilovností prositi nejsvětější
Trojici, ať udělí nám milosti, abychom vždy vítězili
nad ďáblem, nad světem a nade všemi svými pře
vrácenými žádostmi; oné milosti, jížto by všichní
spravedliví víc a více se posvěcovali, hříšníci se
obrátili, bludy se vykořenily, nevěrci se osvítili a
židé se obrátili.

Vyžádej, Ó Matko nejlaskavější, milosti této
pro nekonečnou dobrotu nejsvrchovanějšího Boha,
pro zásluhy svého nejsvětějšího Syna, pro mléko,
kterým jsi Ho kojila, pro starostlivost, s kterou
jsi Mu sloužila, pro lásku, s kterou jsi Ho milovala,
pro slzy, které jsi vycedila a pro bolesti, které
jsi vytrpěla při Jeho umučení. Vyžádej nám ve
likého daru, aby na celém světě byl jeden lid a
jedna církev, jež by čest, slávu a díky vzdávala
nejsvětější Trojici a Tobě, naší prostřednici.

Milosti této uděliž nám všemobouecnosť Boha

Otce, Moudrost Boha Syna a sila Ducha Sv. Amen.
Odpustky: 1. Sv. Otec Pius IX. udělil 26. března 1860

100 dní odpustků jednou za den všem věřícím, kteří tuto mo
dlitbu nábožně a zkroušeně se pomodlí. 2. Plnomocné odpustky
v libovolný den, když se ji po celý měsíc modlí, z hříchů svých
se vyznají, ke stolu Páně přistoupí a ve chrámu Páně, neb ve
veřejné kapli na úmysl sv. Otce se pomodlí.

Nejsvětější Panno, Matko vtěleného Šlova,
strážkyně pokladu milostí a útočiště nás bídných
hříšníků, spěcháme s živou věrou ku Tvé mateřské
lásce a prosíme Tebe o milost, abychom vždy vůli
Boží a Tvou plnili. Klademe srdce své v nejsvětější
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ruce Tvé, a vroucně prosíme Tebe o spásu duše i
těla. Důvěrně doufáme, že nás, nejlaskavější Matko,
vyslyšíš, a proto s živou věrou modlíme se: Zdrávas
Maria atd. (třikrát).

Modleme se! Ostříhej, prosíme, ó Pane, na pří
mluvu blahoslavené Panny ode vší nemoci služeb
níky své, a nás, kteří z celého srdce se Tobě koříme,
ode všech nástrah nepřátelských milostivě ochraňuj.

100 dni odpustků jednou za den. (Pius VII. 1804 a
Lev XI. 11. srpna 1824.)

Modlitba.
Panno nejsvětější. Matko Boží Maria, jisté

útočiště hříšníků, k Tobě, která po Bohu jsi naší
útěchou a nadějí v tomto vyhnanství pozemském,
obracím se s veškerou důvěrou, ačkoliv nezasluhuji
Tvé ochrany. Poznávám sice, že jest nezbytně po
třebí, abych celým srdcem se obrátil, ale s drubé
strany mě děsí mé přetěžké viny. Proto se utíkám
k Tobě, která jsi naší nejvyšší prostřednicí u svého
nejmilejšího Syna Ježíše, jako On jest naším pro
středníkem u svého věčného Božského Otce. Mé

polepšení musí býti po Ježíšovi zcela "Tvým dílem.
Rač mi tedy, Matko milosrdenství, vyprositi milost
dokonalého a stálého obrácení. Chei naprosto změ
nitl život. Vůle má jest upřímná; ale protože mé
špatné zvyky, posavadní zneužívání tolika spasitel
ných vnuknutí a milostí, množství a velikosť mých
hříchův a svazky světa polepšení znesnadňují, po
třebuji zcela zvláštní pomoci. Jakkoliv nehoden,
přece ji očekávám od Tebe: neodpirej mi ji. Ač
koliv jsem až příliš zasloužil plameny věčné, padám
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se skroušenou bolestí ku Tvým nohám. Vyznávám,
že jsem svými hříchy ztratil milost Boží, synovství
od Boha mi udělené a právo na blaženou věčnosť,
a vyzýval hněv nebes. Rci mi, co jest mi činiti,
abych opět získal přátelství Syna Tvého Ježíše:
pros Ho za mě, by pro svou nejdražší krev, pro
své přehořké umučení a bolestnou smrť na kříži
ráčil mi odpustiti hříchy mé, a On mi odpustí. Rci
Mu, že chceš, abych byl spasen, a On mě spasí.
Ale protože se ještě mohu dopustiti hříchu a ztratit
život milosti v tolikerých nebezpečenstvích, která
mě obklopují, chraň mne ustavičně, a jistě zvítězím
nad svými nepřátely, kteří mě ustavičně zničiti
hledí. Vypros mi živou víru, pevnou naději a pla
mennou lásku se všemi ostatními etnostmi mého

stavu, stálosť v dobrém a vytrvalosť až do konce.
Buď mi dobrou Matkou v době nynější a zvláštní
přímluvkyní v hodině mé smrti, abych byl připočten
k těm, jimž Syn Tvůj řekne: Pojďte, požehnaní Otce
mého, vládněte královstvím vám připraveným. Amen.

Odpustky: 100 dní jednou za den. — Plnomocné jednou
za měsíc poslední den v měsíci, nebo některý z následujících
8 dní, koná-li se modlitba tato každodenně. Podmínky: Zpověď,
sv. přijímání, návštěva chrámu Páně nebo veřejné kaple a
modlitba na úmysl sv. Otce. (Lev XII. 30. ledna 1828.)

Modlitba: Zdrávas nejvznešenější (Ave
augustissima).

Zdrávas nejvznešenější Královno pokoje, nej
světější Matko Boží, pro nejsvětější Srdce Ježíše,
Syna svého, knížete pokoje, učiň, aby hněv Jeho
se utišil. a by nad námi kraloval v pokoji. Vzpomeň,
Ó nejdobrotivější Panno Maria, že od věků nebylo
slýcháno, že bys koho opustila, kdo Tě o přímluvu
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žádal. Touto důvěrou jsa oživen k Tobě přicházím.
Ó Matko Slova věčného, nezavrhuj slov mých,
nýbrž slyýšmne milostivě a vyslyš mne, Ómilostivá,
Ó přesladká Panno Maria.

Odpustky: 300 dní pokaždé, kdykoli se tuto modlitbu
nábožně modliíme. 2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc
v kterýkoli den, když se ji po celý měsíc aspoň jednou za den
modlíme za obyčejných podmínek (zpověď, sv. přijímání, návštěva.
kostela a modlitba na úmysl sv. Otce). Pius IX. 5. srpna 1851.

Modlitba k blah. Panně Marii, Královně růžence.

Ó Královno svatého růžence, kteráž tenkráte,
kdy bezbožnosť pyšně se vyvyšuje, vznešeným
znamením vítězství okrášlena se zjevuješ, shlédní
milostivě s nebe, kde odpuštění a milosť rozdávajíc.
trůníš, na církev svého božského Syna, na náměstka
Jeho zde na zemi a na všechny duchovní a světské
stavy v jejich nynějších těžkých zkouškách.

Urychli, ó mocná přemožitelko kacířstev, urychli
hodinu milosrdenství, třeba by 1 nesčíslné hřichy
naše každodenně hodinu spravedlnosti vyzývaly.
Mně však nejbídnějšímu ze všech, jenž před Tebou
klečím, vypros oněch milostí, jichž mi nejvíce třeba,
abych zde na světě spravedlivě živ byl a jednou
v nebesích se svatými se radoval, jenž nyní se
všemi věřícími celého světa Tě pozdravuji a k Tobě
volám: Královno sv. růžence, oroduj za nás!

Odpustky: 100 dni jednou za den, když se tuto modlitbu
nábožně modlíme. (Lev XIII. 3. července 1886.)

Modlitba: Pomni, ó nejdobrotivější (Memorare).
Pomni, Ó nejdobrotivější Panno Maria, že od

věků nebylo slýcháno, že bys koho byla opustila,
jenž pod ochranu Tvou se utíkal, Tvou pomoc
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vzýval, za přímluvu Tebe žádal. "Tou důvěrou jsa
oživen, k Tobě, Panno panen, Matko, se utíkám,
k Tobě spěchám, před Tebou lkající hříšník stojím.
Ó Matko věčného Slova, nezavrhuj slov mých, ale
slyš milostivě a vyslyš je. Amen.

300 dní odpustků pokaždé; plnomocné odpustky jednou
za měsíc v kterýkoli den, když modlitba tato koná se denně
po celý měsíc. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání, návštěva
chrámu Páně aneb veřejné kaple a modlitba na úmysl sva
tého Otce. (Pius IX. 11. prosince 1846.)

Modlitba k P. Marii za šťastnou hodinu smrti.

Ó Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás,
kteří se k Tobě utíkáme; 6 útočiště hříšníků, Matko
umírajících, neopouštěj nás v hodině smrti naší,
nýbrž vyžádej nám dokonalé lítosti, opravdové ka
jicnosti, odpuštění našich hříchů, hodného přijetí
nejsvětější Svátosti oltářní a posily svátostí posled
ního pomazání, abychom bezpečně mohli předstoupiti
před trůn spravedlivého, ale i milosrdného soudce,
Boha a Vykupitele našeho. Amen.

100 dní cdpustků jednou za den. (Pius IX. 11. břez. 1856.)

Modlitba sv. Augustina.

Ó blahoslavená Panno Maria, kdož by dovedl
vzdávati Tobě díky a oslavovati Tě chválou tak,
jak toho zasluhuješ, kterážto jsi s neobyčejnou
ochotností ztracenému světu ku pomoci přispěla?
Jakou chválu má Ti vzdávati křehkosť pokolení
lidského, kteréž pouze Tvým prostřednictvím na
lezlo cestu ku spáse? Přijmi tedy naše jakkoli slabé,
jakkoli zásluhám Tvým nepřiměřenédíků vzdání, a
když prosby přijmeš, orodováním svým viny naše
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omlouvej. Zanes prosby naše do svatyně vyslyšení
a odtud dones nám zase dar smíření. Budiž skrze

Tebe odpuštěno, co skrze Tebe přednášíme, budiž
uděleno, zač s důvěrnou myslí žádáme. Přijmi, co
obětujeme, daruj, zač prosíme, odvrať, čeho se bo
jíme, neboť Ty jsi jediná naděje hříšníků. Skrze
Tebe doufáme odpuštění hříchův, a skrze Tebe, 6
blahoslavená, očekáváme odměny své. Svatá Maria,
přispěj bidným, pomoz malomyslným, potěš plačící,
pros za lid, oroduj za duchovenstvo, přimlouvej se
za pobožné pohlaví ženské; ať pocítí všichni po
moci Tvé, kteřížkoli slaví památku Tvou. Podporuj
laskavě prosby naše, jižto Tebe vzýváme, a přines
nám žádoucího účinku. Budiž Tvou nejmilejší úlohou
orodovati za lid Boží, kteráž jsi zasloužila, Ó po
žehnaná, nositi Spasitele světa, jenž živ jest a kra
luje na věky věkův. Amen.

50 dní odpustků za každé zkěoušené vykonání této mo
dlitby. (Pius IX. 19. května 1854.)

Modlitba: Ó nejvznešenější, nejslavnější
(O excellentissima, gloriosissima).

Ó nejvznešenější, nejslavnější a nejsvětější,
vždy neposkvrněná Panno Maria, Matko Pána na
šeho Ježíše Krista, Královno světa a Paní veškerého
tvorstva, jež nikoho neopouštíš, žádným nepchrdáš,
žádného, kdo s čistým a pokorným srdcem k Tobě
se utíká, bez útěchy od sebe nepropouštíš, nepohrdej
mnou pro nesčíslné a přetěžké hříchy mé, neopouštěj
mne pro přílišné nepravosti mé, ani pro zatvrzelosť
a nečistotu srdce mého; nezapuzuj mne, služebníka
svého, od milosti a lásky své. Vyslyš mne bídného
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hříšníka, důvěřujícího v milosrdenství a lásku Tvou,
přispěj mi ku pomoci, nejmilostivější Panno Maria,
ve všech souženích, úzkostech a potřebách mých, a
vyžádej mi u milého Syna svého, všemocného Boha
a Pána našeho Ježíše Krista prominutí a odpuštění
všech mých hříchův a milosti bázně a lásky k Tobě,

jakož 1 zdraví a čistoty těla a vysvobození ze vše
hkého zla 1 nebezpečenství duše 1 těla. Při skonání
mém budiž mně milostivou pomocnicí a duši mou
a duše všech, mých rodičů, bratří, sester a přátel,
příbuzných dobrodinců mých, 1 všech věrných
živých i zemřelých od věčné temnoty a ode všeho
zlého zachraň pomocí Toho, jehož po devět měsíců
ve svém nejsvětějším lůně jsi nosila a do jesliček
svýma svatýma rukama položila, Pána našeho
Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž jest požehnaný na
věky věkův. Amen.

Odpustky: 1. 100 dní jednou za den všem, kdo tuto mo
dlitbu zkroušeně a nábožně se pomodlí. 2. Pinomocné odpustky,
kdo po celý měsíc denně se ji modlí a poslední den měsíce
nebo některý z osmi dní po posledním bezprostředně následujících
se vyzpovídá, nejsv. Svátosť oltářní přijme a v chrámu Páně
(nebo veřejné kapli) na úmysl sv. Otce se pomodli. (Lev XII.
30 ledna 1828.)

Modlitba k nejsv. Srdci Panny Marie.

Ó Srdce Marie, Srdce Matky Boží a naší
Matky, nejlaskavější Srdce, předměte záliby nej
světější Trojice, hodné vší úcty a nejvyšší lásky
andělův 1 lidí; Srdce nejpodobnější Srdci Ježíšovu,
jehož jsi nejdokonalejším obrazem, Srdce plné do
broty a útrpnosti s bídou naší: račiž ledová srdce
naše rozehřáti a učiň, aby docela přilnula k Srdci
našeho božského Spasitele. Vlij do srdcí našich
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lásku ke ctnostem svým; rozněť je oním svatým
ohněm, jímž jsi ustavičně roznícena. Skryj u sebe
svatou církev, ochraňuj jí a budiž jí vždy sladkým
útočištěm a nepřemožitelnou věží proti všem útokům
nepřátel. Buď nám cestou vedoucí k Ježíši, buď
nám prostřednici, skrze niž nám plynou všechny mi
losti ku spáse naší potřebné. Buď nám pomocí ve
všech našich potřebách, naší útěchou v zármutku,
naší posilou v pokušeních, naším útočištěm v proti
venstvích, naší pomocí ve všech nebezpečenstvích,
zvláště pak v posledním zápase života našeho, v ho
dině smrti, když celé peklo proti nám se rozpoutá,
aby uchvátilo duše naše v onom hrozném okamžení,
v oné děsné chvíli, na které závisí celánaše věčnosť;
tenkrát, ano tenkrát, Ó nejdobrotivější Panno,
dej nám poznati sladkosť svého mateřského Srdce
a moc své přímluvy u Srdce Ježíšova, a otevři nám
v této studnici všeho milosrdenství jisté útočiště,
abychom se dostali do nebe a tam Jej s Tebou ve
lebili po všecky věky. Amen.

Chvála svatých Srdci Ježíše a Marie.

Budiž poznáno, chváleno, velebeno, milováno,
ctěno a oslavováno po všecky časy a na všech
místech božské Srdce Ježíše a neposkvrněné Srdce
Marie. Amen.

Odpustky: 1. 60 dní jednou za den. 2. Plnomocné od
pustky mna slavnosti narození, nanebevzeti a Srdce Panny
Marie pro všechny, kdo tuto modlitbu každodenně po celý rok
konají, o těchto slavnostech ze hříchů se vyznají, ke stolu
Páně přistoupí, kostel aneb oltář zasvěcený Panně Marii na
vštiví a na úmysl svatého Otce se modlí. 3. Plnomocné od
pustky v hodině smrti, koná-li se tato modlitba každodenně.
(Pius VII. 18. srpna 1807 a 1. února 1816.)
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Tři modlitby ke cti blahoslavené Panny Marie
„ustavičné pomoci“

I.

Viz,o Matko ustavičné pomoci u nohou
svých bídného hříšníka, jenž k Tobě se utíká a
v Tebe důvěřuje. Ó Matko milosrdenství, smiluj
se nade mnou: slyším Tě ode všech nazývati úto
čištěm a nadějí hříšníků: budiž tedy útočištěm a
nadějí mou. Přispěj mi pro lásku Krista Ježíše:
podej ruky hříšníku padlému, jenž se Ti doporoučí
a zasvěcuje se navždy Tvé službě. Velebím Boha
a děkuji Mu, že v milosrdenství Svém daroval mi
tuto důvěru v Tebe, již považuji za záruku svého
věčného spasení. Ach! až příliš často v životě mi
nulém jsem poklesl, protože jsem se neutekl k Tobě.
Vím, že s Úvou pomocí zvítězím; vím, že mi po
můžeš, budu-li Tě vzývati; ale bojím se, že ve
příležitostech ku hříchu opomenu k Tobě volati a
tak zahynu. O tuto milosť tedy žádám, o tuto Tě
zapřiísahám ze všech sil, abych totiž při útocích
dábelských vždycky se utekl k Tobě a řekl Ti:
Maria,pomoz mi; Matko ustavičné pomoci
nedopusť, abych ztratil svého Boha.

IL.

O Matko ustavičné pomoci, dopřejmi,
abych mohl vždycky vzývati Tvé přemocnéjméno,
neboť toto jméno jest pomocí žijících, spásou umí
rajících. Ach! Maria nejčistější, Maria nejsladší,
učiň, aby Tvé jméno bylo od nynějška útěchou
mého života. Paní má, neváhej přispěti mi pokaždé,
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kdykoliv k Tobě volám: neboť ve všech pokušeních,
které na mne dolehnou, ve všech potřebách, které
mi nastanou, nikdy neopomenu vzývati Tebe, opa
kuje vždycky: Maria, Maria. Jakou posilu, jakou
sladkost, jakou důvěru, jakou něžnosť cítí duše má,
když Tě jen jmenuji, když jen na Tebe myslim!
Děkuji Hospodinu, že k mému prospěchu dal Ti
jméno tak sladké, tak líbezné a tak mocné. Ne
dostačuje mi však, pouze Tě jmenovati; chci
Tě jmenovati z lásky; chci, aby láska mi
připamatovala, bych vzýval Tě vždycky: Matko
ustavičné pomoci!

III.

Ó Matko ustavičné pomoci, Ty jsi roz
davatelkou všech milosti, jež Bůh uděluje nám
ubohým, a proto učinil ě tak mocnou, tak bo
hatou, tak dobrotivou, abys nám přispěla v našich
bědách. Ty jsi přímluvkyní vinníků nejbídnějších
a nejopuštěnějších, kteří se k Tobě utikaji: přispěj
tedy 1 mně, jenž se Tobě doporoučím. Do Tvé
ruky kladu svou věčnou spásu; Tobě svěřuji svou
duši. Připočti mě ke svým zvláštním sluhům, přijmi
mě pod svou ochranu a to ml dostačí: neboť při
spěješ-li Ty mně, nebojím se ničeho: nebojím se
svých hříchů, neboť Ty mi vyprosíš odpuštění; ne
bojím se duchů zlých, neboť Ty jsi mocnější, než
celé peklo; nebojím se ani samého soudce svého
Ježíše, neboť jedinou prosbou Tvou jest usmířen.
Bojím se pouze, abych nedbalostí svou neopomenul
Tobě se doporoučeti a tak nezahynul. Paní má,
vyžádej mi odpuštění hříchů, lásku k Ježíši, vy

Poutní kniha II. 24
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trvalost až do Konce a milost, abych se vždycky
utikal k Tobě,Matce ustavičné pomoci.

Odpustky 100 dní jednou za den za každou modlitbu.
(Pius IX. 17. května 1866.)

Koruna dvanácti hvězd blah. Panny Marie.*)

Chvalme nejsv. Trojici a díky ji vzdávejme,
že nám darovala Pannu Marii, sluncem oděnou,
s měsícem pod nohama jejíma a s tajemnou ko
runou dvanácti hvězd na hlavě její. — R. Na
věky věkův. Amen.

Chvalme Otce nebeského a díky Jemu vzdá
vejme, jenž za dceru svou ji vyvolil. — R. Amen.
-— Otče náš.

Budiž veleben Otec nebeský, jenž ji učinil
Matkou Syna Božího. — BR.Amen. — Zdrávas
Maria atd.

Budiž veleben Otec nebeský, jenž ji ochránil
všeliké viny při jejím početí. — R. Amen. —
Zdrávas Maria.

Budiž veleben Otec nebeský, jenž ji ozdobil
největšími dary při jejím narození. — R. Amen.
— Zdrávas Maria.

Budiž veleben Otec nebeský, jenž ji dal svatého.
Josefa za společníka a snoubence nejčistšiho. —
R. Amen. — Zdrávas Maria. Sláva Otci.

Chvalme Syna Božího a díky Mu vzdávejme,
jenž ji za svou Matku vyvolil. —- R. Amen. —
Otče náš.

*) Tato a následující koruny mohou se modliti též místo
růženců.
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Budiž veleben Syn Boží, jenž vtělil se v lůně
jejím a v něm devět měsíců přebýval. — R. Amen.
— Zdrávas Mania.

Budiž veleben Syn Boží, jenž narodil se
z Marie Panny a živen byl mlékem jejím. —
R. Amen. — Zdrávas Maria.

Budiž veleben Syn Boží, jenž od ní ve svém
dětství chtěl býti vychován. — R. Amen. —
Zdrávas Maria.

Budiž veleben Syn Boží, jenž ji zjevil ta
jemství vykoupení světa. — R. Amen. —- Zdrávas
Maria. Sláva Otci.

Chvalme Ducha Svatého a diky vzdávejme
Jemu, jenž ji za nevěstu svou přijal. — R. Amen.
— Otče náš.

Budiž veleben Duch Svatý, jenž jí prvé zjevil
své jméno Ducha Svatého. — R. Amen. —
Zdrávas Maria.

Budiž veleben Duch Svatý, Jehož působením
byla zároveň pannou i matkou. — B. Amen. —
Zdrávas Maria.

Budiž veleben Duch Svatý, Jehož mocí byla
živým chrámem nejsvětější Trojice. — R. Amen.
— Zdrávas Maria.

Budiž veleben Duch Svatý, od Něhož v ne
besích povýšena byla nade všecky tvory. —
R. Amen. — Zdrávas Maria. Sláva Otci.

Nyní modlí se ještě za povýšení svaté církve, za
rózmnožení viry, za pokoj mezi knížaty křesťanskými a za
vykořenění kaciřstev: Zdrávas Královno atd.

Sv. Otec Řehoř XVI. udělil dne 8. ledna 1838 všem ka

tolickým křesťanům, kdykoli tuto pobožnosť nábožně a zkrou
šeně vykonají, 100 dní odpustků.

24*
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Malá koruna

ke cti neposkvrněného Srdce P Marie.

Ý. Bože ku pomoci mé vzezři.
R. Pane k spomožení mému pospěš. Sláva Otci atd.

1. Neposkvrněná Panno, jež bez hříchu jsouc
počata, všechna hnutí svého nejčistšího Srdce k Bohu,
ustavičnému předmětu lásky své, jsi obracela, a do
Jeho božské vůle jsi oddána byla; zjednej mi mi
losti, abych hříchu z celého srdce nenáviděl, a bych
se od Tebe naučil oddaně do vůle Boží živu býti.

1 Otče náš a 7 Zdrávas Maria.

Ó Srdce, bolestmi probodené,
Učiň, ať láskou hoří srdce mé.

2. Podivuji se, 6 Maria, hluboké pokoře T'vé,
pro kterou požehnané Srdce Tvé se znepokojilo,
když archanděl Gabriel přinesl Ti čestné poselství,
že jsi vyvolena Matkou Syna Nejvyššího, kdežto
Ty's sama nejnižší děvkou Jeho býti se pravila; a
se zahanbením pohlížeje na pýchu svou, prosím Tě
o milosť zkroušeného a poníženého srdce, abych
poznav bídu svou, došel kdysi oné blaženosti, jež
zaslíbena jest těm, kdož pokorného jsou srdce.

1 Otče náš, T Zdrávas Maria.
Ó Srdce, bolestmi probodené,
Učiň, ať láskou hoří srdce mé.

3. Ó požehnaná Panno, jež jsi ve sladkém
Srdei svém slova božského Syna svého jako nějaký
vzácný poklad skládala, a rozjímajíc vznešená,
v nich obsažená tajemství jen pro Boha žila, jak
zahanbuje mne naproti tomu chladnosť srdce mého!
O drahá Matko má, zjednej mi milosti, abych zákon



— 373 —

Boží vezdy v srdci svém rozjímaje se snažil dle příkladu
Tvého všechny křesťanské ctnosti horlivě konati.

1 Otče náš, 7 Zdrávas Maria.
Ó Srdce, bolestmi probodené,
Učiň, ať láskou hoří srdce mé.

4. Ó slavná Královno mučeníků, jejížto svaté
Srdce při umučení Tvého Syna krutě prokláno bylo
oním mečem, jejž Ti stařec Simeon předpověděl;
vypros srdei mému síly a svaté trpělivosti, abych
utrpení a protivenství tohoto bídného života snášel,
tělo své se všemi žádostmi jeho křižoval a ná
sleduje Tebe v mrtvení a v kříži Tvým pravým
ditkem býti se osvědčil.

1 Otče náš, 7 Zdrávas Maria.
Ó Srdce, bolestmi probodené,
Učiň, ať láskou hoří srdce mé.

5. O tajemná růže, Maria, jejíž lásky nejhod
nější Srdce, rozníceno nejprudším žárem lásky pod
křížem za dítky nás přijalo a jež jsi takto naší nej
něžnější Matkou se stala; 6 nechať pocitím sladkosť
mateřského Srdce Tvého a mocnosť přímluvy Tvé
u Ježíše ve všech nebezpečenstvích života, obzvláště
pak v hrozné hodině smrti své, aby srdce mé, vždy
spojeno jsouc s Tvým, Ježíše milovalo nyní i po
všecky věky věkův. Amen.

1 Otče náš, 7 Zdrávas Maria.
Ó Srdce, bolestmi probodené,
Učiň, ať láskou hoří srdce mé.

Obratme se nyní k nejsv. Srdci Ježíšovu, aby
nás svou svatou láskou roznitilo.

Ó božské Srdce mého Ježíše, obětuji se Tobě
a proniknut jsa vděčností za tak mnohá dobrodiní,
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kterých se mi od neskončené lásky Tvé dostalo a
ustavičně dostává, děkuji Ii z celého srdce, že's
mi i svou nejsvětější Matku daroval a mne v osobě
milovaného učeníka svého jí za syna dal. Ó učiň,
ať srdce mé vždy láskou k Tobě plane a v Tobě
jediném pokoje a blaženosti nalézá.

1. 100 dní odpustků jednou za den za nábožné pomodlení
této korunky. 2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc v jaký
koli den, koná-li se tato pobožnosť po celý měsíc. Podminky:
Zpověď a sv. přijímání, návštěva kostela a modlitba na úmysl
sv. Otce. (Pius IX. 11. prosince 1854.)

Korunka
o dvanácti zvláštních milostech blahosl.

Panny Marie.
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.
W. Bože, ku pomoci mé vzezři;
BR.Pane, k spomožení mému pospěš. Sláva Otci atd.

1. Pozdravujeme Tebe, ó nejčistší a nejsvětější
Matko Ježíšova a pokorně Tebe žádáme pro před
určení Tvé, jímž jsi hned od věčnosti za Matku
Boží byla vyvolena; pro Tvé neposkvrněné Početí,
jímž bez poskvrny hříchu prvotního jsi byla počata,
pro Tvou nejdokonalejší odevzdanosť, s kterouž
ustavičně vůli Boží jsi se přizpůsobovala, a konečně
pro Tvou nejdokonalejší svatosť, pro kterou po celý
svůj život ani jediného poklesku jsi se nedopustila,
prosíme Tě, abys byla naší přímluvkyní u Hospodina,
aby nám odpustil převeliké hříchy naše, jež jsou
příčinou hněvu Jeho. Ty pak, Otče všemohoucí,
rač pro zásluhy těchto zvláštních milostí přímluvu
své nejmilejší dcery vyslyšeti a odpusť nám věrným
etitelům jejím.
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Ušetřiž, Hospodine, ušetřiž lidu svého.
1 Otče náš, 4 Zdrávas Maria a 1 Sláva Otai.
Pro svaté, neposkvrněné Početí své, vysvoboď

nás, slavná Panno Maria.
2. Pozdravujeme Tebe, 6 nejčistší a nejsvětější

Matko Ježíšova, a pokorně Tě žádáme pro Tvé
nejsvětější zvěstování, při kterém v lůně svém
počala's vtělené Slovo Boží; pro Tvůj nejšťastnější
porod, při němž jsi žádné bolesti nezkusila, pro Tvé
ustavičné panenství, spojené s plodností Matky, a
konečně pro přehořké muky, které jsi při smrti na
šeho Spasitele vytrpěla: prosíme Tě, budiž naší pro
střednicí, abychom dosáhli ovoce předrahé krve Tvého
Syna. Ty pak, Synu Boží, rač pro zásluhy těchto
zvláštních milostí vyslyšeti přímluvu své nejmilejší
Matky a odpusť nám, věrným jejím ctitelům.

Ušetřiž, Hospodine, ušetřiž lidu svého.
1 Otče náš, 4 Zdrávas Maria a 1 Sláva Otci.
Pro svaté, neposkvrněné Početí své, vysvobodď

nás, slavná Panno Maria.
9. Pozdravujeme Tebe, ó nejčistší a nejsvětější

Matko Ježíšova, a pokorně Tě žádáme pro radosti,
které Srdce Tvé při vzkříšení a nanebevstoupení
Ježíše Krista pocítilo a pro Tvé nanebevzetí, jímžto
nade všecky sbory andělské jsi byla povýšena, pro
slávu, kterou Ti dal Bůh, abys byla Královnou všech
svatých, a konečně pro ono nejmocnější prostřed
nictví, jímž můžeš vymoci všechno, co chceš, pro
síme Tě, abys nám vyžádala opravdovou lásku Boží.
Ty pak, Duchu Šv., rač pro zásluhu těchto zvlášt
ních milostí přímluvu své nejmilejší nevěsty vyslyšeti
a odpusť nám, věrným jejím ctitelům.
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Ušetřiž, Hospodine, ušetřiž lidu svého.
1 Otče náš, 4 Zdrávas Maria a 1 Sláva Otci.
Pro svaté, neposkvrněné Početí své vysvoboď

nás, slavná Panno Mara.
Antifona. Početí Tvé, sv. Panno, Boží Rodičko,

zvěstovalo radosť veškerému světu: neboť z Tebe

vyšlo slunce spravedlnosti Kristus Bůh náš, jenž
zhladiv zlořečení dal požehnání a zvítěziv nad
smrtí daroval nám život věčný.
W. V Početí svém, Panno Maria, byla jsi ne

poskvrněna;
BR.Pros za nás u Otce, jehožto Syna Ježíše z Ducha

Svatého počatého jsi porodila.
Modleme se.

Bože milosrdenství, Bože dobroty, Bože shoviva
vosti, jenž jsi nad zármutkem lidu svého se smiloval,
a řekl andělu lid Tvůj trestajícímu: Zadrž ruku
svou; pro lásku té slavné Matky, jejížto pře
drahých prsou proti jedu našich provinění sladce
jsi požíval, uděl nám pomoci milosti své, abychom
ode všeho zlého jistě vysvobození a od nebezpečen
ství úplné záhuby byli zachráněni. Jenž žiješ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

Odp. 300 dní jednou za den. — Odp. plnomocné jednou
za měsíc v kterýkoliv den získají, kdo tuto pobožnosť konají
každodenně po celý měsíc. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl sv. Otce. (Pius IX. 26. června 1860.)

Modlitba k Panně Marii bolestné.*)
(Dle sv. Bonaventury.)

Ó nejsladší Panno Maria , prosím Tě skrze
onen meč bolesti, ktérýž pronikl duši Tvou, ana jsi

*) Tato a následující modlitby hodí se pro poutní místa,
zasvěcená Panně Marii sedmibolestné.
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nejmilejšího Syna svého obnaženého, na kříži vyvýše
ného, Jeho svaté ruce a nohy hřeby probodené a
všecko tělo Jeho krví a ranami pokryté viděla,
nadchni srdce mé útrpností k trpícímu Synu svému
a hořkou lítostí nad hříchy mými, jimiž jsem Ho
křižoval, aby svatá krev Jeho na mně nebyla zma
řena, nýbrž mne očistila a srdce mé obohatila
bohulibými ctnostmi. Pomni, Ó milosrdná Panno, na.
ony muky, jež jsi trpěla při nejbolestnější smrti
jednorozeného Syna svého a stůj při mně při sko
nání života mého. Když jazyk můj nebude se moci
již pohybovati, by "Tebe vzýval, když se kaliti
budou oči mé, když se zavrou uši mé a když mne
opustí všecky mohutnosti a smysly mé, tenkráte,
nejsladší Panno, pomni na ony modlitby, které před
dobrotivou tváří Tvou jsem vyléval, a poroučej
ducha mého nejmilostivějšímu Synu svému, Pánu
našemu, abych mocnou přímluvou Tvou skrze Něho
ode všech muk a všeliké hrůzy osvobozen jsa k žá
doucímu odpočinutí přiveden byl tam, kde Ty nyní
v hojnosti své slávy věčně panuješ: ať tam s Tebou
Jej oslavuji, jenž s Otcem i Duchem Šv. živ jest
a kraluje na věky věkův. Amen.

Jiná modlitba k bolestné Panně Marii.

Ó nejzarmoucenější Panno a Matko Boží Maria,
Ty útočiště hříšníkův, útěcho zarmoucených, po
mocnice utiskovaných! Ty žádného neoslyšíš, kdo
u Tebe pomoci hledá; ejhle, i já bídný hříšník
obracím se důvěrně k Tobě a pro všecky bolesti
Tvé Tebe prosím, abys své milosrdné oči na prosbu
mou. obrátila. Ó ukaž mi, Matko přebolestná,
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že jsi útěchou zarmoucených a pomocnicí bídných.
Vím sice a přiznávám se veřejně, že jsem vého
Syna Ježíše, svého nejvyššího Boha, často urazil,
že též Tvé mateřské přímluvy jsem nehoden a tím
méně zasluhuji od Tvého Syna vyslyšenu býti;
avšak pomni, 0 Maria, že jsouce Matkou Boží jsi
též matkou všech kajících hříšníků ; neopouštěj
mne, Matko milosrdenství, nýbrž pros za mne, aby
mně Pán Bůh hříchy mé a zasloužené tresty od
pustil a já abych v pravé víře, v pevné naději,
v. úplné lásce posilněn jsa skrze neskončené
zásluhy Syna vého a skrze Tvou mateřskou
přímluvu obdržel vše, čeho potřebí jest ku spáse
mé duše. Není-li však Pánu Bohu libo, abych
byl zbaven všeho zlého a všech protivenství, vypros
mi pravé trpělivosti, abych se nejsvětější vůli Boží,
tak jako ly pod křížem, úplně podrobil. Ale přede
vším vypros mi šťastné hodinky smrti, abych v nebi
s Tebou a se všemi Svatými na Boha tváří v tvář
patřil a Jemu věčně chválu a díky vzdával. Amen.

Odpustková pobožnosť k bolestné P. Marii.
W. Bože, ku pomoci mé vzezři.
PR.Pane, k spomožení mému pospěš. Sláva Otci atd.

1. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro onu zkormoucenost, kterou Tvé
útlé Srdce pocítilo při proroctví svatého starce
Simeona. Ó nejmilejší Matko, pro zkormoucené
Srdce své vypros mi od Boha ctnosti pokory a daru
svaté bázně Boží. — Zdrávas Maria.

2. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro onu úzkost, kterou Tvé citlivé
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Srdce pocítilo na útěku do Egypta 1 po čas Tvého
tam pobytu. Ó nejmilejší Matko, pro své úzkostí
naplněné Srdce vyžádej mi ctnosti štědrosti, zvláště
k chudým, a daru pobožnosti. — Zdrávas Maria.

9. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro onu úzkosť, kterou pocítilo Tvé
starostlivé Srdce, když jsi ztratila svého přemilého
Ježíše. Ó nejmilejší Matko, pro své starostlivé
Srdce vyžádej mi ctnosti čistoty a daru umění. —
Zdrávas Maria.

4. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro ono zděšení, jež se zmocnilo Tvého
mateřského Srdce, když jsi potkala Ježíše, těžký
kříž nesoucího. Ó nejmilejší Matko, pro své tak
prudkou bolestí naplněné Srdce vyžádej mi ctnosti
trpělivosti a daru sily. — Zdrávas Maria.

5. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro ono mučenictví, které vytrpělo
Tvé šlechetné Srdce, když jsi přítomna byla smrtel
nému zápasu Ježíšovu. Ó nejmilejší Matko, pro své
tak ztrápené Srdce vyžádej mi ctnosti střídmosti a
daru rady. — Zdrávas Maria.

6. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro onu ránu, která zasazena byla
Tvému soustrastnému Srdci, když bok Ježíše kopím
proklán a nejmilejší Srdce Jeho probodnuto bylo.
Ó nejlaskavější Matko, pro své takto zraněné Srdce
vypros mi ctnosti lásky bratrské a daru rozumu.
— Zdrávas Maria.

T. Upřímnou soustrasť mám s Tebou, bolestná
Matko Maria, pro onu duševní muku, kterou po
cítilo Tvé láskou největší naplněné Srdce, když Ježíš
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do hrobu kladen byl. Ó nejmilejší Matko, pro své
největší žalostí naplněné Srdce prosím Tebe, vy
žádej mi ctnosti horlivostí a daru moudrosti. —
Zdrávas Maria.

V. Oroduj za nás přebolestná Panno Maria.
BR.Abychom hodní učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Prosíme Tě, ó Pane Ježíši Kriste,
nechť se za nás u Tvé dobroty přimlouvá nyní 1
v hodinu smrti naši blahoslavená Panna Maria,
Matka Tvá, jejížto nejsvětější duši v hodinu smrti
Tvé meč bolesti pronikl. Skrze Tebe, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa, jenž s Oteem i Duchem Šv. živ jsi
a kraluješ po všecky věky věkův. Amen.

Odpustky 300 dní za každé nábožné pomodlení této po
božnosti. (Pius VII. 14. ledna 1815.)

Jiná krátká modlitba k bolestné Panně Marii.

Sedmkrát Zdrávas Maria a po každém Zdrávas
připojí se:

Svatá Matko, vroucně prosím,
Nechať bolest Páně nosím,
Mocně mně ji v duši vtlač !

Odpustky: 1. 300 dní jednou za den, když se tuto modlitbu
nábožně pomodlíme. 2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc
v kterýkoli den, když se ji po celý měsíc modlíme, sv. pokání
a nejsv. Švátosť oltářní přijmeme a na úmysl sv. Otce se po
modlime. (Pius VII. 1. prosince 1815 a Pius IX. 18. července 1876.)
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Hodinky o neposkvrněném Početí
přeblahoslavené P. Marie.

Na jitřní.

Rty mé Pánu prozpěvujte.
Mari chválu vzdávejte.
Ó Pani svatá, přispěj nám ku pomoci.
Před nepřátely našimi chraň nás dnem i nocí.
Sláva buď Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
Sláva a česť buď Královně nebeské.

. Jakož byla na počátku.
Tak budiž nyní 1 vždycky, až na věky věkův.
Amen.

Pepope

Hymna.

1. Buď zdrá-va Pa-ní pře-sva-tá, Krá-lov-no
Pan-no nad vše-mi pan-na-ml, den -ni- ce

ako, usIE av ]L ŤETÍEo ETF |
|

K B Ji P
L UET

an-děl-ská, Zdrá--va buď pl-na mi- lo
ne-be-ská. vze-šla nám Te-bou k po-mo

sti, Bo-ží-ho svět -la zář
C1, ach, u-kaž nám svou tvář,

ne 
"u

=
„M a o6 oH=Jd4CH

ó Pan-no Ma-ri-a.
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2.PředvěkyBůhTěvyvolil,| prvnežco
jiného, za matku Slova věčného Boha to pravého.

Který všech věcí tvůrcem jest 1 Tebe okrášlil,hříchuTěprvníchrodičů© milostněochránil.—
Ó Panno Maria!

Ý Vyvolil ji Pán, a předzvolil.
hk. A ve stánku svém příbytek ji učinil.
W Ó Paní svatá, uslyš modlitbu naši.

ph. A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.

Ó svatá Panno Maria, Královno nebeská! Ma
tičko našeho Ježíše Krista a Paní světa, která žád
ného neopouštíš, ani žádným nepohrdáš, vzblédni na
nás, ó Panno dobrotivá, očima milosti, a vypros
nám u svého milého Syna všech hříchův odpuštění,
abychom s pobožnou myslí Tvé svaté početí nyní
sobě připomínajíce, jednou věčného blahoslaven
ství dosáhli: skrze štědrost Pána našeho Ježíše

Krista, jehož jsi Ty, 6 Panno přečistá, porodila,
který s Tebou a s Bohem Otcem i s Duchem Sv.
živ jest a kraluje ve Trojici dokonalé Bůh po
žehnaný na věky věkův. Amen.

. Diky vzdávejme Pánu.
Budiž Bohu chvála.

A duše všech věrných zemřelých skrze milo
srdenství Boží

Ať odpočívají ve svatém pokoji a světlo věčné
ať jim svítí až na věky věkův. Amen.

WBS

Touto modlitbou a těmito verši konči každá hodinka.
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Hodinka první.

Ý. Ó Paní svatá, přispěj nám ku pomoci.
R. Před nepřátely našimi chraň nás dnem 1 nocí.
W. Sláva buď Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
hk. Sláva a česť buď Královně nebeské.
Ý. Jakož byla na počátku.
B. Tak budiž nyniivždycky až na věky věkův. Amen.

Těmito verši začíná každá hodinka.

Hymna.
1. Bud zdráva Panno Maria, - Ty chráme mou

drosti kde stůl a sedm sloupů ční - ze zlata k výsosti.© Odevšíhříchuposkvrny© BůhTebeza
choval, - Tvůj život bez porušení - bez hříchu se počal.
— Ó Panno Marial

2. Tys Matka v Bohu živoucích, - Tys brána ne
beská,- Ty jsi ta hvězda z Jakoba,- Ty sláva andělská.

Hrozná jsi vrahu dáblovi, - nás vezmi v ochranu,-avojskemnepřemoženým| buůdříšikřesťanů.—
Ó Panno Maria!

W. Pán stvořil ji v Duchu Svatém.
R. A vyvýšil ji nade všecky skutky své.
W. Ó Paní svatá, uslyš modlitbu naši.
R. A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.
Ó svatá Panno Maria, atd. (jako nahoře).

W. Díky vzdávejme Pánu, atd. (jako nahoře).

Hodinka třetí.

Ý. Ó Paní svatá, přispěj nám ku pomoci, atd. (jako
při hodině první).
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Hymna.
1. Buď zdráva, archo úmluvy, - trůne Šalomouna,

- Ty duho krásná na nebi, - rouno Gedeona. - Mojžišův
keři ohnivý, Ty prute Aronův, nebeská bráno
zavřená i pláste Samsonův. — Ó Panno Maria!

2. Tak slušelo jest na Syna, krále to věčného,
jenž sobě Tebe vyvolil - z národa lidského, - aby

nižádnou poskvrnou - nebyla stížena - ta, která Jemu
od věku za matku zvolena. — Ó Panno Maria!

W. Já na výsostech přebývám.
BR.A trůn můj na sloupu oblakovém.
Ý. Ó Pani svatá, uslyš modlitbu naši.
BR.A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.
O svatá Panno Maria, atd. (jako nahoře).

W. Díky vzdávejme Pánu, atd.

Hodinka šestá.

W. Ó Paní svatá, přispěj nám ku pomoci, atd. (jako
při hodině první).

Hymna.
1. Zdrávas bud, Panno Maria - přečistá Rodičko!TyschrámemsvatéTrojice,© KristovaMatičko;-nádobokrásnéčistoty,© andělůradosti,© roz:

košná ctností zahrado, útěcho v žalosti. —
Ó Panno Maria!

2. Tys palma trpělivosti, - Tys cedr panenství,zemějsiBohemžehnaná© aplnatajemství.
Městem jsi krále věčného i branou k východu,
- milosti hojně dařená ku spáse národů. —
© Panno Maria!
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Ý Jako lilium mezi trním.

R. Jako přítelkyně má mezi syny Adamovými.
V. Ó Paní svatá, uslyš modlitbu naši.
B. A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.
Ó svatá Panno Maria, atd. (jako nahoře).

Ý Díky vzdávejme Pánu, atd.

Hodinka devátá.

Ý Ó Paní svatá, přispěj nám ku pomoci, atd. (jako
při hodině první).

Hymna.
1. Zdrávas buď Panno Maria, - věže Davidova,kteránásvevšemneštěstí— záhubyuchová.PročistésvojePočetí— bezhříchu,bezviny,chraňnásvšechdáblaútoků© 1našerodiny—

Ó Panno Maria!

2.6 nejsilnější rekyně, nad Sáru krásnější,
nepřemožená Juditho nad Ráchel šťastnější,RácheljensprávceEgypta| Josefazplodila© Ty
Spasitele světa však jsi šťastně nosila. —
Ó Panno Maria!

V Všecka jsi pěkná a krásná, přítelkyně má.
R. A poskvrny počáteční nikdy na Tobě nebylo.
V Ó Paní svatá, uslyš modlitbu našli.
R. A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.
Ó svatá Panno Maria, atd. (jako nahoře).

W. Díky vzdávejme Pánu, atd.
Poutní kniha II. 25
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Nešpory.

W Ó Paní svatá, přispěj nám ku pomoci, atd. (jako
při hodině první).

Hymna.1.Buďzdráva,Pannopřesvatá— jižprorokuviděl,kdyžženusluncemoděnou© voblacíchnebezřel.© VTebeseSlovosnížilo,© tosvětlozesvětla© alidemTebouradostná© nadějeroz
kvetla. — O Panno Maria!

2. Ty jsi ta záře růžová, - z níž slunce vzešlonám,| akterouleskemčistoty© obdařilPánBůhsám.© Buďzdrávahvězdospanilá© vživotatem
nosti,buďzdrávalunolíbezná| nacestěkvěč
nosti. — Ó Panno Maria!

W Já jsem učinila na nebi, aby vzešlo slunce ne
zapadající.

BR.A jako mlha všecku zemi jsem přikryla.
W. Ó Paní svatá, uslyš modlitbu naši.
R. A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.

Ó svatá Panno Maria, atd. (jako nahoře).
Ý Diky vzdávejme Pánu atd.

Komplet.

. Obrať svými prosbami k nám Krista Ježíše.
Aby odvrátil od nás hněv svůj tím spíše.
Ó Paní svatá, přispěj nám ku pomoci.
Před nepřately našimi chraň nás dnem 1 nocí.
Sláva buď Otci, i Synu, 1 Duchu Svatému.

sakko)
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ph. Sláva a česť buď Královně nebeské.
Ý. Jakož byla na počátku.
R. Tak budiž vždycky až na věky věkův. Amen.

kMymna.1.BuďzdrávaPannobezhříšná© Královno
slavená;© naTvojíhlavěkoruna-jestzehvězdsložena,-vezlatýplášťjsioděna© ažezlovrucemáš,© však1vtéslávěnebeskésekesvým
dítkám znáš. — Ó Panno Maria!2.Óshlédniokemmilostným© nasvojenasluhy,© Tylékařstvímjsinemocných,© zhojnaše
neduhy; ať bříchů svých se sříkáme - a v práci,vectnosti— Těbránonebesnajdeme© kuvěčné
radosti. — Ó Panno Maria!

Ý. Olej rozlitý jest jméno Tvé, Panno Maria.
R. A protož služebníci Tvoji milovali Tebe.
Ý. Ó Panní svatá, uslyš modlitbu naši.
R. A volání naše k Tobě přijď.

Modlitba.
Ó svatá Panno Maria atd. (jako nahoře).

Ý. Diky vzdávejme Pánu atd.

Závěrka.1.BuďzdrávaPannoMaria!© KeTvému
uctění| hodinkytytověnujemisvojemodlení.Vposledníbuďnámhodince© kpomocihotova
ehraň nás, svou věrnou ródinu, - Matičko Kristova.
— Ó Panno Maria!2.Slyš,amen,amenvoláme,© 6Pannopřečistá— Tváláskavkaždépotřebě© námspásu

26*
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uchystá.© Pros,bychompřišlidonebe© tam,kde
Tykraluješ,asesvýmsynemJežíšem| věčně
se raduješ. — O Panno Maria!

Antifona.

V. Tenť jest prut bez kůry a všelikých suků.
R. Čistá bez počátečného, přirozeného, smrtelného

hříchu.

W. Ty jsi, 6 Panno, bez poskvrny počata byla.
B. Pros Boha za nás, jehož's Syna porodila.

Modlitba po hodinkách.
Ó Bože, jenž jsi skrze neposkyrněné Početí

Panny Marie svému milému Synu hodný příbytek
připraviti ráčil, prosíme Tebe, abys, jakož jsi před
zvěděním hořkého umučení ji ode vší poskvrny
zachoval, tak 1 nám popřáti ráčil, abychom její pří
mluvou s čistými srdei k Tobě přijíti mohli, skrze
téhož Pána našeho Ježíše Krista, jenž s Tebou živ
jest a kraluje v jednotě Ducha Svatého, Bůh po
všecky věky věkův. Amen.
W. Požehnáno budiž svaté a neposkvrněné Početí

přeblahoslavené Panny Marie!
R. Česť a sláva buď Bohu, Otci, i Synu, i Duchu

Svatému, nyní i na věky věkův. Amen.
Ý. Pomoc Boží budiž s námi vždycky.
R. Od toho času až na věky. Amen.

ÚBAsMnlIVU
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Modlitby ku Svatým a Světicím Božím.

Modlitba k sv. Anně.

Se srdcem plným nejupřímnější dětinné úcty
padám před Tebou, ó blahoslavená sv. Anno, na
kolena! Ty jsi onen přednostmi obdařený a od Boha
obzvláště milovaný tvor, jemuž pro neobyčejnou
ctnosť a svatosť dostalo se veliké milosti porodit
Tu, jež spravuje poklady všech milosti, požehnanou
mezi ženami, Matku vtěleného Slova, nejsvětější
Pannu Maru.

Uvažuje tyto tak veliké přednosti Tvé prosím
Tě, ó přemilostivá světice, račiž mne přijati do
počtu svých pravých ctitelů, k nimž se hlásím
a k nimž po všechny dni života svého přináležeti
chci. Přijmi mne pod svou účinnou ochranu a vy
žádej mně od Boha, abych tě následoval v oněch
čtnostech, jimiž jsi tak hojně ozdobena byla. Vy
žádej mi, abych hříchy své poznal, opravdově jich
litoval, s pravou vroueností Ježíše a Marii miloval
a povinnosti stavu svého věrně a vytrvale konal.
Vysvoboď mne ze všech nebezpečenství života a
stůj při mně v okamžení smrti mé, abych spasen
byl a do nebe se dostal, a tam s Tebou, nejblaženější
Matko, božské Slovo, jež v lůně Tvé nejčištší dcery,
Panny Marie, se vtělilo, chválil a velebil. Amen.

Třikrát Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci. 300 dní odpustků
jednou za den. (Lev XIII. 20. března 1886.)

Litanie k sv. Anně.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
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Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože! Smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože! Smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Maria, ?
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatá Anno,
Vyvolená Boha Otce,
Bábo Krista Ježiše,
Nádobo Ducha Svatého,
Přítelkyně nejsvětější Trojice,
Matko vyvolené dcery Boha Otce,
Matko Rodičky Boha Syna, m

Matko nevěsty Ducha Svatého, o
Matko Panny beze hříchu počaté, 5

Matko dcery plné milosti, 3
Matko požehnaná mezi ženami, Č
Matko Královny nebeské, =
Dcero patriarchů, o
Choti svatého Joachima, o

©Radosti svého manžela,
Tchyně sv. Josefa,
Matko proroků,
Okraso žen Starého Zákona,
Ozdobo domu Davidova,
Vzore všech matek,
Zrcadlo všech manželů,
Věrná pomocnice v den soužení,
Mocná přímluvkyně všech svých ctitelů,
Patronko umirajících,
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Beránku Boží, jenž snimáš hříchy světa, odpusť
nám, Pane!

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

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

W. Oroduj za nás, svatá Anmo.
bh. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Ó Bože, jenž jsi sv. Anně milosti
uděliti ráčil, že zasloužila býti matkou Rodičky
Tvého jednorozeného Syna: uděl nám milostivě,
abychom u Tebe, památku její slavice, na jeji
přímluvu pomoci a ochrany došli. Amen.

Modlitba ku sv. Jáchimu.

Ó veliký a slavný patriarcho sv. Jáchime,
jak velikou plesám radostí, když si pomyslím, že
ze všech svatých Ty jsi byl vyvolen, abys spolupůsobul
v tajemstvích Božích a obohatil svět velikou Matkou
Boží nejbl. Pannou Marii! Touto zvláštní výsadou
nabyl jsi převeliké moci u Matky 1 Syna, tak že
není milosti, které bys neobdržel, byť byla sebe
větši. S takovou důvěrou utíkám se pod Tvou
přemocnou ochranu a doporoučím Ti všechny po
třeby své 1 celé své roainy, jak duchovní tak 1 časné,
a zvláště Ti doporoučím milosť zvláštní, po které
toužím a které od otcovské přímluvv tvé očekávám.



— 392 —

A poněvadž jsi byl dokonalým vzorem života
niterného, vyžádej mi vnitřní pobožnosť, vypros mi,
bych odvrátil srdce své ode všech pomíjejicích statků
tohoto světa a vřele i vytrvale miloval Ježíše a
Mari. Vyžádej mi také upřímnou oddanosť a po
slušnosť k církvi svaté a k nejvyššímu pastýři,
který ji spravuje, bych žil a zemřel ve víře, naději
a lásce dokonalé, vzývaje nejsvětější jména Ježíš
a Maria a tak byl spasen. Amen.

300 dní odp. jednou za den. (Lev XIII. 20. března 1886 )

Modlitba k sv. Josefu.

K tobě, sv. Josefe, v tísni své še utikáme, a
jako jsme právě o pomoc volali k nejsvětější ne
věstě tvé, tak 1 od tebe ochrany důvěrně žádáme.
Pro vrouenosť, která tě s neposkvrněnou Pannou
a Rodičkou Boží spojovala, a pro otcovskou lásku,
kterou jsi k božskému Dítku choval, pokorně pro
síme: shlédní milostivě na dědictví, které Ježíš
Kristus krvi svou sobě zjednal, a pomoz nám
v potřebách našich mocí svou.

Starostlivý strážce svaté rodiny, ostříhej vy
volených dítek Krista Ježíše; nejlaskavější otče,
odvrať od nás všelikou nákazu bludův a nemrav

nosti; přemocný ochránce náš, milostivě nám s nebe
přispěj v tomto boji s mocí temnosti, a jako jsi
druhdy božské Dítko z největšího nebezpečenství
života vysvobodil, tak i nyní nepřátelské úklady a
všeliká protivenství od Církve Boží odrážej, nás pak
všechny přijmi pod stálou ochranu svou, abychom
podle příkladu tvého a s pomocí tvou svatě živi
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byli, nábožně zemřeli a věčného blahoslavenství na
nebesích dosáhli. Amen.

Očdpustky: 7 let a 7 kvadragen získá pokaždé, kdo mo
dlitbu tuto nábožně se pomodli. (Lev XIII. 15. srpna 1889.)

Modlitba ku svatému Josefu,
patronu církve katolické.

Ó přemocný arciotče, sv. Josefe, patrone celé
katolické církve, jež tě vždy ve svých potřebách
a protivenstvích vzývala, shlédní milostivě se vzne
šeného trůnu slávy své na celý katolický svět. Kéž
jest pohnuto otcovské srdce Tvoje, když patříš
na tajemnou nevěstu a na náměstka Kristova, kteří
bolestí sklíčeni a od mocných nepřátel jsou pro
následováni. Pro přetrpké strasti, jakých jsi na zemi
zakusil, setři milostivě slzy ctihodného velekněze,
ochraňuj ho, vysvoboď ho a přimlouvej se za něho
u dárce pokoje, aby po odstranění všelikého proti
venství a. po vykořenění všech bludů celá církev
Bohu s úplnou svobodou sloužiti mohla. Amen.

100 dní odp. jednou za den. (Lev XIII. 20. března 1882)

Modlitba k sv. Josefu o ctnosť čistoty.

Ó svatý Josefe, otče a ochránce panických
duši, jehož věrné ochraně sama nevinnosť, Ježíš
Kristus a Maria, Panna panen, svěřena byla; pro
tyto dvě převzácné záruky, Ježíše a Marii, prosím
a zapřísahám tě, abych na tvou přímluvu vší ne
čistoty prost čistou myslí, neposkvrněným srdcem
a cudným tělem Ježíši a Marii v dokonalé čistotě
ustavičně sloužil Amen.

100 dní odp. jednou za den. (Pius IX. 4. února 1877.)
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Jiná modlitba k sv. Josefu.

Vzpomeň, Ó nejčistější ženichu Panny Marie,
Ó můj nejmilostivější ochránce, sv. Josefe, že nebylo
nikdy slýcháno, že by kdo, ochranu tvou vzývaje
a O pomoc tě prose, nebyl potěšen. Touto důvěrou
jsa proniknut, přicházím a představuji se tobě,
vroucně se ti poroučeje. Ach, nezavrhuj proseb
mých, ty pěstoune Spasitelův, nýbrž přijmi mne
milostivě. Amen.

100 dní odp. jednou za den. (Pius IX. 26. června 1863.)

Modlitby ku cti sedmera bolestí a radostí
svatého Josefa.

Ó nejčistší ženichu nejsvětější Panny Marie,
přeslavný sv. Josefe! Jako veliký byl zármutek a
úzkosť srdce Tvého, když jsi byl na rozpacích,
máš-li opustiti neposkvrněnou nevěstu svou, tak ne
výslovná byla též radosť tvá, když ti od anděla
vznešené tajemství vtělení Božího bylo zvěstováno.

Pro tuto bolesť a tuto tvou radosť prosíme
tebe, račiž srdce naše nyní i ve smrtelných úzko
stech potěšitl útěchou ctnostného života a svaté
smrti, aby smrť naše podobna byla smrti tvé u pří
tomnosti Ježíše a Marie.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

2. Ó nejblaženější patriarcho, přeslavný svatý
Josefe, jenž jsi byl vyvolen k důstojnosti pěstouna
vtěleného Slova! Bolesť, kterou jsi pocítil, když
jsi dítko Ježíše v takové chudobě narozené spatřil,
proměnila se ti hned v nebeskou radosť, když jsi
uslyšel chvalozpěvy andělské a spatřil slávu oné
stkvěle ozářené noci.
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Pro tuto bolest a tuto tvou radosť prosíme
tebe: račiž nám zjednati milosti, abychom do
konavše pouť tohoto života, hodni byli slyšeti chvalo
zpěvy a se radovati ze slávy nebeské blaženosti.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

3. Ó nejposlušnější plniteli božského zákona,
přeslavný svatý Josefe! Nejdražší krev, kterou
dítě, Spasitel náš, při obřezání prolil, zranila srdce
tvé, ale jméno Ježíš zase tě občerstvilo a radosti
naplnilo.

Pro tuto bolesť a tuto tvou radosť prosíme
tebe: vyžádej nám milosti, abychom nyní ve ve
zdejším životě svém všeho hříchu se zbavili a pak
nejsvětější jméno Ježíš v srdci a ústech majice,
radostně ducha vypustili.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otai.

4.0 nejvěrnější světci, jenž jsi do tajemstvi
vykoupení našeho byl zasvěcen, přeslavný svatý
Josefe! Ač proroctví Simeonovo o bolestech, jež
Ježíš a Mara přetrpěti měli, smrtelnou t1 spůso
bilo bolesť, přece opět spása a slavné vzkříšení ne
sčíslných duší, jež dle téhož proroctví z onoho utrpení
povstati mělo, blaženou naplnilo tě radosti.

Pro tuto bolesť a tuto tvou radosť prosíme
tebe: vypros nám, abychom byli z těch, již pro
zásluhy Ježíše a na přímluvu Marie jedenkráte
slavně vzkříšeni budou.

Otče náš. Zdrávas Mana. Sláva Otci.

5. Ó nejpečlivější strážce a nejupřímnější dů
věrníku vtěleného Syna Božího, přeslavný svatý
Josefe! Co námahy tě stálo, abys Synu Nejvyššího
opatřil potřebné výživy a Jemu sloužil. obzvláště
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když jsi s Ním do Egypta utíkati musel; jak ve
liká však byla též radosť tvá, že's mohl ustavičně
býti s Bohem svým a viděti, jak modly egyptské
před Nim na zem padaly. Pro tuto bolesť a tuto
tvou radosť prosíme tebe: vypros nám milosti,
abychom pekelného nepřítele, zvláště útěkem před
nebezpečnými příležitostmi, vždy se uvarovali, aby
všecky modly pozemských náklonností ze srdcí našich
vymizely, abychom zcela jen službě Ježíše a Marie
oddáni jsouce jen jim a pro ně žili a s nimi bla
ženě umřeli.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otai.

6. Ó pozemský anděle, přeslavný svatý Josefe,
jenž jsi s úžasem pozoroval, kterak Král nebes
každého pokynu tvého poslušen byl! ač radosť tvá,
že jsi jej z Egypta zpět přivedl, strachem před
Archelaem zkalena byla, přece's byl andělem upo
kojen a přebývals radostně s Ježíšem a Marií
v Nazaretě.

Pro tuto bolesť a tuto tvou radosť prosíme
tebe: vypros nám, aby srdce naše byla sprostěna
vší škodlivé bázně, abychom vždy z dobrého svě
domí se těšili a s Ježíšem a Marií bezpečně živi
jsouce, též s nimi z tohoto života vykročili.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

7. Ó vzore veškeré svatosti, přeslavný svatý
Josefe! Ztrativ bez viny své pachole Ježíše, hledal
jsi jej s největší bolestí po 3 dni, až jsi Jej —
život svůj — k největší své radosti ve chrámě
mezi učiteli nalezl.

Pro tuto bolesť a tuto tvou radosť prosíme
srdcem a ústy svými, račiž se za nás přimlouvati,
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abychom Ježíše nikdy těžkým hříchem neztratili;
kdybychom však ku svému největšímu neštěstí Ho
přece ztratili, pak učiň, abychom Jej tak dlouho
s bolestí a neunavně hledali, až bychom Jej a milosť
jeho opět nalezli, zvláště v okamžení smrti naší,
bychom pak do nebeské blaženosti vejíti a tam
věčně s tebou božské smilování jeho opěvovati mohli.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

Antifona. Ježíš počínal býti as ve třiceti letech,
když považován byl za syna Josefova.

W Oroduj za nás sv Josefe.
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Bože, jenž jsi nevýslovnou pro
zřetelností svou sv. Josefa ženichem nejsv. Rodičky
zvoliti ráčil; propůjč, prosíme, abychom jej, kte
réhož ochráncem svým ctíme na zemi, orodovníkem
míti zasloužili v nebi. Jenž jsi živ a kraluješ na
věky věkův. Amen.

Nejhlavnější odpustky: 1. 100 dní jednou za den. 2. 300
dní každou středu celého roku a každý den v devítníku před
slavností sv. Josefa (19. března) a ochrany sv. Josefa (3. ne
děli po velikonoci). 3. Plnomocné odpustky o těchto dvou slav
nostech po vykonané sv. zpovědi a sv. přijímání. 4. Plnomocné
odpustky jednou za měsíc v libovolný den získá, kdo tyto mo
dlitby po celý měsíe se modlí, z hříchů svých se vyzná a ke
stolu Páně přistoupí. (Pius VII. 9. prosince 1819.)

Litanie ku sv. Šebestiaau.

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože! Smilnj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože! Sumluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
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Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatá Maria, Královno mučeníků,
Svatý Šebestiane,
Velikomyslný pohrdateli světem,
Horlivý přívrženče víry křesťanské,
Ohnivý milovníče koruny mučenické,
Pod šatem vojenským skrytý bojovníčeKristův,
Horlivý pracovníče pro církev svatou,
Živý kazateli slova Božího,
Utěšiteli uvězněných,
Učiteli nevědomých,
Podporo kolisajících,
Mocný hrdino slovem i skutkem,
Silný hrdino víry,
Veliký hrdino lásky k nepřátelům,
Věrný služebníče Páně,
Ó sv. Šebestiane, náš mocný patrone,
Jenž jsi křesťany v mukách a trápeních sílil,
Jenž jsi malomyslné u víře zachoval,
Jenž jsi ve jménu Ježíšově divy činil,
Jenž jsi znamením sv. kříže němýmřeč vrátil,
Jenž jsi nemocné silou pravé víry uzdravil,
Jenž jsi za obrácení jiných se postil a modlil,
Jenž jsi Ježíše Krista veřejněa odhodlaněvyznal,
Jenž jsi všecky muky trpělivě snášel,
Jenž jsi šípy smrtelně byl zraněn,
Jenž jsi ukrutnými ranami byl usmrcen,
Jenž jsi od Boha korunou mučenickou byl

ozdoben,
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Jenž jsi šatein slávy věčné byl oděn,
Slavný mučeníku, oroduj za nás, S
Veliký přimluvce u Boha, =

Zvláštní ochránce od moru a nakažlivých =' <
nemocí,

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

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

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

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

(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

Ý. Oroduj za nás, svatý Šebestiane!J 3

BR.Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kri
stových.

Modleme se! Všemohoucí, věčný Bože! Jenž
svého slavného služebníka Šebestiana na zemi usta

vičně oslavuješ a těm, kteří ho vzývají, na jeho
přímluvu pomáháš: propůjč nám milostivě, bychom
to, oč pro jeho zásluhy pokorně prosíme, jeho pří
mluvou jistě obdrželi.

Milosrdný Bože, jenž jsi před časy na pří
mluvu svého slavného mučeníka Šebestiana mor

a jiné nakažlivé nemoci od lidí odvrátil: uděl
všem, kdož Tě pokorně prosí, aby pro jeho zá
sluhy a na jeho přímluvu ode všech nebezpečenství
těla 1 duše, zvláště pak od nakažlivých nemoci
zachránění byli. Amen.
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Modlitba k sv. Aloisioví.

Svatý Aloise, ozdobený mravy andělskými, já
nehodný ctitel tvůj tobě zvláště dbporoučím čisťotu
duše i těla svého. Prosím tě pro andělskou čistotu
tvou, abys-mne doporučil Beránku neposkvrněnému,
Ježíši Kristu, a Jeho nejsvětější Matce, Panně panen,
a chránil mne všeho těžkého hříchu. Nedopust.
abych se kdy pokálel nějakou skvrnou nečistoty,
nýbrž jakmile mne spatříš v pokušení nebo nebez
pečenství ke hříchu, zapuď ze srdce mého myšlénky
a všecka hnutí necudná, a probudiv ve mně vzpo
mínku na věčnosť a na Ježíše ukřižovaného, vštěp
mi hluboko do srdce city svaté bázně Boží a rozněť
mne láskou božskou a učiň, abych následuje tebe
na zemi, zasloužil s tebou na nebi v Bohu se
radovati. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

100 dní odpustků. (Pius VII. 6. března 1802.)

Litanie k sv. Jauu Nepomuckému.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, !
Svatá Boží Rodičko, =
Svatá Panno panen, 5
Svatý Jene Nepomucký. =>
Neunavný oltářní služebníče,
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Muži apoštolský,
Příklade všech ctností,
Schránko moudrosti,
Almužníku nejdobrotivější,
Od maličkosti věrný ctiteli Rodičky Boží,
Horlivý hlasateli slova Božího,
Pečlivý pastýři duší Kristových,
Pravý následovníče Krista,
Nádobo čistoty,
Růže trpělivosti,
Strážce spravedlnosti,
Dive stálosti,
Obraze pobožnosti,
Otče sirotků,
Zástupce vdov,
Štíte pronásledovaných,
Moudrý rádce kajících,
Potěšení zarmoucených,
Hajiteli cti a dobrého jména,
Vysvoboditeli od hanby světské,
Duchem prorockým nadchnutý,
Srdnatý a mlčelivý zpovědníku,
V trápení nepřemožitelný mučeníku,
Neuplatitelný milovníku pravdy,
Zrcadlo zpovědníků,
Pro mlčelivosť do Vltavy shozený,
Ozdobo duchovenstva,
Veliký divotvorce,
Svatý patrone země české a moravské,
Drahá perlo církve katolické,
Mocný přímluvce u Boha,

Milostiv nám bud, odpusť nám, Pane!
Poutní kniha II.

——

26
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Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od hanby světské,
Od nemlčelivosti,
Od zhoubného krupobití,
Od neúrody a drahoty,
Od moru, hladu a války,
Od malomyslnosti a nedůvěrnosti,
Od lenosti ve službě Tvé,
Od časného 1 věčného zabynutí,
Skrze zásluhy sv. Jana Nepomuckého,
Skrze jeho plamennou pobožnosťk Panně Maru,
Skrze jeho apoštolskou horlivosť v hlásání

slova Božího,
Skrze jeho neohroženou pravdomluvnosť,
Skrze jeho podivuhodnou stálosť v trápení,
Skrze jeho nepřemožitelné zamlčení svátost

ního tajemství,
Skrze všecky ctnosti jeho,
Skrze mučenickou smrť jeho,
Skrze neporušenosť jazyka jeho,
Skrze věčnou blaženosť jeho,
V den soudný,
My hříšnici,
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abys svou svatou církev spravovati a zacho

vati ráčil,

——

Vysvoboďnás

——

Pane!

Těprosíme,uslyšnás|
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Abys náměstka apoštolského a veškeren du
chovní stav ve svatém náboženství za

chovati ráčil,
Abys nepřátely církve svaté ponížiti ráčil,
Abys králům a knížatům křesťanským pokoj

a svornosť dáti ráčil,
Abys všemu lidu křesťanskému pokoj a jednotu

uděliti ráčil,
Abys nás ve svaté víře posilniti ráčil,
Abys nás od hanby světské uchovati ráčil,
Abys v nás pobožnosť k Panně Mari roz

nítiti ráčil,

Abys jazyk náš k mluvení pravdy spravo- |
vati ráčil,

Abys nás ve své svaté milosti zachovati ráčil,
Abys nás od moru, hladu a války zachrániti

ráčil,
Abys nám úrodu zemskou dáti a zachovati

ráčil,
Abys nám chleba tělu i duši potřebného

uděliti ráčil,
Abys nás do počtu vyvolených přijmouti ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí

věčné dáti ráčil,
Abys nás na přímluvu sv. Jana Nepomuckého

Věprosíme,uslyšnás!

vyslyšeti ráčil, )
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť

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

nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se

nad námi!
26*
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Kriste uslyš nás! Kriste vyslyš nás.
Pane smiluj se nad námi!
Kriste smiluj se nad námi! Pane smiluj se nad námi!

Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Oroduj za nás svatý Jene Nepomucký!
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.
W Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k Tobě přijď.

Modleme se! Ó Bože, jenž jsi skrze nepře
možitelnou svátostní mlčelivosťsv. Jana Nepomuckého
cirkev svou novou mučenickou korunou ozdobiti ráčil,
propůjč nám, prosíme, milosti, abychom podle příkladu
jeho a na jeho orodování i my ústa svá stráží opatřili
a tak někdy k oněm blahoslaveným, kteří se nikdy
jazykem neprohřešili, přičtení býti zasloužili

Bože, jenž jsi ve slávě svých svatých velmi
podivuhodný a slavný, uděl nám, pokorně Tebe
prosíme, abychom mnapřímluvu sv. Jana Nepo
muckého, oslaveného patrona našeho, ode všeho
zlého na těle 1 na duši ostříhání byli a tento život
časný tak dokonali, abychom věčného neztratili.

Ó přeslavný mučeníku Boží, patrone náš nej
milejší, svatý Jene Nepomucký, který jsi raděii
ukrutné muky přestál a mučenickou smrť pod
stoupil, než abys zpovědní tajemství byl vy
zradil, ejhle, my vroucí ctitelové tvoji k tobě
útočiště své bereme a skrze neporušenosť tvého
svatého jazyka tebe prosíme, abys nám a všemvšudypobožnýmctitelům© svýmmocnou.pří
mluvou svou u Boba byl nápomocen, abychom
z hojné Jeho milosti stálého pokoje v naší zemi
požívali, od drahoty, hladu, vojny a moru, těchto.
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strašlivých metel Božích, šťastně uchování byli a
tak ve svatém pokoji a bázní Boží živi jsouce, ku
břehu blahoslavené věčnosti za tebou se dostali ku

Kristu Ježíši, Pánu našemu, který s Bohem Otcem
a Duchem Sv. živ jest a kraluje na věky Amen.

Litanie o sv. Cyrillu a Wethodu.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! 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 námi!
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice jeden Bože, smiluj se nad námil
Svatá Maria, oroduj za násl
Svatá Boží Rodičko. oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás!
Královno všech svatých, oroduj za nás!
Všiekni svatí patriarchové a proroci,
Všickni svatí apoštolové a učeníci Páně,
Všecka svatá neviňátka,
Všickni svatí mučenici,
Svatí Cyrille a Methode,
K velkým věcem od Boha vyvolení,
Věrní učeníci Kristovi cd mladosti,
Upřímní synové svaté církve,
Horliví ctitelé nejsvětější Trojice,
Vzácné nádoby Ducha Svatého,
Bedliví následovníci Kristovi,
Nadšení oslavovatelé jména Božího,
Svědomití plnitelé zákona Páně,
Drahé lilie nevinnosti a čistoty,

Orodujtezanás!
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Jasné hvězdy lásky Boží,
Vrouení milovnici modlitby,
Vrouení milovníci pravé pobožnosti,
Stateční pohrdači statky a rozkošemi po

zemskými,
Opatrní mrtvitelé žádostí tělesných,
Slavní vítězové nad světem a nad dáblem,
Rekovní služebnici kříže Kristova,
Vznešení vzorové tichosti v protivenstvích,
Příkladná zrcadla stálosti v dobrém,
Bohumilí chovanci moudrosti nebeské,
Stálí vyznavači všech ctností,
Praví obrazové křesťanské dokonalosti,
Důmyslní znatelé svatých tajemství,
Výmluvní obrancové pravdy Boží,
Zasloužilí dělníci na vinici Páně,
Věhlasní hlasatelé evangelia Kristova,
Horliví zvěstovatelé nebeského pokoje,
Moudří osvětitelé národů pohanských,
Duchovní otcové lidu slovanského,
Laskaví učitelé otců našich,
Neunavní rozdavači milostí Božích,
Neohrožení kazatelé pokání,
Pečliví lékařové duší raněných,
Osvíceuí vůdcové kajicníkův,
Požehnaní šířitelé království Páně,
Blažení tovaryšové apoštolův,
Oslavení přátelé Boží,
Blahoslavení dědicové radosti nebeské,
Laskaví ochráncové národa slovanského,
Mocní prosebnici. u Boha,
Všickni svatí biskupové a vyznavači,

násl!

Z4

Orodujte
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Všickni svatí kněží a jáhnové,
Všickni svatí mniši a poustevníci,
Všecky svaté panny a vdovy,
Všickni svatí a světice Boží,
Aby se Bůh nad námi smilovati ráčil,
Aby nás Pán k pravému pokání probuditi ráčil,
Aby nás k poznání nedostatkův a hříchů našich

přivésti ráčil,
Aby nám umění a síly k napravení života

uděliti ráčil,
Aby světlo svaté víry mezi námi množiti ráčil,
Aby srdce naše svojí láskou posvětiti ráčil,
Aby mysli naše nebeským: žádostmi ušlechtiti

ráčil,
Aby nás ve své svaté službě zachovati ráčil,
Aby nám v protivenstvích pomocen býti ráčil,
Aby nás v boji s pokušeními síliti ráčil,
Aby ducha pravé horlivosti mezi námi roz

nititi ráčil,
Aby zármutky naše v radosť dokonalou obrá

titi ráčil,
Aby různice a sváry mezi námi vykořeniti ráčil,
Aby nás všecky v jednotu svaté církve ka

tolické shromážditi ráčil,
Aby nás důstojnými rozšiřovateli pravé víry |

učiniti ráčil,
Aby nás upřímnými následovateli vašich ctností

učiniti ráčil,
Aby nás odneúrody, hladu a války uchovati ráčil,
Aby život náš milostí svou provázeti ráčil,
Aby nám šťastnou hodinku smrti připraviti ráčil,
Aby nás v dědictví Kristovo uvésti ráčil, J

nás!

4da

Orodujte
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Aby nás v blahoslavené společenství vaše
přijmouti ráčil,

Aby duším v očistei milostiv býti ráčil,
Svatí patronové naši, |
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpust

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

nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se

nad námi, Pane!

Úrodujíezanás!

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

ŽZalm.*)

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý: * Neboť
na věky trvá milosrdenství jeho.

Sláva 1 krása jest před obličejem jeho : * Svatosť
a velebnosť ve svatyni jeho.

Spravedlnosť jeho z nebe vyhlédla: * Zveličeno
jest až k nebi milosrdenství jeho.

Milosrdenství přijali jsme od Hospodina: * Sláva
jeho vzešla nad námi.

Seslal světlo a pravdu svou: * Aby nás při
vedly na horu svatou jeho.

Vykoupení poslal lidu svému: * Známé učinil
nám cesty zákona svého.

Vyvolil nás za dědictví své: * Aby vyprostil
od smrti duše naše.

*) Žalm tento sestaven jest z rozličných žalmů svatého
krále Davida.
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Žádost srdce našeho dal nám: * Chlebem ne

beským nasytil nás.
Sláva Otci, 1 Synu, * i Duchu Svatému.
Jakož byla. na počátku, | i nyní i vždycky *

na věky věkův. Amen.
Osvětť, Hospodine, tvář svou nad námi!
Spaseny učiniž nás v milosrdenství svém!
Nezavrhuj nás ode tváře své, Hospodine!
Ale vysvoboď nás pro jméno své!
Budiž nám, Pane, věží silnou!
Proti nepřátelům našim '
Modleme se za nejvyššího biskupa svého!
Hospodin zachovej ho, a obživiž ho, a blaho
slaveného učiň ho na zemi, a nevydávej ho
v ruce nepřátel jeho.
Modleme se za dobrodince své!

. Rač, Pane, odplatiti všem dobře činícím nám
po smrti životem věčným. Amen.

„ Modleme se za věrné zemřelé !

Odpočinutí věčné dejž jim, Ó Pane, a světlo
věčné ať jim svítí!

. Odpočiňtež v pokoji!
Amen.

Modleme se za své nepřítomné bratry a sestry!
Spaseny učiň služebníky své, Bože můj, doufa
jicí v Tebe!
Sešli jim, Pane, pomoc se svatyně své!
A se Slonu ostříhej jich!

. Pane, vyslyš modlitbu mou!
A volání mé k Tobě přijď!

Modleme se! Všemohoucí, věčný Bože! jenž
jst nás skrze blahoslavené biskupy a vyznavače,

pesP38
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Cyrilla 1 Methoda, v jednotu pravé víry křesťanské
milostivě povolati ráčil: uděl, prosíme, abychom,
jižto se památkou jejich právem těšíme, pro zbožné
přímluvy jejich do slávy věčné přijíti zasloužili.
Skrze 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! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, ]
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Michael,
Svatý Gabrieli,
Svatý Rafael,
Všichni svatí andělé i archandělé, orodujte za nás!
Všichni svatí blahoslavených duchů řádové, orodujte

za nás!

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás!
Svatý Josefe, oroduj za nás!
Všichni svatí patriarchové a proroci, orodujte za nás!
Svatý Petře, |
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jakube,
Svatý Jene,
Svatý Tomáši, |

Orodujzanás!

Orodujzanás!
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Svatý Jakube,
Svatý Filipe,
Svatý Bartoloměji,
Svatý Matouši,
Svatý Šimone,
Svatý Tadeáši,
Svatý Matěji,
Svatý Barnabáši,
Svatý Lukáši,
Svatý Marku,

Orodujzanás!

Všichni svatí apoštolové a evandělisté, orodujte
za nás!

Všichni svatí učeníci Páně, orodujte za nás!
Všechna svatá neviňátka, orodujte za nás!
Svatý Štěpáne, oroduj za nás!
Svatý Vavřinče, oroduj za nás!
Svatý Vincenci, oroduj za nás!
Svatí Fabiane a Šebestiane,
Svatí Jene a Pavle,
Svatí Kosmo a Damiane,
Svatí Gervasi a Protasi,
Všichni svatí mučeníci,
Svatý Silvestře,
Svatý Řehoři,
Svatý Ambroži,
Svatý Augustine,
Svatý Jarolíme,
Svatý Martine,
Svatý Mikuláši,

Úrodnjtezanás!

Orodujzanás!

. . , . - J .

Všichni svatí biskupové a vyznavači, orodujte
za nás!

Všichni svatí učitelé, orodujte za nás!
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Svatý Antonine,
Svatý Benedikte,
Svatý Bernarde,
Svatý Dominiku,
Svatý Františku,
Všichni svatí kněží a jáhnové, orodujte za nás!

Orodujzanás!

Všichni svatí mniši a poustevníci, orodujte za nás!
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Háto,
Svatá Lucie,
Svatá Anežko, ,
Svatá Cecilie,
Svatá Kateřino,
Svatá Anastasle,
Všecky svaté panny a vdovy, orodujte za nás!
Všichni Svatí a Světice Boží. orodujte za nás!
Milostiv nám buď! Odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď! Uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od úkladů dábelských,
Od hněvu, nenávisti 1 ode vší zlé vůle,
Od ducha smilného,
Od hromobití a bouřky,
Od moru, hladu a války,
Od věčné smrti,
Skrze tajemství svatého vtělení svého.

NP.
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Skrze své přiští,
Skrze své narození,
Skrze křest a svatý půst svůj, |

Orodujzanás!

Vysvoboďnás,Pane!
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Skrze křiž a umučení své,
Skrze smrť a pohřeb svůj,
Skrze svaté vzkříšení své,
Skrze podivné nanebevstoupení své,
Skrze příští Utěšitele Ducha Svatého,
V den soudný,
My hříšníci,
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abys svou církev svatou říditi a zachovati ráčil,
Abys apoštolského nejvyššího pastýře a všecky

duchovní řády ve svatém náboženství za
chovati ráčil,

Abys nepřátely církve svaté ponižiti ráčil,
Abys císaře a krále našeho chrániti ráčil,
Abys králům a knížatům křesťanským pokoj

a pravou svornosť popřáti ráčil,
Abys veškerému lidu křesťanskému pokoj a

svornosť popřáti ráčil,
Abys nás ve svaté službě své posilniti a za

chovati ráčil,
Abys myslí našich k nebeským žádostem po

zdvihnouti ráčil,
Abys všem dobrodincům našim věčným zbožím

odměniti ráčil,
Abys duše naše, bratrů, přátel, rodičův a

dobrodincův od věčného zatracení vysvo
boditi ráčil,

Abys úrodu zemskou dáti a zachovati ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné

dáti ráčil,

VysvoboťnásDano!

Těprosíme,uslyš
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Abys nás vyslyšeti ráčil, Tě prosíme, uslyš nás!
Synu Boží, Tě prosíme, uslyš nás!

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

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

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

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

Žalm 69.
Bože! ku pomoci mé vzezři.
Pane! k spomožení mému pospěš!
Ať se zastydí a zahanbí, * kteříž hledají zahubení

duše mé.

Ať se obrátí nazpět a zastydí, * kteříž mi žádají zlého.
Ať se rychle se studem odvrátí,* kteří se mně posmívají.
Nechť plesají a v Tobě se. radují všickni hledající

Tebe, * a kteří milují spasení Tvé, nechť říkají
vždycky: Hospodin budiž veleslaven!

Já jsem .sice nuzný a chudý, * Ty pak, Pane,
spomoziž mně.

Neboť Ty jsi pomocník můj a vysvoboditel můj, *
Pane, neprodlívejž!
Sláva Otei, i Synu, * i Duchu Svatému.
Jakož byla na počátku | tak i nyní i vždycky*

až na věky věkův. Amen.
Ý. Spasiž, můj Bože, služebníky a služebnice své.
bh. Kteříž doufají v Tebe.
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Budiž nám, Ó Pane, silnou věží.
Proti nepřátelům našim.
Nechť proti nám nepřítel nic neprospívá.
A syn nepravosti ať nám neuškodí.
Pane, nenakládej s námi podle hříchů našich.
Aniž podle nepravostí našich odplacuj nám.

„ Modleme se za svého nejvyššího pastýře N.
Hospodin zachovej ho, a obživuj ho, a učiň ho
blahoslaveného na zemi, a nevydávej ho v ruce
nepřátel jeho.
Modleme se za císaře a krále našeho N.

Spasiž, ó Pane, císaře a krále, a vyslyš nás
v den, v kterýž Tebe vzývati budeme.

„ Modleme se za dobrodince své.

Pane, račiž všem dobře nám činícím pro jméno
odplatitl životem věčným.
Modleme se za věrné zemřelé.

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné
ať jim svítí.

„ Nech ať odpočívají v pokoji.
Amen.

Modleme se za své nepřítomné bratry a sestry.
Spasiž, můj Bože, služebníky a služebnice své,
doufající v Tebe.
Sešliž jim pomoci, Pane, ze svatyně své.
A se Sionu ostříhej jich.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k Tobě přijď.

Modleme se:
Bože! jehož vlastnosť jest vždycky se smilo

vati a odpouštěti, přijmiž milostivě modlitby naše,
a učiň, abychom my 1i všickni, jižto řetězem
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hříchů svázám jsou. skrze převeliké milosrdenství
Tvé od nich rozvázání byl.

Prosíme Tě, ó Pane! vyslyš modlitby Tobě
k nohám padajících a vyznávajícím se Tobě hříchy
odpusť: abychom od dobroty Tvé prominutí svých
nepravostí, 1 pokoj spolu obdržeti mohli.

Nevypravitelné milosrdenství své, 6 Pane! nám
laskavě proukaž, a nás spolu ode všech hříchů
sprosť, a od trestů za ně zasloužených vysvoboď.

Ó Bože! jenžto hříchy rozhněván, pokáním ale
zase uspokojen býváš, shlédni milostivě na prosby
svého pokorného lidu, a metly hněvu svého, kteréž
za své hříchy zasluhujeme, odvrátiti račiž.

Všemohoucí, věčný Bože! smiluj se nad služeb
nikem svým N. N. nejvyšším pastýřem naším, a
vediž ho dle dobrotivosti své po cestě spasení věč
ného; aby s pomocí Tvou, což se Tobě líbí, po
hledával, a ze vší síly své vykonal.

Prosíme Tebe, všemohoucí Bože! aby služebník
Tvůj N., císař a král náš, jenž slitováním Tvým
vlády říše se ujal. také ve ctnostech všech prospíval,
aby jimi ozdoben jsa všech nepravostí se vystříhati,
nad nepřátely vítěziti a k Tobě, jenž jsi cesta,
pravda a život, milosti "Tvou dostati se mohl.

Ó Bože! od kteréhož svaté žádosti, pravé rady
a dobré skutky pocházejí. dejž služebníkům svým
ten pokoj, jehož svět dáti nemůže; aby naše srdce
Tvým přikázaním poddané, a po odvrácení strachu
nepřátelského časové naši pod ochranou Tvou po
kojni byli. Zapal, Pane! ohněm Ducha Švatého
Jedví i srdce naše; abychom Tobě neposkvrněným
tělem sloužili a čistým srdcem se zalíbil.
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Bože! všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli!
račiž duším služebníků a služebnic svých odpuštění
všech hříchů dáti, aby to prominutí, kteréhož vždycky
si žádali, skrze nábožné prosby naše obdrželi.

Číny naše, prosíme, Pane! milostí svou pře
dejdi a svou pomocí sprovozuj, aby všecky naše
modlitby a skutky od Tebe vždy se začínaly, a
skrze Tebe začaty dokonány byly

Všemohoucí, věčný.Bože | jenž spolu nad živými
1 nad mrtvými panuješ, a nade všemi se smilováváš,
o kterých předem víš, že skrze víru a dobré skutky
Tvými budou, pokorně "Tebe žádáme: aby ti, za
kteréž jsme modlitby konati ustanovil a ježto buďto
tento nynější věk ještě v těle zdržuje, nebo věčnost
již od těla oddělené přijala, na přímluvu všech
Svatých Tvých odpuštění všelikého provinění
u Tvé dobrotivosti došli. Skrze Krista Pána
našeho. Amen.

Modlitba za ochranu od náhlé smrti.

Vyslyš nás, 6 Bože, spáso naše, a nedopouštěj,
aby dnové naši byli ukončeni dříve, než nám hříchy
naše odpustíš, a poněvadž v pekle neprospěje činiti
pokání a není tam místa ku polepšení, prosíme Tě
vroucně, abys, čas nám dávaje ku prošení, i hříchy
námodpustil. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho.Amen.

Prosíme Tě, 6 Pane, odvrať milosrdně od vě
řicích svých všeliký blud a vzdal náhlou záhubu
nakažlivých nemocí, aby ti, které dle zásluhy trestáš,
milosrdenstvím "Tvým šťastně napraveni byli. Skrze
Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Poutní kniha II, 27
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Antifona. Duše má, přestaň již hřešiti, rozjímej
o náhlém odchodu do muk věčných, kde se již ne
přijímá pokání, aniž platny jsou slzy. Dokud čas
jest, obrať se a volej řkouc: Bože můj, smiluj se
nade mnou!

Antifona. Uprostřed života nacházíme se ve
smrti! U koho máme hledati pomoci, ne-li u Tebe,
Pane, jenž pro hříchy naše se hněváš? Svatý Bože,
Svatý silný, Svatý milosrdný, Spasiteli, nezanechávej
nás trpké smrti.
Ý. Abychom nebyli náhle překvapeni dnem smrti:

a pak času ku pokání hledajíce, již ho najít
nemohli.

R. Vzezři, 6 Pane, a smiluj se, neboť jsme zhřešili
proti Tobě.

Prosíme Tě, všemohoucí Bože, přijmiž s láskou
oteovskou lid. svůj, jenž před hněvem Tvým
k Tobě se utíká, aby ti, jižto v náhlé smrti
metly Tvé Velebnosti se bojí, zasloužili radovati
se z Úvého odpuštění. Skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

Všemohoucí Bože, usmiřen pohleď na cirkev
svou, buď nám milosrdným a netrestej nás ve bněvu
svém; neboť budeš-li patřiti na nepravosť naši, ne
obstojí před Tebou žádné stvoření; avšak s onou
láskou podivuhodnou, se kterou jsi nás stvořil, od
pusť nám hříšníkům a nedopusť, aby dila rukou
Úvých zahynula náhlou smrtí. Skrze Ježíše Krista,
Pána našeho. Amen.

Vyslyš, Pane, modlitby naše a nebuď přísným
ke služebníkům svým, neboťjakož v nás není žádné
spravedlnosti, na niž bychom spoléhati mohli, tak
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neznáme mimo Tebe jiné studnice smilování, v níž
bychom byli očistěni ode hříchův a osvobozeni od
nemoci a náhlé smrti. Skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

Ó Bože, před Jehož očima každé srdce se
chvěje a každé svědomí se leká, vylej milosrdenství
své na nás, abychom nemajíce důvěry v zásluhy
své, zakusili Tvého milosrdenství a nikoli soudu
Tvého ve smrti náhlé. Skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

Modlit ba.
whv3

O nejmilosrdnější Pane Ježíši, pro Tvou smrtelnou
úzkosť, pro Tvůj krvavý pot a pro Tvou smrť prosím
"Tě vroucně, zachraň mne od náhlé a nenadálé
smrti. Ó nejdobrotivější Pane Ježíši! pro Tvé ukrutné
a ohavné bičování a trním korunování, pro Tvůj
kříž a trpké umučení a pro Tvou lásku prosím Tě
pokorně, nedopouštěj, abych náhle zemřel a bez
svatých svátostí z tohoto života vykročil. Ó můj
nejmilejší Pane Ježíši! pro všecky Tvé muky a
bolesti, pro Tvou předrahou krev a pro Tvé pře
svaté rány, pro ta poslední slova, která jsi na kříži
vyřkl: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!“
a „Otče, v ruce Tvé poroučím Ducha svého!“
prosím Tebe snažně, zachraň mne od náhlé smrti.
Tvé ruce, Ó můj Spasiteli, mne stvořily celého:
ach, nedopouštěj, abych byl zachvácen nenadálou
smrti! Dopřej mi, prosím Tě, času ku pokání;
propůjč mi, abych život svůj šťastně a v milosti
Tvé skončil, abych Tebe z celého srdce milovati,
chváliti a velebiti mohl na věky. Amen.

2T*
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Pětkrát Otče náš a Zdrávas Maria na památku
umučení Pána našeho Ježíše Krista a třikrát Zdrávas

ke cti bolestné Matky Boží.
Odpustky: 1. 100 dní pokaždé. 2. Plnomocné odpustky

na svátek sv. kříže (3. května a 14. září), na zelený čtvrtek
a velký pátek získají, kdož tyto modlitby po celý rok každo
denně se modli. Podminky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba
na úmysl sv. Otce. Na zelený čtvrtek *) a velký pátek třeba
navštíviti Boží hrob, na druhé dva dni některý chrám Páně,
-v němž jest velebná Svátosť. (Pius VII. 2. března 1816.)

Modlitby za blaženou smrť.
1. K Pánu Ježíši.

Pane Ježíši, Bože lásky, Otče milosrdenství |
S pokorným, kajícím a zkroušeným srdcem při
cházímk Tobě a doporoučím Ti svou poslední ho
dinu a to, co mne potom očekává.

Až mne mé zkřehlé nohy upamatují, že běh
mého života na tomto světě chýlí se ku konci; pak,
milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až mé chvějící se a ztuhlé ruce nebudou již
moci objímati Tebe Ukřižovaného, a když Tě proti
své vůli slabostí upustím na lože bolesti, pak, milo
srdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až oči mé zakalené a strhané strachem před
blížící se smrti, matným a zmírajícím pohledem na
Tobě utkví; tenkráte, milosrdný Ježíši, smiluj se
nade mnou!

Až má chladná a chvějící se ústa naposled
vysloví Tvé převelebné jméno; pak, milosrdný
Ježíši, smiluj se nade mnou!

*) Pokud se týká zeleného čtvrtku, neplati podmínka
tato pro naše kraje, poněvadž tu Božího hrobu není.
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Až mé bledé a zmodralé líce okolostojící útrp
ností a hrůzou naplní, a mé vlasy zvlhlé potem
smrtelným na hlavě povstanou a nastávající konec můj
označí; pak, milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až uši mé navždy začnouse zavírati rozmluvám
lidským a otvírati se budou Tvému hlasu, jenž
vyřkne neodvolatelný ortel, kterým bude stanoven
můj osud pro celou věčnost; tenkráte, milosrdný
Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až mysl má, hroznými a děsivými obrazy. sklí
čená, ve smrtelnou truchlivosť bude pohřížena; až duch
můj, zmaten pohledem na hříchy mé a strachem před
spravedlností Tvou bojovati bude proti andělu temnosti,
jenž bude usilovati, aby mi uloupil potěšitelný pohled
na Tvé milosrdenství a svrhl mne do propasti zoufalství;
tenkráte, milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až mé slabé srdce, přemožené bolestnou ne
mocí, bude sklíčeno smrtelnou úzkosti a zemdleno
namáháním v boji proti nepřátelům mého spasení;
tenkráte, milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až proleju poslední slzy, příznaky svého roz
dělení; přijmi je, Ó můj Ježíši, za oběť smírnou,
abych jako kajieník zesnul; a v onom hrozném
okamžení, Ó milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až moji příbuzní a nejbližší přátelé okolo mne
státi, nad mým žalostným stavem Ikáti a u Tebe
za mne orodovati budou; tenkráte, Ó milosrdný
Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až budu zbaven užívání svých smyslův, až celý
svět mne opustí a já vzdychati budu v úzkostech
posledního boje a ve strachu smrti; tenkráte, milo
srdný Ježíši, smiluj se nade mnou!
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Až poslední vzdechy srdce mého nutiti budou
duši, aby vyšla z těla; tenkráte přijmi je jako zna
mení svaté touhy přijíti k Tobě, 6"milosrdný Ježíši,
a smiluj se nade mnou!

Až duše má navždy z tohoto světa odcházeti
bude a zanechá tělo mé bledé, studené a neživé,
přijmi zrušení mého života za oběť poddanosti,
kterouž přináším Tvé božské velebnosti; a tenkráte,
Óómilosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

Až konečně duše má před Tebou se objeví a
ponejprv spatří nehynoucí lesk Tvé velebnosti; ne
zavrhuj jí ode tváře své; račiž mne přijati do pře
laskavého lůna svého milosrdenství, abych prozpěvo
vati mohl chválu Tvou po celou věčnost.

Milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou!

2 K Bohu Otec..

Ó Bože, jenž jsi odsoudiv nás k smrti, času a
hodiny smrti nám nezjevil; propůjč mně milosti,
abych dny života svého ve spravedlnosti a svatosti
strávil a tak zasloužil ve svaté lásce Tvé z tohoto

světa vykročiti. Skrze zásluhy Pána našeho Ježíše
Krista, jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě
Ducha Svatého. Amen.

Odpustky: 1. 100 dní jednou za den. 2. Plnomocné od
pustky jednou za měsíc těm, kdož tyto modlitby konají každo
denně po celý měsíc. Podminky: Zpověď, sv. přijímání, návštěva
kostela a modlitba na úmysl sv. Otce. (Lev XII. 11. srpna 1824.)

Modlitba o pokoj.
Uděl, Pane, pokoje za dnů našich, protože není

jiného, jenž by za nás bojoval, než Ty, Bože náš!
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W Staň se pokoj z moci Tvé.
p. A hojnosť ve věžích Tvých.

Modleme se! Bože, od kterého svaté žádosti,
dobré rady a pravé skutky jsou, dej služebníkům
svým ten pokoj, jehož svět dáti nemůže, aby
srdce naše Tvým přikázaním poddána, i časové
naši beze strachu před nepřátely pod ochranou Tvou
pokojni byly. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Odpustky: 1. 100 dní pokaždé. 2. Plnomocné odpustky
jednou za měsíc v libovolný den, koná-li se tato modlitba„..,
každodeuně po celý měsíc. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání,
návštěva chrámu Páně a modlitba na úmysl svatého Otce.
(Pius IX. 18. května 1848.)

Modlitba otce nebo matky k P. Marii
za sebe a za dítky.

K Tobě, Panno nejmoudřejší, trůne moudrosti
Boží, utíkám se pokorně a důvěrně, abych nejen
pro sebe, nýbrž 1 pro všechny dítky své skrze Tebe
vyprosil daru moudrosti a spasení duší našich.
Osvěcuj každého dne slabý a temný rozum můj
touž moudrostí, kterou Tebe Bůh tak hojně ozdobiti
ráčil, a siliž také slabou, křehkou vůli mou, abych
dítky své vždy tak vyučoval, napomínal, trestal a
řídil, jak k časnému i věčnému jich blahu jest nej
prospěšnější. Račiž vždy sama hned všecko na
praviti, v čem z nevědomosti nebo slabosti své po
chybím; račiž vždy též všecko doplniti, co já učiniti
zameškám. Sprovázej vždy svým svatým po
žehnáním všechny práce a činy mé; a čemu do
brému, spasitelnému dítky mé se naučí, to vryj
hluboko do srdce jejich. A tak odevzdávám po
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korně a důvěrně všechny dítky své do Tvé zvláštní
mateřské ochrany pro celou budoucnost. Budiž Ty
sama jejich matkou, ochraňuj jich stále, střez, na
pomínej, tresci je, starej se o ně a pečuj přede vším
o jejich časné a věčné blaho. Vypros jim u Boha
bázně Boží, která jest počátkem vší moudrosti, aby se
nikdy ani v dospělejším věku s cesty svaté pravdy
a spravedlnosti neuchýlily, nýbrž aby celý svůj život
spravovaly podle přikázaní Božích a církevních.

Konečně ještě prosím, račiž mně a celé rodině
mé uděliti stálou a horlivou úctu, důvěru a lásku
k Tobě, Matko Boží, neboť kdo Tebe nalezne,
nalezne život a vážitl bude spasení od Hospodina.
Amen.

Modlitba za rodiče.
Bože, jenž jsi poručil: „Úti otce svého 1 matku

svou“, a v jednorozeném Synu svém, Kristu Ježíši,
nám příklad zůstavil, kterak toto přikázaní Tvé
plniti můžeme: smiluj se nad mými rodiči. Ty sám
odplať jim hojně v tomto i v onom životě všecko,
co mi dobrého z milosti Tvé tak laskavě, štědře
a upřímně již prokázali a ještě prokazují. Mně pak
dej srdce vděčné a ochotné, ať ve všem dobrém
jich rád poslouchám a nevděkem jich nezarmucuji,
abych takto si zasloužil onoho požehnání, které jsi
hodným dětem zaslíbiti ráčil. Chraň jich, Bože,
ode všeho zlého, zachovej mi je ve zdraví mnohá
léta a popřej mi, abych jim ve stáří mohl býti
podporou, po smrti pak abych zasloužil shledati se
S nimi v nebesích. Amen.
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Litanie za duše v očisteš.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad dušemi v očistei!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad du

šemi v očistel!

Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad dušemi v očiste:!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad dušemi

v očistei!

Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko, |
Svatá Panno panen,
Svatý Michaeli,
Všichni svatí andělové i archandělové, orodujte za ně!
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a proroci, orodujte za ně:

Svatý Petře, |Svatý Pavle,
Svatý Jene,
Všicknisvatí apoštolové a evandělistové, orodujte za ně!
Svatý Štěpáne,
Svatý Vavřinče,
Všickni svatí mučeníci, orodujte za ně!
Svatý Řehoři, oroduj za ně!
Všickni svatí biskupové a vyznavači, orodujte za ně!
Všickni svatí mniši a poustevníci, orodujte za ně!
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Barboro,
Svatá Kateřino,
Svatá Teresie,

| oroduj za ně!

oroduj za ně!

oroduj za ně!

| oroduj za ně!

oroduj za ně!
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Všecky svaté panny a vdovy, orodujte za ně!
Všickm svatí a světice Boží, orodujte za ně!
Milostiv jim bud, odpusť jim, Pane!
Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od všelikého trestu,
Od hněvu svého,
Od přísné spravedlnosti své,
Od úkladů dábelských,
Od červa svědomí hlodajícího,
Od dlouhého po Tobě toužení,
Od plamenův ukrutných,
Od muk přehrozných,
Od strašného kvílení a naříkání,
Od úžasného žaláře,
Skrze tajemství svatého vtělení svého,
Skrze narození své,
Skrze obřezání své,
Skrze útěk svůj do Egypta,
Skrze sladké jméno své,
Skrze křest a svatý půst svůj,
Skrze velikou pokoru svou,
Skrze největší čistotu svou,
Skrze nejdokonalejší poslušnosť svou,
Skrze svatou trpělivosť svou,
Skrze neskonalou lásku svou,
Skrze přehořké umučení své,
Skrze strach a úzkosť svou,
Skrze krvavý pot svůj,
Skrze zajetí své,
Skrze nepravé obžalování a potupení své, J

-=

vysvoboďje,

Pana!
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Skrze
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Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze

světic svých,
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bolestné bičování své, )
trnovou korunu svou,
přijatý nepravý rozsudek svůj,
přetěžký kříž svůj,
ukrutné ukřižování své,
přehořkou smrť svou,
svatých pět ran svých,
svatou, za nás vylitou krev svou,
svaté z mrtvých vstání své,
podivné na nebe vstoupení své,
příští Utěšitele Ducha Svatého,
zásluhy a přímluvu svaté Rodičky své,
zásluhy a přímluvu všech svatých a

My hříšníci, Tě prosíme, uslyš nás!
Abys duším v očistei milostiv býti ráčil,
Abys jim všechnu vinu odpustiti ráčil,
Abys jejich prosby a lkání vyslyšeti ráčil,
Abys je z jejich muk vysvoboditi ráčil,
Abys je skrze krev nového a věčného zákona

z těžkého žaláře vysvoboditi ráčil,
Abys je všech dobrých skutků celého kře

sťanstva účastny učiniti ráčil,
Abys naše modlitby za ně a jejich modlitby

za nás vždycky vyslyšeti ráčil,
Abys je skrze svaté anděly své potěšiti ráčil,
Abys je skrze svatého archanděla Michaela

k věčnému světlu přivésti ráčil,
Abys je brzy před tvář svou povolati ráčil,
Abys našim zemřelým rodičům, bratřím a

sestrám, přátelům a dobrodincům věčných
statků propůjčiti ráčil, J

-=

,

prosime,us

vysvoboďje,Pane!

šnás!

ly

Tě
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Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné dáti
ráčil, Tě prosíme uslyš nás!

Abys nás vyslyšeti ráčil, Tě prosíme uslyš nás!
Beránku Boží, jenž snimáš hříchy světa, dejž jim

věčného pokoje !
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, dejž jim

věčného pokoje!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, dejž jim

věčného pokoje!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad

námi! Pane, smiluj se nad námi!
(Otče náš, — Zdrávas Maria.)

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
A světlo věčné ať jim svítí!
Od brány pekelné,
Vysvobod, Pane, duše jejich!
Ať odpočívají v pokoji,
Amen.

Pane, vyslyš modlitbu naši,
A volání naše k Tobě přijď.

Modleme se.

Bože, jehožto vlastnosťjest vždycky se smilovati
a odpouštěti, přijmi milostivě modlitby naše za duše
služebníkův a služebnice, které jsi z toho světa po
volati ráčil, neodevzdávej jich do rukou nepřítele,
aniž zapomeň na ně, nýbrž rozkaž, aby je vzali
svatí andělé a do vlasti nebeské přinesli, aby, protože
v Tebe doufaly a v Tebe věřily, trestů pekelných
neutrpěly, nýbrž do radosti věčné přijaty byly; skrze
Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.
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W. Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
R. A světlo věčné ať jim svítí!
W. Ať odpočívají v pokoji.
BR. Amen.

Modlitba za zemřelé rodiče.

Ó Bože, který jsi nám Otce 1 Matku ctíti
rozkázal, smiluj se nad duší mého otce a matky mé,
odpusť jim hříchy jejich a učiň, abych je v radosti
věčné jasnosti spatřil; skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

Modlitba za zemřelé bratry, Sestry,
přátely a dobrodince.

Ó Bože, rozdavateli milostí a milovníče lidského
spasení, prosíme dobrotivosť vou, aby naši bratři,
příbuzní a dobrodincové, kteří z tohoto světa již
vykročili, na přímluvu nejblahosl. Panny Marie
a všech svatých a světic Božích k obcování věčné
blaženosti přišli. Amen; skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

Jiná modlitba za zemřelérodiče,bratry,
sestry, přátely a dobrodince.

Otče nebeský, úpěnlivě prosím Tebe skrze
Ježiše Krista, Syna Tvého, pro velikou lásku, která
Ho k tomu pohnula, aby se vtělil, trpěl a krev za
nás vylil, a pro zásluhy Jeho utrpení a smrti,
abys z očistce vysvoboditi ráčil duše mých milých
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rodičů, příbuzných, dobrodinců, zpovědníkův a
jiných duchovních vůdců, kteří mi často dobrou
radou nápomoeni byli, a duše těch, jichž muky
jsem já snad sám zavinil, kteří mně zle nakloněni
byli, mně zlé činili aneb mne pronásledovali, a
vůbec prosím za všecky duše, jež v očistel trpěti
musí. Amen.

Modlitba k Panně Marii za zemřelé.

Maria, Matko milosrdenství, shlédni na duše,
které jsou vykoupeny drahou krví Ježíše Krista,
Syna Tvého, jak hrozné snášejí muky a jak velice
touží po vysvobození svém! I prosím Tebe pro
lásku, kterou Ježíše miluješ, ukaž se býti matkou,
a sice matkou milosrdenství. Pomni, ó Maria, na
bolesti své, na utrpení své, na svatých pět ran
milého Syna svého, a obětuj je Otci nebeskému za
duše v očistei, které mateřské péči Tvé nejvice
doporoučím, aby brzy z muk svých vysvobozeny
byly a s Ježíšem a s Tebou, 6 Maria, v nebeské
blaženosti věčně se radovaly Amen.

Jiná modlitba k bolestné Panně Marii.

Svatá Maria, Matko Spasitele mého, s bolestným
srdcem připomínám sobě veliké bolesti mateřského
srdce Tvého, když jsi na hoře Kalvarii mučenické
koruny dosáhla. Zde podle proroctví Simeona pronikl
meč srdce Tvé. Ó svatá, přeblahoslavená Matko
Boží, jak veliká a nezvratná byla Tvá víra, jak
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pevná Tvá důvěra v moudrouProzřetelnosť Boží,
jak stálá Tvá odevzdanosťdo vůle Jeho, jak vytrvalá
trpělivosť Tvá! Ó veliká, proslavená trpitelkyně!
K Tobě svou prosbu vznáším, abys za duše
v očistci u Pána Boha orodovala. Ubohé ty duše
lkají a touží po vysvobození svém a není mezi
nimi jediné, která by Tebe za živa jakožto Matku
Pána svého nebyla ctila a milovala. Matko milo
srdenství, oroduj za dítky své opuštěné, které bez
ustání k Tobě vzdychají. Pros Ježíše, Syna svého,
aby se nad nimi smilovati ráčil. Obzvláště však
doporoučim mateřské lásce "Tvé duše N. N. I za
mne ubohého hříšníka oroduj, i mně vyžádej milosť
opravdové lítosti a pravého pokání, aby má duše
byla od hříchův očistěna a ctností a svatosti hodnou
se stala v hodinu smrti vysvobozena býti z muk
očisteových. Doporoučím Tobě také všechny tělesné
potřeby a záležitosti své; když nemocí, starostí
a zármutkem sklíčen budu, Ty budiž má spomocnice
a přijmi mne pod ochranu svou; vysvoboď mne
ze všelikého nebezpečenství duše i těla skrze Ježíše
Krista, Syna svého, Pána našeho. Amen.

Modlitba k andělům, svatým a světicím
Božím.

Svatí andělé Boží, kteří bez ustání Pána Boha
chválíte a o naše blaho pečujete, vizte, jak ubohé
duše v mukách svých k vám vzdychají a za pomoc
vás prosí; orodujte za ně, aby muky jejich byly
zkráceny a ony do vaší společnosti uvedeny byly.
Všickni svatí a světice Boží, proste za tyto duše
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opuštěné, neboť s velikou toužebností očekávají
svobodu svou. Švatí patriarchové a proroci, svatí
apoštolé, svatí mučeníci, svatí vyznavači, svaté
panny a všickni svatí ujměte se jich společnou
modlitbou svou a obětujte za ně své vroucné tužby,
svou víru a horlivosť pro česť Boží a spásu duší,
svou stálosť ve snášení všelikých obtížnosti, svou
radosť v kříži a utrpení, svou krev pro Krista
vylitou, svou trpělivost, své bdění a modlení, své
kajicné skutky a posty, svou nevinnosť a čistotu,
svou pokoru a lásku, aby Otec všeho milosrdenství
nad nimi se smiloval, tresty jim odpustil a je k sobě
do věčné říše přijal, kdež by Jej věčně chválily
a velebily. Amen.
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Písně na začátku pouti.
1.

(Dříve: „Již tenkrát přišel čas.“)
př ) | j 4 | i

2adeNÍ1Eau
XCZ2 T Ta Í Í TE- j
e/ €1.Jižčasžda-nýna-de-šel,© mi-lípout-ní

kdy zas má-me pu-to-vat k Té, jež Pa-ní.“

čko- vé,
slo- ve a tam v CČel-li sí- dlo má

a ND“ KLV CK JI
HE

—
Pa-nen-ka Ma-ri-a, Ma-tka na- še

nh= FILEEEE
SP ne-be-ská,© Krá-lov-naan-děl-ská,

„L

BEab
Ma -ri-a Cel- len - ská,

2.Ójakkaždýzctitelů© uslyšelrádzvěsťtu:© kuMariipůjdemzas| nadalekoucestu,
BudemBohuchválypěť| putujíctamazpět,atéžMátinebeské,© Královněandělské,© Maru
Cellenské.

3. Aj, již jdeme nadšení - láskou k Tobě, Panno,
- vždyť nám místo v srdci Tvém - dávno přichystáno,
- vždyť nás k sobě mile zveš, - na cestu růže stleš, Matkonašenebeská,-Královnoandělská,© Maria
Cellenská.

28*
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4.AnoťtenTvůjmilýhlas:© „Přijďte,dítkymoje,© nebojtesenechvíle© anihorkaznoje!“
Tynásvšeckyobčerstvíš,© ránynámzacelíš,Matkonašenebeská,© Královnoandělská,© Maria
Cellenská.

5. Ty nám všecko vyprosiš, - co kdo sobě žádá,vždyťjsiMatkoumilosti© adášdítkámráda,cojestkjejichspasení;© protojdempovděčníkMatcenašínebeské,-Královněandělské,© Marii
Cellenské.6.PodJejíplášťochranný© buďtežporučeninašimilídomácí© ajichvšeckojmění;| chraňastřezjemocísvou,| nadevševelikou,| Matko
naše nebeská, Královno andělská, Maria
Cellenská.T.Vypakzatovduchunás- cestousprovázejte,modlitbouaobětí| zanámitéžspějte,© proste
také Marii - o mocné přispění - Matku naši nebeskou,Královnuandělskou,© MariCellenskou.

8. My pak až se octneme - na milostném místě,budemesemodliti© vroucnězavásjistě,© byste1vyvzdával| chválu,česťMari,© Matcenašinebeské,© Královněandělské,© MariiCellenské.
9. Tak již, milá Matičko, - slyš to naše pění,amějkvěrnýmdítkámsvým— milostivézření,ať"Tvéláskydoznáme,© Tebevždyvzýváme,Matkonašenebeská,© Královnoandělská,© Maria

Cellenská.

10. Vyprosiž nám u Boha - ducha kajicnosti,
nechať vždycky ochotni - následujem ctností, - jimižvysezastkvíváš-anámvzorpředkládáš,© Matko
naše nebeská, - Královno andělská, - Maria Cellenská.
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11.Vyprosižnámmilosťtu,— bychomtakéšťastně© skončilipouťpozemskou| atamvnebi
slastněsměliBohavelebiť,© sandělyTebeetíť,© Matkunašinebeskou,© Královnuandělskou,

Marii milostnou. Amen.

2.
(Dříve: „Já již toužím dávný čas.“)

Nápěv jako v předešlé.1.Jakokvítkoposvětle© srdcemojeplanepotérůžirozkvetlé,© poMariiPanně.Onavůní
nebeskou - kolem sebe dýše, * Ona mocí mateřskou 
[:prosí u Ježiše.:|2.ÓMaria,spěchámjiž© Tobědonáručí,Tymněpomůžešnésťkříž,| kterýsrdcemučí.VždyťTysMatkamilosti,— našePomocnice,Tebouklidserozhostí| [:vustaranélíce.:]3.Kdyžmám,Máti,kTobějit,© nedbám,cojemého,© neváhámtéžopustit— matku,otce
svého; neboť, Panno rozmilá, neni v světě celém,kohobysTynekryla| [:vesvémpláštistkvělém.:j4.Aťsevětryrozlití,— aťsibouřehučí,nebránímidojítTobědonáručí;© vždyťkdokToběpřichvátá© naTvouhorukrásnou,© tohotvářTvápřesvatá| [:vítázáříjasnou.:|

D. Třeba cesta daleká - vede k Tobě, Panni,nijakmnetoneleká,půjdubezustání.| Vždyť
Tvá ruka rozdává - hojně občerstvení, kterým tělaúnava© [:vsíluzassemění.:)

6. Ten, kdo s touhou pospíší k Tobě do
svatyně, - bolesť se mu utiší na Tvém svatémklíně.© ÚsměvTvůjjaksluncejas-svitnevchoré
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nové jitro.:|T.Matičko,tožnezapuď,© přijmisvojeděti,kteréstouhounaTvouhruď,| veTvounáručletí.© Jedenpohledlaskavý,| úsměvjasnýchlící
srdce naše uzdraví - [:spánkem hříchu spící.:)

8. Pros též za nás Ježíše, - milostivá Máti, by
nás do své do říše ráčil kdysi zváti, tam, kdekůrůmandělů© 1-všechsvatýchvojidostaloseúdělu© [:povítěznémboji.:

3.

1. Ra-duj-me se, pout-níč-ko-vé, ra-duj-me se,
neb den dne-šní pře-po-těš-nou zvěsť nám ne-se:

L.)ZFLEE 5FE
za-se jest vám pu-to-va-ti, po-svě-tit se,LFF-FApo-o-křá-ti© uCellen-ské| Má-ti.

.
BP

P
+

2.Zasejestvámuprůvodu| doCelljíti,aseuMatičkyBoží© potěšitiVsídleJejístarodávném,© krásném,rozkošnémaslavném,
v plesu neunavném.3.Takjižjdeme,domácísvé-opouštíme,© je1sebePánuBohu| poroučíme,bynáschránilvšehozléhoproJežíše,Synasvého,© Pána
nebeského.
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4.NechťOnráčístatkynaše© ostříhati,vždyťjdemnapouťkuMaru,© božskéMáti,jdemJiúctit,velebiti,— ovšedobrépoprosit,
a se potěšit. Ao.ProtožpojďtekuMari© bezprodlení,pojďtevzývatMatkumocnou| opřispění;© komu
snášeťžalakříže— kPomocenicipojďteblíže
zbaviti se tíže.

6. Pojďte, vdovy, sirotkové, - pojďte k Matce,Onapromluvíkvámvlídně,© mile,sladce;© Onasrdcevašeztiší.© dávámpítisladkoučíši
v milostí svých říši.T.Pojďte,panny,mládencové,© pojďterádi,takvámnikdojakMaria© neporadí,| jakjest
krásná duše čistá, následovná Jezu Krista,
a kde spása jista.

8. Tak vám nikdo neporadí, jak vám bditi,
byste mohli liliemi vždy se stkvíti, byste čistotníaprosti| uchránilivýkvětctností© vsrdcíne
vinnosti.9.Pojďtesnáminemocemi© obtížení,| vždyt
Marianazýváse© Uzdravení;jakbysnáminetrpěla,© Ježíšekdyžtrpěťzřela© asevmukách
chvěla ?10.Onarádaduše,těla© rányzhojí,oJejíkdodůvěrnějen— pomocstojí,každémulékpřipravuje,nadkaždýmseuslituje,— pomoc
uděluje.11.Ójenpojďte,kdojenmůže,| předtvářJeji;| vizte,jakkNívěrnédítky-odvšadspějí,jakjimOnasvojímocí| každéchvile,vedne
v noci vstříc jde ku pomoci.
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12.Onainásvesvémsídle© očekává;tamJivšicknipozdravíme:© Zdráva!zdráva!
Tam Jí svoje srdce dáme, zdráva! zdráva! provoláme,© žeJiMatkoumáme.Amen.

4.
(Dříve: „Sem pojďte poutnici.“)drbZ Ty FTBE LT=TL

1.Takjižsepři-prav-te,| nace-stuvy-prav
dr TI EARLYLGPE

věr-ní slu-žeb-ní-ci, Stýr-ska mi-lovte,
A i ON i HN !

—ÍAm, MOO
ní-ci,| pojď-tekuCel-len-skéPo-moc-ni-ci.

2. Volá nás Matička, Kristova Rodička
hlasem přívětivým: Já jsem zřidlem živým
ctitelům svým věčné spásy chtivým.3.Nedbejte-obtíže,© pojďtejenpoblíže,aťmneopětzříte© aseobčerstvíte,— mateřskémé
lásky okusíte.

4. Avšak než přijdete, ruku všem podejte,jimžjste,mojimilí,| nějakublížil,© usmiřtese
v příhodnou vám chvíli.5.Stalose,Matičko,© KristovaRodičko,coTvádobrárada© popoutníkužádá,© bysjej
mohla vítat mileráda.

6. Proto již pospolu k Cellskému vrcholuvchrámTvůjpospícháme,| příbuznéaznámé
ochraně Tvé mocné odevzdáme.
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7. Račiž jim mocí svou - přispěti v dobu zlou; jejichkujednání| vyprosjim,ÓPaní,uJežíše
zdar a požehnání.8.Pozeměobvodu| vyprosižúrodu,© pro
výživurodin| potřebnýchvšechplodin,aťikraj
náš v blahobyt je odín.9.Vícepakzevšechsnah| vduchovníchpotřebách| přispějnám,ÓMáti:dejnámKrista
znáti a vždy nade všecko milovati.

10. Vypros též milosťvšem - národů vrchnostem,byjimvládlyvzorně,| potíralysvorně© škůdce,
již je hubí neůmorně.11.Odvšehoodzlého© císařenašeho,
panovníka krále chraniž neustále, dej muvítězit
k Boží chvále.

12. Přispěj též slovem svým pastýřům
duchovním, by své stádce milé - v lásce ušlechtilé 
vodil, by došlo svého cíle.

13. Zpomeň též, Matičko, - Kristova Rodičko,našenapřátele.| dejjimsrdcevřelé,jímžby
milovali Spasitele.14.Zpomeňtéžnanářek| vočistcidušiček,
vysvoboď je z trestu, usnadní jim cestu k věčné
slávy nebeskému městu.15.Takénámpoutníkům,| spějícímnaTvůjchlum,vyproszdraví,síly,© bychomdošlikcíli

se opět šťastně navrátil.16.Posledně,Matičko,© KristovaRodičko,ještěvtétodobě© mámeprosbukTobě:| račiž
na nebe kdys vzíť nás k sobě.
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5.
(Zpívá se před odchodem z domácího kostela.)

p% - || S Ts TE NEEEEECGLLP FYaňce E E Tac dj
1. Ej-hle, my již na-po-sle-dy, přá-te-lé a

hrLF =
— — ——9 ——£ —

zná -mí, sr-deč-ně k vám pro-mlov-vá-me6 FE V=m =a
+

lou-čí-ce se svá- ml; na od-chodjsme
E..Zforip Er iy©; Peoi

při-pra- ve-ni, na pouť pů-jdem bez pro-dle-níF GE
pomoaTELE j

S.myslízbožněja-tou© uctitPannusva-tou.
2.Mějtesejižtadyblaze,© miláčkovénaši,myvásBohuporoučíme,| taktéžstarosťvaši,

kterouž o nás v srdcích máte - a nám všeho dobra

ždáte ©odté milé Máti, k níž chcem putovati.9.Dřívenežvšakzdomusvého| nacestu
sedáme,zupřímnéhosrdcekevšem© snažnouprosbumáme,© kterýmjsmekdyublížil,© by
hněvzduševyhostili,© rukuvsmírnámdali
a nám požehnali.4.Nikdozajistéznásneví,| zda-ližsezasvrátí,© zdažsetéžvám,nežmypřijdem| Život
nepodvrátí, - pročež také, jak Pán velí, abychom
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sl odpouštěli— k vině své se znejme, hněvu
výhosť dejme.

oD.Ty, jenž obětní dar neseš, duše Bohuvděčná,| učiň,abyoběťbyla© toběužitečna;
zpomeneš-li v tě se době, že máš bratraprotisobě,© jdidřív,taksesluší,| smiřse
s jeho duší.6.Taknássvojevyznavače— Pánsámnapominá,| pročežnechaťnikdotrpce© zlýchkřivdnevzpomíná,© anioněchprovinění| zkřehkostinebzunáhlení,| nebtakpohančiní,© netak
světla syni.

T. Pak-li že čí srdce tvrdé - odpustiť se zpirá, tennechťpomní,žekřivdjeho© většíjestsnadmíra,© jimižrmoutilBobasvého-abralvlehkostsvatosťJeho,© žeBůhdokonalý,© člověkprach
jen malý8.Pak-ližebyanitato| pravdanestačila,bysesrdcezatvrzelců— ksmíruobměkčila,nechaťvzhlednounakřížsvatý,© natenpramenpřebohatý,© kdeseKristusmodlí,zaty,kdož
Jej zbodli.9.Ataktedyvykročmejiž,— poutníčkovémilí,© bychomsoběodpuštění| bříchůvyprosili
avšechdarůdobréMatky.| zvlášťpak,bychomšťastnězpátky© domazasseoectli.kuctnosti
zas proctl.10.Pak-libychomjedensdruhým| zvůlenejsvětější© snadjižzdeseneshledali© apouťpovezdejší| smrtíčasnoudokonali,| sesvětemserozžehnali:© Ópaknechťsesejdem,| kdvžvráj
věčný vejdem.



— 444 —

11. Vy však, strážní andělové, putujte téžsnámi,— nebjdemvšicknínebesPaní© uctit
modlitbami,-chvalozpěvy,vzdánímdíků;| vzdaltevšezléodpoutníků,© přinichstůjtestále-květší
Boží chvále. Amen.

Písně na cestě.
6.

(Zpívá se, když poutníci z domácího chrámu P. vycházejí.)

1.Vzhůru,vzhůrupoutníci!© kusvéspá-se
vykonat pouť k Ma-ri-i pojď-me za- se;

a L J I | —ZWTTEE AI T(VaOTATA MÍLE
F Ca o pe JKvždyťnásvel-mikso-bězve,© pojď-mežsplnit

-p r W Jj TÝ . T cGE FEET
sh-bysvé,| pojď-mežvši-cknisra-do-stí

Dn | i

EEE
+ — — —————

předtrůn Ma-tky mi-lo-sti do ú-do-lí
„A , =4537(T|bdoce92 idbodonk ETEAjcáchNÝ—-©| JSEIS. |-A =egJA

Štýr-ské-ho, Ma-ri-é Cel- len- ské- ho.

2. Tak již jdeme, spěcháme k Tobě, Máti,dejjenšťastnědítkámSvým| putovati,-tělo,dušiochraňuj,© pomocísvoupřinásstůj,© nebojdemesradostí© předtrůnMatkymilosti— doúdolíŠtýrského,© MarieCellenského.
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ji Bohu v jménu Tvém obětujem, dej, at
Jemu milá jest a Tvé slávě na počesť;
proto jdeme atd.

4. Dej, ať jest nám ku spáse - časné, věčné,
za to Tebe prosíme dítky vděčné, jež Tyvroucněmiluješ,© ojichspásupečuješ;| proto
jdeme atd.

5. Žes pak v lásce bohata a my chudi,dej,aťtouhapoBohu© vnássebudívícavícastálejenbybylodvšechveleben;— proto
jdeme atd.©.Bychomkaždýhříchůvšech| střežiliseaBůhmohlžehnaťnám— snebesvýše,| arájzkvétalztracený,© krvíKristasplacený;© proto
jdeme atd.T.Dejnámpíleťbedlivě© každéctnosti,atseBohulibíme© navýsosti— aťjsmehodniláskyTvé,© ježnáskSoběstálezve;© proto
jdeme atd.8.Vesvéláscezpomeňtéž| natyzduší,kteřížkTvémuvolání| jsoujakhluši,Bysehříchůsprostili© asesBohemsmířili;| proto
jdeme atd.9.Zpomeňtakézbloudilých© díteksvěta,
nebudou-li Tebe ctit, bude veta po jichvěčnémspaseníbezeTvéhopřispění;© proto
jdeme atd.10.Lmy,Tvojictitelé,jdemesvětem,© jenžjenstrojízáhubu© Tvojimdětem,© protochraň
nás,opatruj,pomocísvoupřinásstůj;© proto
jdeme atd.
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11.VyprosižnámuBoha© zdravístálé,zachovejnásodsmrti© nenadálé,© předevšímpakodvěčné© vesvéláscepověčné;— proto
jdeme atd.12.Vyprosižnámvdobrémvšem| setrvání,dej,aťToběvěrníjsme© doskonání,© bychom1tamnavěkyzpívaliTipovděky;.| proto
jdeme atd.13.ProtoBohupředevším| neustálá— odTvýchdítekvzdánabuď© česťachvála,© také
Tobě, Matičko, svatá Boží Rodičko; proto
jdeme atd. Amen.

1.

68 ; == js o%z
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v Boží svět, by pouťnám všem byla spasnou,
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rač nás, Pa-ne,spspro-vá- zeť!
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2.MatkoBoží,kTvémustanu© putujemesdůvěrou,© doporučnásBohuPánu,bynám
seslal pomoc svou; - dejž, ať šťastně dojdem k trůnu, kdežT1slávustrojíBůh,© akdesvěřilTvémulůnu| dary,ponichžprahneduch.9.Kdyžjsinatomsvětěbyla,© zbožnýmobcovánímsvým| samasdala,Matkomilá,dobrýpříkladvěřícím;© kjerusalémskémuměstu— rok
corokjsispěchala,— atutěžkoupoutnícestu
ochotně jsi konala.4.Laskavěnás,Matko,vítej,— ažsezjevínámTvůjchrám,© podporunámcestouskýtej,Synasvéhoukažnám;| dušenaševroucnětoužípoKristuapoTobě;| dejž,aťtouhatanám
slouží na posilu ve mdlobě.o.Natépoutikaždoutrýzeň© PánuBohuvěnujem,© déšťahorko,hladažízeň,Jemukectisnášeťchcem;© vypros,bynámráčildátiandělíčkakprůvodu,© jenžbysTebou,slavnáMáti,| vzdálilkaždounehodu.

6. Zvučně pějem: Amen, Amen! - Paní mocná,veliká!© otevřnámsvýchdarůpramen,znichž
jde radosť všeliká ; - vyžádejž nám smilování, - chraň
nás všeho úrazu, - posiluj nás v putování - k zázrač
nému obrazu. Amen.

8.
rě

=
Na Pa-ne Bo--že, bu-diž s ná--mi při tom na-šem
AD

pu-to-vá-ní, neb Vys moc-ný a my mdlo-ba,
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ne-přá-tel též vel-káť zlo-ba; Pa-ne Bo-že,

HE IT ILI j ITLUC JjGEES
bu-diž s ná-mi při tom na-šem pu-to-vá-ní.

2. Buď nám, Pane, silnou věží, nechť nás všudemocTvástřeží,— aťnámzlýduchneuškodí,
jenž Tvé dílo na zmar vodí; Pane Bože, atd.

3. Buď nám, Pane, svící jasnou, ukazuj námcestuspasnou,© ponížtřebavšechněmjiti,kteřínechtízablouditi;© PaneBože,atd.
4.Šťastnoucestu,šťastnývýchod,© domůzasešťastnýpříchod© račnám,Pane,podopřáti,| nebo

jdeme do Čell k Máti; Pane Bože, atd.
o. Ty jsi v lásce obezřelé vedl druhdyIsraele© suchounohourudýmmořem,© kdyžbylstižentěžkýmhořem;© PaneBože,atd.
6. Farao se darmo zpírá, darmo mocná

vojska sbírá, potřela je "Tvoje ruka na dnomoředohluboka;© PaneBože,atd.7.TobiášeTyjsichránil,— nebezpečíkaždé
stranil; - když v zem Médskou cestu vážil, - Rafaelemjsijejstrážil;© PaneBože,atd.8.Vesvélásceobezřelé| pošlisvéhoRafaele

také k nám Svým bludným dětem, - ať nás vodíšťastněsvětem;© PaneDože,atd.9.Aťnásvedebezúrazu| Tvojimociku
rozkazu, ať nás křídla svého stínem chránívsvětěnehostinném;© PaneBože,atd.
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10.TyjsišetřilLotactného,© dalmuchráncebezpečného,© byjejvyved'zeSodomy,© abyzůstalbezpohromy;© PaneBože,atd.
[1 Proroka též Daniele, kterýž Tobě sloužilvřele,| ochrániljsivjámělvové,kamžjejvrhlimodlářové;© PaneBože,atd.
12.Mládencetřivpecižhoucí© chránil's,Panevšemohoucí;© plamenemjeandělvodil,— ženivlasjimnepoškodil;© PaneBože,atd.13.ProrokutéžJonášovi— mocisvédals

důkaz nový, že jej velryb neudusil, - ale z útrobvydaťmusil;© PaneBože,atd.
14. Pročež. Pane, ve své moci - také nás chraňdnemanocí,| aťseoctnembezúrazu© MatkyKristauobrazu;© PaneBože,atd.15.Aťsešťastněnavrátíme,— ochranyTvézakusíme© jakzdetakinavěčnosti,-Božemocnýnavýsosti!© PaneBože,atd.

9.+ CT Are I
4 | | P...

1. S Pá-nem Bo-hem na pouť mi-lou, pout-ní-ci, se
jas-ným hla-sem, s my-slí či-lou, sva-té pís-ně

/

vy-dej-me, Ů o, n.
zpí-vej-me. Zněj-te zpě-vy jar-ním ván-kem,=:TE

T T

spěj-te k ne-bi se skři-ván-kem, lotte kam vás
Poutní kniha II. 29
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Zdrá-vas Ma m-a!
2.Krásnéjsoutyšumnélesy,| anyzhorse

k nebi pnou, a těch luhů vábné plesy k pobytunásksobězvou.— Milejšímyplesyznáme,krásnějšícílpoutimáme,© zdaleka,hle,kynenámMatkyBožípoutníchrám!© ZdrávasMara!
3. Kynou jeho věže jasné, - na nich plane svatýkříž,© atyjejichzvonyhlasné© mocitáhnou

ksoběblíž.| DítkysvétovoláMáti,nebudemsecestybáti,touhaponídětinná| slabýmkřídla
připíná. - Zdrávas Maria!

4. Marně se nám v cestu staví - proudy a hortemena,© láskazlatémostystaví,© snímávšeckabřemena.© Jedinájenvelkátíže— poutemruce,nohyvíže,© těrchahříchupřetěžká© krokynašeomešká.© Pomoz,Maria!
5.Jakotoužíneduživý© poléčivémpramenitaknásvestanmilostivý© vedespásyznamení.Upros,Matko,svéhoSyna,| bynámsňatabylavina,© vrátilsenámkliduráj,| vsrdeirozvilctnostímáj.© Pomoz,Maria!
6. Zatím z kvítí májového - věnec budem splítati,-jimiMatkuPánasvého© svroucnýmsrdcemvítati.KrálovnoTyblahosklonná,© Tyvšechctnostírůževonná,© bělostkvoucílilie,Tebou

duše ožije. Zdrávas Maria!
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7. Ozdobíme jarým květem svatý kříž a korouhev:© Poutníkům,svýmbludnýmdětem,-Synasvého,Matko,zjev:© KJehosrdeimilostnému
ukaž cestu lítostnému, po zemské dej po poutivěčněkNěmupřilnouti.— ZdrávasMaria!

10.gře=E
Ca a1.Ja-kopout-níkMa-ri-an-ský,| pů-jdu
30, 1u==aP
ON

ta-ké pu- fo- vat, pů-jdu ta-ké se ctinežVMnn P
SH T Jymy mn ROE K JÍ

te- li Ma-ri e se ra-do-vat.

2. Nepůjdu já osamělý, - přidám já se ke pluku,
- aj,tu každý statně kráčí, - Bůh jej vede za ruku.

3. V zástupu tom každé stáří,- každý věk a každý
stav, - všlckni svorně pospichají - ku Marii na pozdrav.4.SŠrodičijdoudítky,panny,© mládencitéžpospolu,-takévdovy,sirotkové© žalovatJíobolu.

5. Jak bych i já neměljíti - ku Mari milostné,
když tu všickni docházejí ždané těchy radostné.6.Jakbychijáneměljíti— potěšitsevsrdeisvém,-kdyžMariapotěšení| poskytujerádavšem.

T. Jak bych 1já neměl jit, ku Marii putovat,kdyžseOnazasvédítky| neustávápřimlouvat.
8. Jak bych i já neměl přidat - poutníků se ku

sboru, - když Maria mocnou skytá - proti dáblu oporu.
29*
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9. Protož vzhůru, poutníčkové, - pod prapor se
sřaďtejiž, korouhve, hle, vzduchemvlájí, - v předu
stkví se svatý kříž.

10. Aj, to vojsko Marianské, - cesta jeho daleká; 
avšak statný vojín Kristův zápasů se neleká.

11. Pohledem on na kříž svatý k boji sílynabývá,© kdyžsemodlínarůženci,| vítězství
jej ovivá.12.Takjižpojďte,slabédítky,| duchvášdobrý,šalbyprost,© vyprosižsiuMarie| bohu
milou poslušnost.

13. Tak již pojďte, mládencové, - pojďte, panny,
k Marii, - aťse nevinnosti květem - duševaše rozvíjí.14.Takjižpojďte,rodičové,— božskáMáťváspoučí,— covámuvýchovědítek© pravé
blaho zaručí.15.Takjižpojďte1vy,vdovy,© Mariasvássejmežal,— ukáževámSynasvého,nakříži
jak umíral.

16. Pojďtež 1 vy, sirotkové, - u Marie setřena budekaždáslzavaše© důvěrněkNíroněná.17.PojďmežvšicknikuMari,© Onaťvšechjestochranou,© pomocnicí,potěšením,© protiďáblu
obranou.18.Onaťdánámvítěziti,— pokušenípřemoci,nikomuznásneodepře© nebeskésvépomoci.

19. Dá vám, dítky, prospivati ku radostirodičům,© bystebralyJežíškasi| nasrdceina
rozum.

20. Dá vám, panny, mládencové, - střežiťsvatounevinnosť,-tentodušenejkrásnější| Bohu,dem
vzácný skvost.
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21. D4 vám, zbožní manželové, - tužeb vašichsplnění,© dávámlásku,dávámvěrnost,-vsrdcí
vašich spojení.

22. Dá vám, vdovy, sirotkové, - v Bohu hojnounáhradu,| žejstekNíseutíkali| vesvémžalu
o radu.23.Dámirsvatývlastinaši,© byvnísváryzanikly,© byvnívšicknizbožněžili,těžkých
trestů unikl,24.Dánámvláscepospolžíti,© zmařípeklanástrahy,© dánámBohuvěrněsloužiť© vnemoci
i ve zdraví.

25. Dá nám želeť hříchů našich, dá námčimťpokání,životatéžpolepšení,© šťastné
v Bohu skonání.

26. Onať bude při nás státi, když kdys pouťsvouskončíme,© vždyťjestMatkouslitování,
dá, zač snažně prosíme. Amen.

11.
(Dříve: „Co to slyším za libý hlas Marie.“)

1. Sly-ším za - zní- vať hlas mi-lý ze zdá-li,
jak by v ne-bi an-dě-lo- vé zpí-va-li:

E===1= -|eFslecí„Pojďte| sem,pout-ní.Ci,
u. H

E=
da- ruj -te mně srd-ce svo-je ka-jí-cí!“
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2.MatkyBožízaznívátolibýhlas,| který
zdalekaizblízkavolánás:© „Pojďtejen,spěchejte,
lásce ve svém srdei zhasnouť nedejte!“3.Volávás,vy,jinochovéspanilí,| kteříjstevždysrdcečistéchránili;© srdcetanevinná-voběť
položí tam v nebi u Syna.

4. „Pojďte ke mně, čisté panny, v rychlosti,věncesvojevěnujtemisradostí;— jájsemta
zahrada, v které nikdy žádná růže nezvadá.5.Pojďtekemně,rodičové,sdítkami,— já
jsem hvězda, jež bdí stále nad vámi; já jsem tadennice,© kteráknebivodílidutisíce.

6. Pojďte ke mně, chudé vdovy, sirotci, kteřívsvětěmarněždátepomoci;| jsemvašezastání,
neváhejte, vyslyšte mé volání!T.Pojďtekemně,zatvrzelíhříšníci,— kterýmvzdorapýchasídlínalíci;© jávšeckypozměním,
já vám z nitra vzdor a pýchu vyplením.“

8. Se všechněch stran kvapi k Tobě tisíce,poTvépomociaradětoužíce;| tojetapříčina,
že Ty prosíš, oroduješ u Syna.

9. Ten, kdo úpí v hříchu těžké porobě,každýptáse,blaháMatko,poTobě;© neboťTysobrana,© kterázanásvšeckyprosíuPána.
10. Nechť Tvá chvála, Panno, všude zaznívá!

Vždyť Tvá láska všem nám srdce zahřívá; Tyjsitenzrůžekvět,| jenžsvouvůníobčerstvuje
celý svět.

11. Šťasten, koho fy svou láskou objímáš,kohoTyvsvoumilounáručpojímáš;© naddrahékamení| rukaTváhovrajskémsaděodmění.
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12. Kdo však lásku svou Ti, Matko, odpírá,
ten sám sobě milostí zdroj zavírá; toho Ty
nepoznáš, až vše lidstvo soudit přijde Mesiáš.13.KdoTě,Máti,milovaliupřímně,© rádiputovalidoTvésvatyně,budouseradovat,| až
se zavrou závory těch rajských vrat.

14. Tam se budou stále kochať ve slávě,SynTvůjnanězřítibudelaskavě,© žekTobě,Maria,| vodilajetouhavroucí,palčivá.
15. Vzpomeň rodičů mých, Panno rozmilá,

prosím, bys je od neštěstí chránila, - i moje přátely, 
kteří vřele touží, by Tě uzřeli.16.Takénavěrnésedušerozpomeň,© byse
míru dostalo jim za oheň, by brzy do ráje
vzhůru ruka andělova vznesla je.

17. Nezapomeň, Maria, těž ubohých, kteří
nechti viděť vlidných očí Tvých; kdyby Tě
poznali, jistě by pak také k Tobě spěchali.

18. Za sebe též skromnou prosbu vysýlám,
jak se stále k Tobě vroucně modlívám : - Přijmi mnezasyna,© bychbylsTeboujednavěrnárodina!19.Akdyždušemojevchvílinejtěžší| odcházetibudeztělapřístřeší:© Matičko,oroduj,
a svou mocí milostivě při mně stůj!

20. Až má duše šťastně přijde do nebe - a tambudenaSynazříť,naTebe:© potommůjvděčnýret| stálebudenaTvouchválupísnízněť.
12.

1. Slyš-te hlas Pan-ny Ma- ri e,kte-rakono mi-lý,sladkýje:
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mi vše pros-by své! Po-spěš-te rych - le
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sem, u-dě lím da rů všem.2.Třebasjedálnávašepouť,— všakjá„vámnedámpoklesnouť;© kohomésrdcemiluje,© tomu
se snadně putuje. Pospěšte atd.

9. Světa jsem Paní pečlivá, - kteráž vás pláštěmpřikrývá:© chci,abyti,ježostříhám,© přišlimnepozdravitvmůjchrám.| Pospěšteatd.
4, Matka jsem, chci svých dětí květ u sebezaseuviděť,-abychjemohlaodměnit.| milosti

svých jim uštědřiť. Pospěšte atd.5.ZahříšnéprosímkuBohu,© křesťanůmrádapomohu,© vzármutkuvlévámpotěchu,nemocnýmskýtámoddechu.© Pospěšteatd.6.Panímnezovouandělé,© vzývajíBožípřátelé;© jájsemtabránazezlata,© kterousevnebedochvátá.| Pospěšteatd.
T.DceroumnezvolilHospodin,© zaMatkupřijalJehoSyn,| vuevěstuDuchaSvatého| povznesenajsemodNěho.| Pospěšteatd.8.Hlasmůjjakdýkaproráží| blankytné

nebes zápraží, a Bůh, jenž sidlí ve výši, prosbymévroucívyslyší.| Pospěšteatd.
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9.KdyžlidemBožípravice— zatrestmukchystátisíce,— rtysvojekprosběotvírám,© keTvůrcinadhvězdamilkám.| Pospěšteatd.
10. Hned živý pramen milostí ze hrází PánBůhvyprostí,© bychzněhohojněčerpala| avšechněmlidemdávala.| Pospěšteatd.
11. Kdo tedy je tak odvážný a proti mnětaknevážný,© kterýseMatkyvolání| nadáleještěubrání?© Pospěšteatd.
12.Jistějižméhodítěte© žádnéhonenínasvětě,© kterébychtělovzdorovať,— nechtělozamnouputovať.| Pospěšteatd.
13. V milosti plný tento čas. Maria k sobě

volá nás; nebeská Matka děti své za sebou
přelahodně zve. - Půjdeme dojista, - Matičko přečistá!

14. Jaká to milosť veliká, - že Její hlas k námdoniká!© Ona,ježvládnenebesy,© sluhysvéobjaťpřejesi!| Půjdemeatd.
15. Láskou nám srdce oplývá k Tobě, 6 PannoMara;— kdyžslovaTvojeslyšíme,© poToběznovatoužíme.© Půjdemeatd.
16.Všehojiž,Panno,necháme,© vnáručíTvojespěcháme;© zhrdámedušeotravou,© rozkošísvětskouprchavou.© Půjdemeatd.
17. Třebas 1 strasti, nehody - osud námv cesturozhodí,budemejakozeskály,© abychombouře

přestál. Půjdeme atd.18.Možná,žebrzyuhasne© žitínámsvětlopřejasné,© ažeužnikdypozděj!| rtynašenepozapějí.| Půjdemeatd.
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19.Spěchámeprototoužebně© kTobě,svéMátivelebné,© abychomTebeuctili,| dokavadnejsmebezsíly.© Půjdemeatd.20.Přijminás,Paní,laskavě,© požehnejnaší
nápravě,© bychomvždysvatěmohližiť,-svatětéžživotdokončit.| Půjdemeatd.

13.

(Dříve: „Co já mám za trápení.“)

Nápěv jako: Pojďte, chvalte v pokloně.

1. Krutě bolesťpalčivá - nitrem mým se rozlívá; [:zraněnojesrdcemoje,© bolemomdlívá.:]2.Bloudím,hledámpoléta,© pomociždám
od světa, - [:ale nikde na mou ránu- kvítek nezkvétá.:]

3. Nikde v světě pomoci - nemohu se domoci, [:nikdelékunenalézám© odsvénemodci.:|
4, K Tobě půjdu, Maria, Ty jsi voda léčivá, [Tebouzacelísemoje| ránajítřivá.:)
o. Pevná jest má naděje, - že mé srdce okřeje,[:kdyžsetvářTvápřespanilá© namneusměje.:]
6. Odbalím Ti srdce své - hříchem v hloubi

raněné; - [:okřeje, když oko Tvoje - na ně pohlédne.:|1.PřehojněTylékůmáš,© téžjehojněroz
dáváš; - [:působenímjejich blahým - ozdraví duch náš.:|

8. Ty těž hojně milostí - skytáš k pravélítosti, [:abysrdcezaplakalo© vroucížalostí.:)9.Litujiužhříchůsvých,© neduhůtěchbolestných,© [:ježmněpřístupzabraňují| dobran
nebeských.:]

10. Duše moje skličená - litosť vroucí znamená, 
[:žal mi obestirá líce slzou zrosená.:]
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11. Nuž, Maria, oroduj, - aby smazán byl hřích
můj, [:by mne za bratra zas přijal laskavý
Syn Tvůj.:)12.Ažmésrdcebudezas| čistojakosluncejas,— [:stále,Máti,naTvouslávu— budezníť
můj hlas.:]13.DíkytéžTibudepěť© vsmrtichladnoucímůjret,© [:ažmáduševzůhruvzletí,vjiný,
lepší svět.:|14.Pak,Maria,přičtimě© kvěrnésvojírodině© [:amněvyprosskromnémísto-vrajské
otčině.:|

14.

(DRve: „Kde jsi, Matičko Cellenská.“)6 ADAHraní|
1. Kde jsi, sva-tá Mat-ko Pá-ně, kde Tě hle-dať

Po To-bě mé srd-ce práh-ne, tou-hou u- mí

mám?
rám! Ať mně ho-ry, pro-pa-sti,6 FE ESTM

ce-stu k To-bě za-hra zdí, pře-ce stá-le spě-chať
!04 Í TV © | x E ! ) z [AWmi»©|eeP»„LIť(Č8

M3 ď = A i — 86 | « A A |
U - i A - „A U LE

bu -du Tvo-ji do vla-sti.2.Ach,kéžbychmělnaramenou| křídlaorlce!© OcožbychjáspěchalkTobě© letem



— 460 —vichřice!— Přeshoryapřesdoly,| nebetyčné
vrcholy - nesl by mne perutí chvat - v Tvoje údolí.

3. Křídla odepřel mi Tvůrce, nohy však midal,© bychjichkJehoctiachváledobřeužíval.
Proto půjdu přerychle, seč jen budou síly mé,abychpřiblížilsebrzo| "Tvojívýšině.

4.Kdyžmétěloklesaťbude© velkouslabostí,
nebudu nie toho dbáti,— půjdu v rychlosti.Vzpomenu-linaTebe,© srdceméhnedokřeje,novásílamýmiúdy| hnedserozleje.o.Když,Maria,přijdukTobě,© nezamitejmne,| pohleďnamnepřívětivě,© vyslyšprosby

mé.© Vylejnamnemilosťsvou,zbolůvyhojdušimou,| ajábuduvelebiti-velkouláskuTvou.
6. Matičko, hle, těžké strasti - svět nám uchystal,

proti nám v boj svoje vojsko - volá temnot král!
Maria, Ty pod svůj štít rač nás všecky sjednotiť,marněbudepaktmykníže| nanásútočiť.

7. Čeho k vezdejšímu žití je nám potřebí,otoprosiž,óMaria,| Synananebil| OnpaknapřímluvuTvou| darůřekoupřehojnou© budeprovázeticestu| našipozemskou.
8. Vždyť kdo utíká se k Tobě - v lásce dětinné,

a kdo s důvěrou se, Matko, k Tobě přivine,tomuštědrárukaTvá| hojnědarůrozdává,jimiždušeunavená© znovuokřává.9.Tyjsitisicůmjižlidí| spělakpomoci,
když se k Tobě utíkali v těžké nemoci; - aletakéhříšníci| nadsvouzloboulkající— nalézali
v Tobě vždycky - Orodovnici.

10. Protož 1 já k Tobě spěchám, - Paní vznešená,© račmně,prosím,ulehěiti— tížibřemena;
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kToběšepceprosburet,| neračižmneoslyšeť,
abych mohl bez úrazu k cíli svému spět.11.MatkoBoží,volákTobě| hlasmůjlkající:© Chraňmédušeodzáhuby-mocnoupravicí,abyknížetemnoty— svazkyhříšnéslepotyneupoutalmnezasznova© dosvéroboty.

12. Též své tělo odevzdávám- do Tvé ochrany ;střezho,Panno,odúrazu,| střezhoodrány!
Veď je cestou trnitou, drž je silnou rukou svou,-abykdystéžoslaveno| bylosdušímou!13.Ještě,Matko,úpímkTobě,© chraňmouotěinu,© bynebylaopuštěna© vlastníchodsynů!
VelemoenáTvojedlaň© jakoneprostupnázbraňprotijejímnepřátelům© bezpečnějibraň!

14. A když přijde ona chvíle - boje těžkého,kdysedušebrátibude© zkrajezemského:
potom, prosím nejvíce, by Tvá mocná praviceuvedlajivkrásuvěčnou— rajskéštěpnice!

[5.pre
v

1. Za-se no-vou ra-dosť vě-stí nám
tu že má-me ji-ti v o-nen chrám,

Bohem daný nový den,
kterýž Tobě zasvěcen,

= EZ

mocná nebes. PanovSEEEEEE—ni-ce;| pro--tovšech-němzá-řílí-ce,
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že smí slá-vu pěť ne-hod-ný náš ret: Sal-ve!

2. Zvučná píseň vůkol hlaholiž - a zbuď ze snaspícízem,© anášjásotsvíčekzapudiž© spánek
lidskýmsynůmvšem,© abysnámivjednomkůru© vysýlaliknebivzhůrukPanímilostné
písně radostné: Salve!

3. Ó vy, kteří světu vládnete, složte s hlavyvládyznak© atéžsnámivděčnězvedněte© ku
Marii zbožný zrak, hle, Ji slunko, hvězdy pějí,
pějte také k poctě Její! Hory, údolí nechat
hlaholí: Salve!4.Kdojestvbídě,kohotísnížal,© akdobolůnesetíž,© abyŽalost,bíduzažehnal,© kMatce
pospěš pode kříž, - Ona ztiší slzy, vzdechy, v srdcevlejepramentěchy:© slunkovžalostech,© léku
v bolestech: Salve!

5. Kdo pak nevinnosti zlatý květ - chováš v křehké
nádobě, aby neoloupil oň tě svět, by byl vždy
ti k ozdobě, - Pannu ctíti neustávej, - v ochranu se
Její dávej; - Panně vítězné - zazní líbezné: Salve!

6. Která duše těžce zápasí, - hříchu spjatá nemocí,
nechať k Marii se přihlásí, - Ona skytne pomoci.

- Ona sejme její mdloby, - Ona potře hříchu zloby;nechťonvespolně© pějehlaholně:Salve.
7, Kdo jsi v štěstí neb kdo opuštěn, - kdo zdráv

neb spjat chorobou, - kdo jsi mlád neb stářím obtížen,-pějjencelouútrobou,© spojsesnámisnebesšiky© vjedenhymnuspřeveliký:© nebesVlád
kyně, - Boží Svatyně: Salve!
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8. Takto nechaťpíseň naše zní, - poutníčkové,celýden,© akdyžsenámvečerpřichýlí,© víčka
zamkne tichý sen, - noc pak celou srdce vroucí
Matce díkem bude tlouci: Hvězdo, dennice,
spásy kotvice: Salve!

106.

(Dříve: „Poutníčkové Marianštíi, radujte se.“)

Nápěv jako: Maria, Boží Rodičko atd.; viz str. 137.1.Marianštívypoutnici| radujtese,| překrásnýmájsenavrátil,| veseltese,© radostnápouťnámdaleká— nastávázas,© nakteroujste
se chystali předlouhý čas.2.PředevšímBohumilému© vzdejmedíky,ženámdaltytoradostné© okamžiky,žemožnonámtusvatoupouť© nastoupiti,— Matičkusvou,Častochovskou© navštíviti.

3. Věříme, že jest Maria Panna čistá, žebudeprosit,doufáme,© zanásKrista,© milujemvNísvouMatičku© přelaskavou,| ráditucestukonáme© namahavou.
4. Chystejte se již, poutníci, - na pouť svoji,jakIsraelechránilBůh© vtěžkémboji,-ochrání

nás a posilní v putování, putuje s námi Kristussám© anáschrání.
5. Tisicové již spěli tam, kam vy jdete,všeckotéžrádisnášeli,— cováshněte;| vdešti

šlidnesazítrazasvslunci,prachu| aspělipřecebeztrudu,© bezestrachu.6.Nikdotécestynekonal— bezodplaty,stačíjenBožíMatičšky© pohledsvatý,© ajako



— 464 —

jarnímslunéčkem-sněžnékraje,© taksrdcehříšné,ledové© blahemtaje.
T.Amnohésrdcetvrdéjiž© nadkameny,sklonilosetujakoklas— nalomený;©— oči,ježnikdydoposud— neplakaly,© slzamiblahanyníse| zalévaly.
S.Slyšte,jakmatkasvolává| dítkyčasem,Mariazvesvépoutníky© sladkýmhlasem.| „Zamnousem,dítky,chvátejte© kČastochovu,© vy

slyší Bůh, oč žádáte, k mému slovu.“
9. Tož, bratří. sestry, pospěšme - s hlasnou písní,povímeJí,cobolínás,— conástísní,© potřebysvépředMatkytrůn© předložíme© amilosťBožísobětam| vyprosíme.
10.Nebudem,bratří,konati| cestuvšední,protosedobřepřipravit— slušípřední:svědomízhříchutřebajest— očistiti© apokojvsrdci,vdušipak| milosťmíti.
11. Všem odpustíme, kdož nám kdy - ublížili,bychomtakvůliKristovu-vyplnili,— kterýnásslovem,příkladem©— lásceučil,— modlesezalid

na kříži, jenž jej mučil.
12. Odpusťte nám též, přátelé, v tuto chvili,-čímjsmesetaképrotivám| provinili,modletese,ažvdálnýkraj© odejdeme,© jakmysezavásmodliti© slibujeme.
13.Prosímehlasyvroucnými© svatouPannu,abynásvšeckypřijala© podochranu;— natéto

našídaleké© svatépouti,aťduchazléhoúklady
všecky shroutí.14.ObudižBohudobrému© chválavzdána,ženámtamilosťveliká© opětdána,© abychom
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mohlividětiobrazsvatý,| vzácnýtopolskékrajiny© pokladzlatý
15. "Msickrát budiž zdravena, Panno krásná, nahořeČastochovskétam,Paníjasná,© vypros

nám,tvojimpoutníčkům,© milosťBoží,aťvnašem
srdei láska se k Bohu množí.16.Aťžijemtakapracujem,| jakBůhvelí,
abychom všichni raději - umříťchtěli, než bychomtěžkýmhříchemJej| urazili,-aJehomilost,spásusvou© zahubili.

17.Pros,aťtakzbožněžijeme,© Čistěsvatě,
u Boha bychom patřili kdysi na Tě, a Tebe,Matko,chválilisKristemPánem© nahořesvaté
na věky - věkův. Amen.

17.

Ee=4slerdepttlea
1. Ve-se-le, pře-krá-sně zpí-va-ti já bu-du,

=
nbí6====

k Ma-tič-ce Cel-len-ské S ra-do-stí ZASpů-jdu.

2.Vtosídlopřeslavné,© krajevzdáleného,Mariabudemne| chrániťodezlého.3.Budujáputovať© přeshoryadoly;„Zdrávasbuď,Maria!“© zpěvmůjzahlabolí.4.Nemámjápotěchy© světěnadalekém.JenTysesmiluješ© Matko,nadčlověkem.
5. Mnohokrát hřešil jsem, - dobré zanedbával,

Boha jsem rozhněval, tělu zvůli dával.
Poutní kniha II. 30
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6. Boha jsem urazil, © duši se bojím,jestližeránysvé© zavčasnevyhojím.
7. Jak že mám k Bohu jíť - žádat odpuštění ? Málojenctnostímám,| hříchůmmírynení!
8. Před Jejím oltářem ©padnuna kolena:přimluvsezamnely,| Pánnopřeblažená!
9. U Syna přimluv se, by mne vysvobodil,

bych jařmo neřesti se šíje své shodil.
10. Bych vírou upevněn - zaplál láskou k Němu ;láskoutéžzahořel© kubližnímusvému.
11.Bychsrdcečistézas— neposkvrnilhříchy,hněvusevystříhal,© lakotyapýchy.12.Abychsevaroval© hnusnénestřídmosti

a srdce zavíral před chlipnou žádostí.13.AbychsiTě,Matko,| věrnězamiloval,vectnostivšeliké© věrněnásledoval.
14. Bych z hříchu povstana - ve ctnosti byl stálý,adošelvnebipak© věčnéBožíchvály!Amen.

18.
(Dříve: „Sem, sem, poutníčkové.“)

1. Pout-nič-ko-vé mi-lí, k Mat-ce spě-chej-me,
z ce-lé-hbo Jí srd-ce chvá-lyzpí- vej-me:

0- * ,|f=ee=e=is=FZ
6 i— FEI k=== =H

Od ze-mě až k hvě-zdám leť náš vrouc-ný hlas,
04„MsuLjLII | II j LFžá ILI | i

— L- O pa | =—=—gy = ='= = = Ss 1
Ma-ri-a, buď zdrá-va, zdrá-va kaž-dý čas!
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2. Jasní andělové, přidružte se k nám, - jedenvnásaťhoříkMatceláskyplam.| Odzemě
až k hvězdám atd.3.Všechnydílysvětasvorněpospolu© slavtePanímocnouvjednomhlaholu— Odzeměaž
k hvězdám atd.

4. Dcero Boha Otce, Paní důstojná, - Tobě byladánamilosťpřehojná.© Odzeměažkhvězdámatd.5.MatkoBohaSyna,Panno| přečistá,
stkvoucí slávou stojíš v nebi u Krista. Od země až
k hvězdám atd.6.ChotiDuchaPáně,trůnemoudrosti,| růže
rajských ctností, zdroji milostí! Od země až
k hvězdám atd.

7. Slunce poledního přejasná je zář, - tisíckrátvšakTvojestkvělejšíjetvář.© Odzeměaž
k hvězdám atd.

8. Spanilá jak luna prostřed zlatých hvězd tak
i naše Paní v šiku svatých jest. Od země až
k hvězdám atd.

9. Paní, slávy Tvojí nevypoví svět, jak jsmešťastni,žeTichválusmímepěť— Odzeměaž
k hvězdám atd.

10. Život náš kéž Tvá jest chvála jediná, a
když přiblíží se smrti hodina, - nechť je poslední
náš na tom světě hlas: - Maria, buď zdráva, zdráva
každý čas!

19.

Nápěv jako při písni 12.: Slyšte hlas Panny Marie atd.

1. Poutníčkové, pospíchejte, - Matce Boží chváluvzdejte.© doMarieCellyjdeme,© zpěvemsvým
30*



— 468 —

Jislaviťchceme.© Zdrávas,zdrávas,zdrávas,
Maria pros za nás.

2. Tisickrát buď pozdravena, jež jsi nad všepovýšena,mocnánebespanovnice,© křesťanůvšechpomocnice!| Zdrávasatd.
3.Jakorůženazahradě© rozkvetlajsivlidstvasadě,— vůněpobožnostiTvojí© svatéhodvnebistrojí.| Zdrávasatd.
4.Lihejakbělostkvělá© čistotaTvá,Pannobdělá,© Bohasnebeksobězvala© anámSpasiteledala.© Zdrávasatd.
5.JakpodcedrnaLibanu,© moenouTvojipodochranu© vžárubědjdouhledatstínu© zástupovélidskýchsynů.© Zdrávasatd.
6. Jako cypřiš žalostivá - plakala jsi trpělivá,

kdy Syn umíral Ti Boží - na tvrdého kříže loži.
Zdrávas atd.

7.Fialinkoulibévůně,© skrytouvhebkétrávylůně© pokoraTváskromnědýše,© utajenasvětapýše.| Zdrávasatd.
8.Jakovčelkapilná,hbitá,© Tyjsibylapracovitá,© namodlitbáchvezdystálá,© řečTvásamaBožíchvála.© Zdrávasatd.
9. Dnešního dne všichni vzhůru, vojskoMarianskévkůru© podoblakynebeskými-zpívejsřádyandělskými.| Zdrávasatd.
10. Vzore ctnosti, vzore krásy, prosebné

slyš naše hlasy, - dej, ať se Ti podobáme, - s Tebouvnebipodílmáme.| Zdrávasatd.



1.ee. jsemokrásnýhlas,Ma-ri-a vo-lá nás::
Pojd-te sem, pout-ní-ci, věr-ní slu - žeb - ní- ci,

id- lRadoompoje| MiškaOhlerskéÚTPZT7
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Pa-ní na-še, za nás se při-mlu-Ví,
O. k 1
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za vše-cky pout-ní-ky ou Je- ží- še.

2. Měl jsem dnes krásný sen, - abych byl připraven© napouťsedát| přeshory,doliny© doštýrskékrajiny© vMariinhrad.© Matičkaatd.
3.Rychlejsemzloževstal,— abychsepřichystal-putovathned,© kdeobrazMarie,| překrásnélilie-záříjakkvět.© Matičkaatd.
4. Tebe jsem vyvolil, - v srdei si oblíbil - proTvojictnost,© proTvojičistotu,© zbožnosťadobrotu© nadvšechenstkvost.— Matičkaatd.
o.Nadevšepoklady,© nadpole,zahrady,nadzlatasvit,© nadkrálůprapory,© Ty.Matko,pokory,© buduTěctít.Matičkaatd.
6. Vroucně buď zdravena, slavně buď uctěna;Toběbuďčesť© zúststarce,dítěte;květnechťTirozkvete,| svítízářhvězd!© Matičkaatd.
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7.Tynašezáštito,-jížbylodobyto© spasenívšem,© proszamnevnemocech,| nouziastarostech,© vnichžspoutánjsem.© Matičkaatd.
8.Zanašepřátely,-codomazůstali,| prosímeTě,© orodujuKrista,6Pannopřečistá,vyslyšíTě.© Matičkaatd.9.Potomtoživotě,— kdežijemvaizotě,vnebeskouvlasť© cestunámurovnej,-požívaťsTeboupřej© bezkonceslast.— Matičkaatd.

1. S vel-kou ra-do-stí sem po-spí- chej - te
-OkS= =

do té štýr-ské ze- mě. Jen se ptej - te,
"pe

FEE==1e =FL |

Ma-tičě-ka kde mi. lá, krá - sná

6533dadsis atd
a spa- m dá če ká- vá nás.

2.Zvolilatosvatémístosobě© Maria,byčlověkvkaždédobě© mohldosábnouti| naživota
pouti, čeho potřeba.3.Učítomunaševírasvatá,© žeTvápomoc,Panno,přebohatá,© patronkoužesnaší,© pokladů
všech dražší, - Matko Kristova.
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4. Proto k trůnu Tvému rádi zase - putujemevtomtokrásnémčase,© nadčímžsrdceceléplesávnašemtěle| svatouradostí.
5. Která žehnáš s nebeské nám výše, - k Tobě

láskou srdce naše dýše, Tebe pozdravujem, - Toběprozpěvujem:© ZdrávasMania!
6.Nemoc,zármutekanepohody,© starostianepřátelskéškody-Toběpředkládáme;| dobrotuTvouznáme,| račnámpomoci.
7.NasvědomínašemIpějíhříchy,© otrokyjsmevášní,hněvu,pýchy;toholitujeme,© polepšiťsechceme;| vyproslítosti!
8.Vsrdeinašemsílydostinení,— bychomodolalipokušení.— Aťjepřemaháme,| vhříchy

nepadáme, síly vyžádej!9.Nadliliečistějšíjsibyla,© ČistotaTinadevšeckomila;| prosizanásKrista,| srdcenašečista© aťjsoujakoTvé!
10. Víš, co nás zde bolí, víš, co trápí, - v srdce,vtělozatínásvédrápy;— čehotřebavčase,čehokvěčnéspáse,© vypros,Maria!

byl11.Toťtydary,ježTipřinášíme,| prosby,slzy,vnichžsiulevíme,© potřeby,ježmáme,splnění,ježždáme.© Račnásvyslyšeť!12.DoufámevTě,našemiláMáti,| žeseráčíšsnámislitovati— Budem-liTěctíti,— Boha
velebiti, nezavrhneš nás.

13. Jako na pouti nás ráčíš vésti, tak nás,Bože,uveďtakévštěstí,© bychompotomžitímohlisTeboubýti© věčnévradosti!Amen.
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22.

Nápěv jako: Pojďte, chvalte atd.

1.Pojďtevšicknidůvěrně© knejmocnějšíKrálovně,| [:kterounámsámPánJežíšdalknaší
ochraně.:|

2. Neb jest Matkou milosti, - která naše úzkosti
[:ulehčuje a nás těší v každé těžkosti.:]

3. Anoť Tys nám od Pána, Máti milá, poslána,
[Ty jsi v trápení a kříži naše ochrana.:

4. Žehnej nás svou milostí s nebes blahé
výsosti; [:my se k Tobě utikáme pod. plášť
mateřský.:]

5. Budiž při nás mocí svou, ať nás nikdy
nepotrou - [:nepřátelé, hrozící nám věčnon záhubou.:]

6. V země naší obvodu vypros hojnou
úrodu, - [:zažeň od nás moru, hladu, války nehodu.:(T.Požehnejnámnastatku,© nebTěmámezaMatku,| [:chraňnásvšehohříchuaIstných
dábla úradků.:j8.Chraňnásmocnýmpláštěmsvým,© budiž
Matkou dětem svým, [:ať se ubrání a čelí zdatně
časům zlým.:)9.Chraňnásduchanevěry,© jenžjakpeklapříšery© [:dorodinsevkrádáamírhubíveškerý.:]

10. Chraň nás mysli zpupnosti - očí, těla žádostí, 
[:ať se ctnosť a pokoj v srdcích našich uhostí.:

11. Přispěj nám svou pomocí, v poslední když
nemoci [:volaťbudem: Máti! Ty jen můžeš pomoci.:12.Dej,aťsBohemsmíření© připosledním
loučení [:pod Tvým pláštěm všickni, všickni dojdem
spasení.
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29.
(Dříve: „Dobrý den přejeme.“)EEEa Sní

1. Po-zdra-vu-jem Te-be, Pan-no Ma-ri-a,
Abg IMIa]G Hroh

po-tě-še-ní na-še, Má-ti pře-mi-lá,GYLEL=
pře-krás-ná a spa-ni-lá, sva-to-cell-ská

Ma-ri-a, po-tě-še-ní na-še, Má-ti Ma-ri-a!

2. Tam v té štýrské zemi, tam Tys, Maria,
potěšení naše, Máti přemilá, překrásná a spanilá, SvatocellskáMaria,— stáneksipřekrásnýsama
zvolila.3.Tamjsichtělabýtizvláštěuctěna,© tam
T1zázračnámocSynemsvěřena,© tamjáprototakérád| strojivámseputovat,oTvéláscevděkuplně
rozjimat.

4. Ó jak šťastný pro nás jesti tento den, kdy
k nám Máti volá: „Přijďte, dítky, jen, - dávno jsemvásčekala,© bychvásvnáručpřijala© ahojných
darů vám nebes podala.“

o. Však 1 my jsme na den ten se těšili,
kdy zas spatříme Tvůj obraz přemilý, kdy zaspřednímžalosti— změnísenámvradosti,— jak
slunce nad mraky když se uhostí.
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6. Proto 1 my dnešního dne plesáme, v zemištýrskétvářTvouspatřitspěcháme,© nevolnonámdomadlíť,© čijaknemádítkojiť-zaMatičkou
spatřit Její lásky svit?T.Tystosluncekrásné,jasné,zářivé,© Vys
to světlo líbezné a blaživé, jež žal každý potírá, 
hořkosti mu odbírá - a radostí nám ráj znova otvírá.8.Jakžetedynemámednižehnati| kdynámpřánozaMariíspěchati,| zanechaťvšechpracísvýchtrampotnýchaklopotných,© když
v Čelli všickni chvil dojdem radostných.

9. A tak jak my kroky své jsme zřídili,bychommilostnoutvářTvojispatřili,© račiTysenakloniť© asezanáspřimluviť,© bychom
mohli také v nebi s Tebou dlit.

10. By nás i tu Kristus, přemilý Tvůj Syn,
shledal prosty stínu neřestí a vin a nás, Tvojesvěřence,© vděčnéTvojechráněnce,© přijalmezi
svoje svaté blažence. Amen.

24.=Eo
1. O Ma-ri-a, dáv-ný čas Tě hle-dám,

ob- tí- že -mi od-stra-šiť se ne- dám,

H
a||

i I
u LLÍ-BE -“ “ L-

mar-na je-stl sna-ha má; Při- spěj
až Tě na-jdu, spa - nl- lá.

5 3 TT ]iTe- ZE6 FEELm—dít-ku| své| mu,těž-cezmí-fa
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né p
i ť | L= IE ierestih

né o—mu. vbbí-dách zlých a Úú-zko-sti.

2. Oko mé se k Štýrsku obrátilo, tam se stan
Tvůj svatý stkvěl, - srdce ve mne blahem poskočilo,kdyžjsemMatkuzdálkyzřel.© Přispějdítkuata.

9. Máti divotvorná, spěchám k Tobě, - ramenůmmýmkřídladejj,© mocnýmlékemvžalu,světazlobě© jestTvůjsvatýobličej.© Přispějdítkuatd.
4.Dobřenazývásenašezemě© pláčestrast

ným údolím; u Tebe jen dojde lidské plémě
ulehčení žalům svým. Přispěj dítku atd.5.Zlobysvětaproudyrozpoutané— jistou
zkázou hrozí všem, hvězdou ochrannou však světuplane© zářeláskyvokuTvém.Přispějditkuatd.6.Matkonaše,knebispasnábráno,© útočištějediné,© podTvýmpláštěmskrýťsekomupřáno,vbouřisvětanezhyne.© Přispějdítkuatd.7.ÓMaria,prosímsrdcemcelým,© užmitvářsvouspatřiťdej,© aťjižmohupředvým
trůnem stkvělým klesnouť na svůj obličej. Přispěj
dítku atd.

25.
nkVebt= 3a1=£FE

1. Zdrá-vasbud, Pan--no Ma-ri-a, mi-lo-sti

Bo-ží jsi pl- na; [-nad med slad-ší to |
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Ea ap -—ý 1 |="=== TEE
e/ i ť

slo ovíč ko: Ma-ri-a Bo-ží,

Ma-ri-a,Boží| Rodič-ko.:)
2.PánBůhsTebou,požehnána© Tysmezi

ženami sama, [:když Tebe slyším jmenovať,
nemohu leč se, nemohu leč se radovat.:j3.PlodživotaTvého:Ježíš,| jimžTynás,
Matičko,těšíš,© [:nechaťvždyplášťTvůjochranný
v soužení blaží, v soužení blaží křesťany.:|

4. O svatá Panno Maria, pros za nás hříšnéuSyna,[nebomyvTebedoufáme,© naději
silnou, naději silnou skládáme.:)5.Nyníivhodinusmrti| račižnámpřítomna
býti, [:duši doveď do radosti, do nebeského,
do nebeského království.: Amen.

26.

1. Ti-sie-krát buď po-zdra-ve-na, Ma-ri-a,
ne-sko-na-le ve-le-be-na, Ma-tkomá;

OA ———

=3
Ma - ri - a, - Ž1č- ko, sva-to- cel- len

P EN N | ) z II(GeMMO ETC TIETÁÁ TÍa epeV s Ji
ská Ma-tič-ko, dra-há per-lič- ko!
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2.ČelýsvětVězoveMatkou,Maria,© velebíTěpísnísladkou,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
3.Inámprotobudižpřáno,Maria,© zpívat

Tobě, mocná Panno, Matko má. Maria, růžičko atd.4.Ačkolináshříchytísní,Maria,© nepohrdejnašípísní,Matkomá.| Maria,růžičkoatd.
oD.K Tobě, Matko, putujeme, Maria, tam své

srdce obmýť chceme, Matko má. Maria, růžičko atd.

6. Když Tě prosí duše čistá, Maria, skytnešpomocdozajista,Matkomá.— Maria,růžičkoatd.
T. Nemocných už tisicové, Maria, - našli v Tobězdravínové.Matkomá.| Maria,růžičkoatd.
8. Uzdravilas němé, chromé, Maria, - malomoené,nevidomé,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
9. Po dnes láska Tvá k nám hoří, Maria,

pravice Tvá divy tvoří,Matko má. - Maria, růžičko atd.

10. Divotvornou moci Tvoji, Maria, též i dušíbolsehojí,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
11.Nešťastníaopuštění,Maria,© vTobědojdoupotěšení,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
12. Siroty a nuzné vdovy, Maria, těšíšmateřskýmislovy,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
13.Ubožákůmvďáblamoci,Maria,| také

spěcháš ku pomoci, Matko má. - Maria, růžičko atd.

J4. A tak ve všech strastech žití, Maria,- láskaTvojedětemsvítí,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
15.Protoodnásvelebena,Maria,© tisíckrátbuďpozdravena,Matkomá.© Maria,růžičkoatd.
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1. Já jsem si vy-vo-lil za o-chra-nu
po-bož-ně bu-du k Ní ce-stu ko-nat,

R RSLIG a- EFE Ů
Ma-tič-ku| Cel-len-skou,sva-touPan-nu,
a-bych moh' bla-že-ně jed-nou sko-nat.===

— [o
Nechť se se mnou co chce sta- ne,

DMO — „mV OL IE,
LL
J du-šemádou-fa-ti| ne-pře-sta-ne.

2. Pamětliv Kristových přesvatých slov,opouštímochotnědomácíkrov,© soltářepohlížíMarietvář,© kolemNížlejesenebeskázář.
Nechť se atd.

3. Půjdu, jak dal jsem Jí nezvratný slib,třebassevysmívalnepřátelvtip,© zbraňujírodiče
1 dětí sbor, cestu mi zastoupí temena hor.
Nechť se atd.

4. Naději v Kristu a Marii mám, Jejichmoe,láskuadobrotuznám,© Onimiposkytnou
života květ, který bych nezměnil za celý svět.
Nechť se atd.

5. Kleknu, jak vejdu jen v posvátný chrám:„Matičko,nakloňsemilostněnám,© zočíTvýchvzejdinámnadějesvit,— žesekdysdostanemvnebeskýklid.“© Nechťseatd.
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6. Nad hříchy propuknu v lítostný pláč:
„Matičko Cellenská, způsobit rač, aby TvůjnebeskýmilostnýSyn— očistildušimouodevšechvin'!“© Nechťseatd.

7. Aby mi uděll potřebných sil, ctnostněbych,poctivě,pobožněžil,© abymneostříhalpo
všecky dny, aby můj život byl vzorný a ctný.
Nechť se atd.8.VěrnájakMatičkamiluješnás,© chráníšnás,zastávášpovšechenčas,— vymahášpomocidětemsvýmvšem,| kteříTěvzývajívtrápenísvém.© Nechťseatd.

9. Kristus dal spasení do rukou Tvých
všechněch, jež zármutek tísní a hřích. - Nuže, svouvykonejlíbeznoumoc:© zapuďvšechbolestí,úzkostínoc!| Nechťseatd.

10. Přispěj nám k pomoci, nejkrasší z hvězd,pomoznámpřemocinepřátellesť,© láskusvouvelikou,Matko,námzjev,| díkemaťradostnýmzavznínášzpěv:© Nechťseatd.
11. V poslední hodince, Ježíši můj, s Mari,Matkousvou,uložestůj,© abykvámdonebe

vznesl se duch, kde sídlí láska má — předobrýBůh.| Nechťse,jakchce,semnouděje,-Matička
Cellenská má naděje. Amen.

28.GerHL
( € —

1. Ó Ma-ri-a, Ma-tko Bo-ží, k To-bě s tuž-bou
o pří-mlu-vu u Je-ží-še po-kor-ně Tě
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chvá- tá- me, U-slyš li-du vo-lá-ní,žá - dá - me.
fa | j. | i. JM Z - j „T - i i v I - — JI

VJ e—3—TiS E Ljenžsevpros-báchu-klá-ní,— vy-žá-dejnám'ELEZLi|Ja.eé6 3-|4mLA
I (E | W S O TJNÍ

ctnost-ný ži-vot, po něm bla-hé sko-ná-ní!

2. Před Trojicí nejsvětější byla's nejvýšspanilá,© žeTěMatkouSpasitele| předevšemizvolila.© Uslyšatd.
3. Proto, Matko, všecko zmůžeš u Bohasvoužádostí,© naTvéslovoPánlidvěrný| zevšehozlavyprostí.— Uslyšatd.4.Vypros,byBůhnekáralnás— podlenašíproviny,© nýbržzmírnilmilosrdím©— zahříchytrestpovinný!| Uslyšatd.
o. Vypros, by Bůh Zachovatel dal námhojnouúrodu,© síluvevšempočínání| azdarvkaždémzávodu!© Uslyšatd.6.Mysevšickniporoučíme© doTvémocnéochrany,© vživotěismrtibudiž© pevnýhradnášobranný!| Uslyšatd.

29.
AE —AKTI (I ILIFFTSI HT Tree]©*-TeMi TTEE"

1.0 Má4-ti Kri-sta Pá- na, Ty, Pan-no,
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vzne - še- ná, buď chvá-la To- bě vzdá
nh -I) I L LM a = i A| JIL P U. wi — u |S JÍ T 1 TITjFF

na, buď zpě-vem u - ctě - na! Buď chvá-laak,
To-běvzdá-na,buďzpě-vemu - ctě-na.
2.TvorkaždýkTvojichvále© pějvblahéradosti,[:chvalTebeneustále— všedlesvé

možnosti !:]
3. Vy, mládencové, panny, česť pějteMari[:avíneknevídaný| Jípleťtezli

lijí! :]4.ČtivroucněMatkuPáně| zvěř,ptactvo,rostlina,© [:boršumný,hory,stráně,© tůňvodní,
dolina !:]

5. Ty, slunce v modré dáli, vy, zlatéhvězdičky,| [:téžprozpěvujtechvály,© česťBoží
Rodičky !:]6.Jínechaťúctuvzdává— všechsvětůbu
dova ; - [:buď věčná Tobě sláva, - o Máti Kristova! :]

30
o

04
P N I [L VI | = =
W © .-d T 7

1. Ra-duj se, du-še, v tě-le, již na-stal tem
že mo-hu ří-cl smě-le, jdu pu-to-vat

Poutní kniha HH. 31
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jí Zdrá-va buď, Ma-tič-ko na-še,
pa f + T

Er
Ro-dič-ko Pá-na Je-ží-še! O-ro-duj Ty za nás,

a g ý K6 - 7DLE
SŽ . — —Ma-ri-a,| stá-lesepři-mlou-veju8Sy-na.

2. Pojď, nehleď na obtíže, - jež cesta chystá,
neb ve znamení kříže - jest spása jistá. Zdráva buď,
Matičko atd.3.Jakcestaujdekrásně.© senenadáme,
když píseň svoji hlasně - Ti zazpíváme. - Zdráva buď,
Matičko atd.4.Světposměšněsedívá,— jakputujeme,vnásvšakjevíraživá,| jížsledujeme.© Zdráva
buď, Matičko atd.

5. My všichni dobře známe - moe, lásku Tvoji,vnižzáštitusvoumáme© vsvémkaždémboji.
Zdráva bud, Matičko atd.

6. Jen řádně vykonejme pouť tuto svatouadušivoběťdejme© Jíláskouvzňatou!© Zdráva
buď, Matičko atd.T.Aťzmlknoumarnéřeči,© zvědavosťchtivá,

o srdce mějme péči, - v něž Bůh se dívá. Zdráva
buď, Matičko atd.8.Myšlénkynašesvětem© aťnetěkají,© však
pobožnosti květem - nechť rozkvétají. - Zdráva buď,
Matičko atd.
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9. Jen taková pouť pravá - je k Boží chváleazárukunámdává| milostistálé.© Zdrávabuď,
Matičko atd.10.Krokkaždývoběťdejme© MatičceBoží,
a Ona tíž s nás sejme - a milosť zmnoží. Zdráva
buď, Matičko atd.11.Tatouhasrdcemchvěla,© ježdnesse
plní, ať tedy píseň vřelá vzduch všechen zvlní.
Zdráva buď, Matičko atd.12.JdemprositzbožněkTobě,© ÓMatkomilá,© bysvprotivenstvídobě© násochránila.
Zdráva buď, Matičko atd.

13. Vše, co nás bolí, svírá, - Ji objevíme, - neb Onaslzystírá,| Jídůvěřime.-Zdrávabuď,Matičkoatd.
14. Svou vyznáváme víru Tvým předobrazem,© žesvětlýpaprskmíru© námsešlešnazem.© Zdrávabuď,Matičkoatd.15.Vše,čehopotřebujem,| račvyprositi,

zvlášť ať Tě následujem v svém živobytí.
Zdráva bud, Matičko atd.

160. Ať oplačeme hříchy lítostí pravou,
Beránek aťdá tichý - nám duši zdravou. - Zdráva bud,
Matičko atd.

17. By ctnosťjich byla jista, "Tvédo ochrany dáváme,Matkočistá“© mládence,panny.| Zdráva
bud, Matičko atd.

18. Kéž manželé druh druhu - jsou věrni stále asvorněžijíspolu— aBohukchvále.-Zdrávabud,
Matičko atd.19.Prosnašezarodiny,| aťvedoukctnostirodičedcery,syny© akezbožnosti.-Zdrávabud,
Matičko atd.

31*
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20.Patřnasirotubídnou,© ujmisevdovy,kpodpoředušivlídnou© vzbuďskutkyslovy.
Zdráva bud, Matičko atd.21.Dejvctnostisetrvati© námživotcelý,
abychom dobří, svatí v říš Boží spěli. - Zdráva bud,
Matičko atd. :22.Izasvéprotivníky© sepřimlouváme,
by přešli v svatých šiky, zde k Tobě Ikáme.
Zdráva buď, Matičko atd.23.Ažbudedušestělem© seloučitbolněkéžknebivletěsmělém| sevznesevolně!
Zdráva buď, Matičko atd.

24. Tehdy nás vezmi vlídně - svou pod ochranu,aťposmrtisvéklidně© jfemvnebesbránu.
Zdráva bud, Matičko atd. Amen.

.31.
Tat J j j. "A3 E143 T -A4(P== ==

1. Mé jsi po-tě - še- ní, Ma-tko dra -há,
ú-to-čli-ště mo-je, stu-dně bla-ha;

po vše-moc-ném Bo-hu pou-ze k To-bě
faV

ZEry=ST== E==t=
u-tí- kat se mo-hu v kaž-dé do-bě.

2.MatkoBoží,vyslyšnašeblasy,© poskytninámsílyvezléčasy,© vyprosvěrnosťkBohu
v utrpení, která všecko hoře v růže mění!
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3. Shlédni na pláč chudých milostivě, - sirotkovipomoz,trudnévdově,© alehříšnédušezakryjzvláště© dochrannéhosvojíláskypláště!
4. Drahota se, nouze stále množí; zadrž,

ÓóMaria, metlu Boží, úrody a vláhy, požehnání 
vypros přelaskavá naše Pani!5.Upravpokojsvatýpovšízemi,© svornosťopravdovoumezivšemi,— uhasválekzhoubnýchoheňrudý,© povyšcírkevsvatou,potřibludy!

6. V životě 1 smutném umírání - Tobě, Matičko,jsměodevzdání;© ažsmrťpozemskýnášpobyt
www?

zruší, uveď v říši světla věrnou duši!

D2.

A- —= k 3 N =
1. Ku Ma-ri-1 vši-ckni po-spí-chej -me,

Lr 98T THLLLLLEPLLI
Krá-lov-ně všech Sva-tých chvá-lu vzdej-me,

p L j |

u LL„ s
e/ Ť v W Ť i

neb nás ta-to ne-bes Pa-ní od zla vše-ho
„A h„M „A | | [D
Wm"uI|TÍ
MV F a „ | IANÍ Id = € ji
ev V

moc-ně chrá-ní.

2.Plesnězaznivejtenašezpěvy,| tímsisrdcenašepouleví,© zpěvemchváluMatcevzdejme,
etnosti Její rozjímejme.
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3.Onaťochranoujestopuštěných,| potěšením
smutných, zarmoucených, - sirotků, vdov boly, Ikání
léčí ráda bez ustání.

4. Budiž Matka tato od všech ctěná, v celémširémsvětěvelebená,© nebtédobrésvojíMáti
povinen svět úctu vzdáti.D.Počatábezskvrnyhříchuvšeho,© zůstala's
vždy prosta všeho zlého, - povýšená's s duší, s tělem 
nad anděly Spasitelem.

6. Mocná Královna jsi nebešťanů, Matka,císařovnapozemšťanů,© kdojenkToběutíkáse,
najde pomoc, dojde k spáse.

T. Jasná hvězdo, slunce na úsvitě, hdská
slitovnice, pomoz hbitě, chraň nás, Matko, v každédobě© volajícívroucněkTobě.

8.Královnoujsinebes,důmjsizlatý,© stolice
moudrosti a chrám svatý, nádobou jsi pobožnosti,

nejkrásnější schránkou ctnosti.

9. V nebi, v kruhu svatých sídlo Tvoje,vToběmilostívšechskrytyzdroje,© protomůžešpomáhati,— milosťvěrnýmdítkámdáti.
10. Jako branou zlatou skrze "Tebe možno

vejíť v radosť věčnou, nebe; - popřej, bychom Tebezřítí© mohlitamavelebiti.
11. V soužení když dítky Tvoje lkají, když

jim bolem dech se v prsou tají, podej své jim
mocné ruky, setři slzy, strasti, muky.

12. K Tobě lkáme vroucně bez přestání:
„Chraň nás, Matko, mocná nebes Paní, - odvrať nemoc,hladabídu| odchudéhosvéholidu.“
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13. Putujeme k Tobě, Matko, v dáli, bychompatřičnouTiúctuvzdali,— budižsnámivtutodobu,| odvraťodnásďáblazlobu.
14. V stánek "Tvůj se beřem svatý, tichý,

prosit za své viny, těžké hříchy, za své drahé,mrtvé,živé,© zatrpicí,neduživé.
15. Před Tvůj svatý obraz pokleknouti - chcemenasvététodálnépouti,| popatřitinaTvélíce,

v nichž milostí na tisíce.

16. Hle! již zříme dům Tvůj, Matko milá,
jejž jsi sobě v stánek vyvolila, již nás vítáš, zvešnásksobě,| sláva,česťbuď,Matko,Tobě!

17. Již jsme blízko Matky, poutníčkové,Královnouježandělůsezove,© hle!jaknanás
vlídně shlížíí povězme Jí, co nás tíží.

18. Před Tvůj svatý obraz poklekáme, - o milosťTě,Matkodobrá,ždáme,© sTvýmsedobrým,
drahým Synem k mateřskému srdci vinem.19.Světuažkdysbudemumírati,| račižpřinássesvýmŠynemstáti— nenechnás,ach!zahynouti| natévnovýživotpouti.

20.Ažsekspánkutělonašesloží,© doveď
duši naši před trůn Boží, kde jest blaho, radování,
slasti steré bez ustání.21.Ještějednuprosbu,Matko,máme,| dřívenežsesTebourozžehnáme:© Vočisteiaťdušem
změní Syn Tvůj tresty v odpuštění.22.Zaněpros,byjejichboly,Ikání| proměněnybylyvradování,© byTěmohlyvnebizřiti,| věčněchválit,velebiti.
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23.Timtozpěvysvojezavíráme:© „Splňtu
naděj, kterou v Tebe máme, - vyslyš prosby naše
vřelé, svatá Matko Spasitele.“ Amen.

(Dříve: „Hvězdo přežádoucí.“)n- jjGe FELC4 JHo==
v o — .

1. Pan-no, jak Tys jas-na, kdo by ne- měl

žas-na ve-le-bi-ti 'Te- be, hvě-zdoz ne-be?

2.Sluncepřevyšuješ,© hvězdyzatemňuješ,
spásy strome živý, svými divy.3.Pannopřelíbezná,© kterábříchunezná,Tyjsibělolistý| kvítekčistý.

4. Ty jsi, Matko Páně, perlou nebes báně, korunouvšechtvorů,© svatýchsborů.
Ď. Vzore, zdroji ctností, Tebe s pobožností

věřici hd vzývá, Tobě zpívá.6.NeboťláskaTvoje— mírnínepokoje,ukájílidchudý,© plašítrudy.
T. Tvoje ruka jemná - z bludů, hříchů temna dušekpravděvodí,| blahoplodí.
8.Ó již vyslyš ráda - prosby svého stáda,kterézveTěsladkou| svojiMatkou!
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34.

Nápěv jako: „Tisickrát pozdravujeme Tebe;“ aneb jako:
„Ejhle, svatý Velehrad již září.“

1. Maria, nejdražší Matko Páně, studně útěchy
a sladkosti, Bohem daná světu ku ochraně,
Ty jsi nebes chloubou, radosti! Ten, před Jehož
tváří vše se klání, Tebe ctí a zve Tě nebes Paní, Tebechválírajštíduchové,© Tebeslavtevšichni
tvorové !

2. Přijmi mile, Panno panen blahá! - též 1 našt
chválu a náš vděk; Tebou naše naděje se zmahá,Tebouzkvetlsvětušťastnývěk.© ČonámEva
v ráji potratila, - Tys nám porodem svým navrátila,
zaplacen jest velký světa dluh, s hříšníkem jest
opět smířen Bůh.3.Tyjsihvězda,ježtojasněsvítí— putujícímpoutívezdejší,© ctnostiTvénadvonnéjarníkvítí
vydychují vůni libější. Ty jsi růže, ježto krásně
kvetla i když žáha zármutku Tě hnětla; - čistýmzrcadlemjestživotTvůj,© TebousámBůhozdobil
trůn svůj.

4. Ten, jenž přísně zkoumá lidské činy,
vševědoucí Soudce na trůnu, nenalezl na Tvé dušiviny,© dalTinevadnoucíkorunu.© Oplývášjiž
nevýslovnouslasti,© patříšnaTvářBožívnebes
vlasti a před Jeho klečíc stolicí - chválíš Jediného
v Trojici.5.VelkéodBohaTipřánomoci,| andělůTsloužíslavnýkůr,© řadaapoštolůsarciotei,
Tobě slouží celý nebes dvůr. My co dítky k matce
zříme k Tobě, - mocná přímluvkyně, v každé době! 
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přednes prosby naše Ježíši; slova Matky rád
Syn vyslyší.6.Pocelýnášživotdoskonání© přímluvousvounanáspamatuj,© vsouženíapřivšempočínání© krokynašeřiďapřinásstůj.— Akdyž
v poslední života chvíli bázeň nastane a sklesnousíly:© Matko,potěšnásaposiluj,© prosiž,aťnám
odpustí Syn Tvůj.

30.be = F==Fe=HPe =ITS T |
-


a

ST

L

1. Zdrá-vas Pa-nov-ni-ce nej- moc-něj- š== FEE
SŽ

zdrá-va bu-diž, Pan-no nej svě- těj ší,

| | — m 1©EE spe
plá- po-lá mi lá -ska v ú- tro - bě,

Ar T NÝ „I ] JA
(s g p= oI= I j TT HTY =——e—e=-a

mo-je du-še tou ží. po To. bě.

2. Po Bohu buď nejvýš Tvoje jméno - slavnýmchvalozpěvemvelebeno,© žejsiMatkouSpasitele,vím,| protopředcelýmTěsvětemctím.
3.Chováškrásynevyvážnézdroje,© hvězdyzatemňujejasnostTvoje,© jakozlatoryzáčistota

z duše Tvé i z těla bleskotá.
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4. Zvláštní milostí jsouc obdařena, bylas
k tomu Bohem vyvolena, - by Tě anděl Páně pozdravil,© poselstvíTislavnévypravil.

5.Tobědánanejvzácnějšísláva,© andělBožíúctuToběvzdává,© sámBůhvěčnýsTeboupřebývá,© MateřísvouTebenazývá.
6.ŽesevěčnéSlovovTebenoří,| všechno

tvorstvo rádo se Ti koří, pohleď na nás, Matko,svýsosti,— přijmiprosbynaševmilosti.T.TeberáčilPánBůhvšemohoucí© ozdobiti
krásouvelestkvoucí;© požehnaná'smeziženami,
mezi Evinými dcerami.

8. Jasná svíce, která hoří stále, nebešťané
pěji Tobě k chvále, - andělové Tobě zpívají, krá
lovnu svou v Tobě vzývají.

9. Tvojí duši etnostmi libovonnou, útrobuTvousvatěbezůhonnou© vyvolilsivěčnýnebes
Pán, Ježíš Kristus, za důstojný stán.10.DuchemSvatýmbylasposvěcena,| Jehomocímatkouučiněna;© vToběKristusčlověkem
se stal, z Tebe lidské tělo na se vzal.

11. Ty jsi rajská růže nevadnoucí, - z níž seproudívůněnehynoucí;| Tyjsinejčerstvějšívody
zdroj, v palčivé nás žízní vezdy koj.12.Liliejsičistá,Bohumilá,© Spasitelejsi
nám porodila, který za nás vycedil svou krev,
by nás nezatratil Boží hněv.13.Prosižzanás,Pannomilostivá,© prosižzanás,Matkodobrotivá,© hle,mypomociTvéhledáme,© opřímluvuTebežádáme.
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14. Vyžádej nám hříchův odpuštění, - a pros,bychomhodněpřipraveni© těloKristaPánapři
jali. a se k Němušťastně dostali. Amen.

36.

(Dříve: „Křesťané rozmilí, začnem zpívati.“)

1. Pout-nič-ko-vé zbož-ní, zač-nem zpí-va-ti,
chvá-lu Pan-ny sva-té roz-mno-žo-va-ti,EFjEA4KET
Bo-žesí-lya-dělvševšem,m, by hlasznělnášnášVR EXikIAJ

A A NA MI FA4iu? ITT LEVECTvce-louzem:© Zdrá-vas,zdrá-vas,zdrá-vas,
A iMZNIV|W„my»»+ILA+14
K L | = ©| JAX pTEIMRV TT JN

zdrá-vas Ma-ri-a!

2.Zevšisílyduše,scelouvroueností— na
jev dejme plesy svaté radosti, - že nám přáno zpívati, kMatičcesvévolati:© Zdrávas,atd.

3.Andělovésvatíkzemisnestese,— aťsezpěvnášmileknebipovznese;| kdejendušedobrájest,— Mariipějnapočesť:Zdrávas,atd.
4. K Serafinům s plesem kde kdo přistupte,zamodlitbuzbožnouhlassizakupte,© ať,jakonizpívají,ústavaševolají:© Zdrávas,atd.
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5. Přistupte sem mocní, kteříž vládnete, srdce
svoje vděčně k Pani zvedněte, která v nebikraluje,© sKristemvěčněpanuje,© pozdravteJi:
Zdrávas atd.

6. Přistupte sem, dítky, uctit Mari, -nejkrásnějšízkvítků,stkvěloulilii,— Panněpanenjedinépějtezdušenevinné:© Zdrávas,atd.
7. Rodičové, také spějte s radosti - povychválit

Matku božské milosti, i vy s námi plesejte, kuMariivolejte:© Zdrávas,atd.
8. Stříbrovlasí kmeti, i vy nedlejte, s stařen

kami také vážně zpívejte, panny též a mládenci
jako květy u věnci jasně pějte: Zdrávas, atd.

9. Tomu zpěvu sám nás anděl naučil, když
Bůh jemu Pannu zdraviť poručil, když se právě
modlila, Panna Bohu přemilá ; - proto zdrávas, atd.

10. Tímto zpěvem nechať všickni křesťané
Pannu chválí na té zemi prostranné, - neb kdo Matkuuctívá© přízněSynapožívá;protozdrávas,atd.

11. Od doby té žalné, kdy Pán v mukách
pněl, a „hle, matka Tvoje, “ k učeníku děl, - jestMariaMatkounám,| nebJidalnámBůhSynsám;| protozdrávas,atd.

12.Atoradosťnaše,našeútěcha,© kuMariprotokaždýpospěchá,© byseuNípotěšil,-prozpěvujezevšechsil:© Zdrávas,atd.
13.Onasvojedítkyvroucněmiluje,© ojich

duší spásu věrně pečuje, a v té lásce mateřskévšeckyksvémusrdeizve;© protozdrávas,atd.
14. CČtnostným Ona síly v dobrém dodává,hříšníkůmzasrádamilosťzjednává,© všechněm
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nebeodmyká,kdojenkNíseutíká;| proto
zdrávas, atd.15.Proto,milánaše,dobráMatičko,| Panno
svatá, mocná Boží Rodičko, neopouštěj díteksvých,© krvíSynakoupených,| aťvždypějí:
Zdrávas, atd.

16. Proto, Máti, jak teď, ujmi zvlášť se nás,
když nás sevře těžký smrti naší čas, vypros námvtubodinu| věčnouspásunaSynu,| aťvždy
pějem: Zdrávas, atd.

D0.
(Dříve: „Kam se, poutníku, ubiráš.“)4 ŘGEL

1. Kam se, pout-níč-ku můj, bě-řeš v zár-mut
kde že na-jdeš po- tě- še-ní na tom

ku svém pře-mno-hém : M
svě- tě u-bo-hém? Do Cell po-spěšk Bo-ží

VH T
SL E 6 de a- +

Mat - ce, tam ti bu -de do- bře,
nků

TE
NÍ “

P
slad-ce,© tamkdosseschý--lí,| za-setam

4 ) 1 h —E.n | T j Í i AA I 1 m (E

NÍ — AK ď „ Z L (KPO =

pí - lí na zla-tou chví ll.
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2.Rozhlédnísekolemvšady© světaširoukrajinou,— kdežejesttomístovzácné,© kdemikvětynehynou,© kdeniokoneslzelo,— lečžesrdceradostmělo?© VMarieCell:| květyty
zřeli, kdož kdy tam spěli.3.Tamjestzahrádkatarajská,© vnítenkvíteknejkrasší,kterýkrásynepozbývá,© dušeknebipovznáší,kterýkveteustavičně,© něžně,krásně,vonně,sličně:MariaPanna,© nebemnámdaná© MatičkaPána.

4. Tam jest útulek ten blahý, kde ni poutník
neplakal, leč že sobě lásku Boží a svůj nevděk
k srdci bral; 6 to nejsou slzy, ale - květy krásyneskonalé© zadobyranné,© rosakdykane,
vypěstované.5.Tamtomístoproslavené© zázrakyamilosti,— onichžsvědcivypravují| spovděkema
radosti,| kterakbyhuzdravení,-vzármutkusvémpotěšeni© vzemitéštýrské© odMatkybožské,
Svatocellenské.6.Protož,poutníčkumůjmilý,© nevolvzármutkusvémdlít,© pojďjakdítkokumatičce,cotěbolí,povědít;© Mariajestdobrotiva,— po
těšenístudněživá,přispějetobě,© přijmetě
k sobě, milé jak robě.7.Pospěšjenasdůvěrnosti© přednesJísvéžalosti— upřímněsevyznejzhříchů— spravou
srdcelítosti,OnapláčtvůjpodáSynu,© aby
smazal tvoji vinu; ku Jeho slovu - oživneš znovu,

jak bys vstal z hrobu.8.Pak-lichorésnadtvétělo© sklíčenojestneduhem,© žetisnášetbolesťmnohou,kuMa
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tičcepohleďsem,© většiťOnabolesťměla,-Ježíšekdyžtrpěťzřela,©—vmilostizdroji© Ona1tvoji
chorobu zhojí.

9. Jest-li tobě naříkati, - sirotkem žes na světě,
že kam vkročiš, jenom trní, žádná růže nekvete,| kterábytěpotěšila;© semjenpospěš,

duše milá, ať zde tvá Máti - žalosť tvou sklátí, 
nedá ti Ikáti.

10. Tak Tys i nás potěšila, - Matko naše milostná,ženámsTeboukaždáchvilka© jakovnebiradostna,© občerstveníodcházíme,Tvéselásceporoučíme,© MatičkoKrista,| liliečistá,
spáso všech jistá. Amen.

1. Na sto-ti-síc-krá-te bu-diž poradnavorna,

ne-bes pa-nov-ni-ce,>, Pan--noo pře--vzne-še-ná !
HibbpH E

Ty jsi nad sva-té, v ne-be při- ja- tě,
nkE EF : |3p vv

Bo-hem mi-lo-vá-na, Tvo-ji vzne-še-nosťZ sEE
2

ne-lIze chvá-liť dosť,Ma-tko Kri-sta Pá - na.
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2. Ty jsi Boha Otce dcerou ušlechtilou,
a Duch Svatý Tebe zvolil za choť milou. Ty
jsi nad svaté atd.

3. Jakž my nemáme Tě, Matko, velebiti,
když Tys chloubou Boží, hvězdou, jež nám svítí.
Ty jsi nad svaté atd.

4. Ty jsi nebe, země, všeho mocná Pani,
před Tebou se nebe, země s úctou sklání. Ty
jsi nad svaté atd.

5. Pro Tebe kdo celým srdcem neplápolá,sotvapokušení,hříchabíduzdolá.© Tyjsinad
svaté atd.

6. Nedbáme my světa lichotivých statků,
jen když máme v srdci Tebe, drahou Matku. - Ty
jsi nad svaté atd.T.Maria,Tyblahastudnicejsiživá,© Teboupookřívádušebolestivá.© Tyjsinadsvatéatd.

8. K Tobě pospícháme v každém žalu novém,ubohésvédětipotěšláskyslovem!| Tyjsi
nad svaté atd.

9. Až nám bude, Matko, z toho světa jíti,
rač nás v ochranu svou milostivě vzíti! Ty jsi
nad svaté atd.

10. Dej, ať velebíme po skonání časnémJežíše1Tebevnebeskrajijasném!© Tyjsinad
svaté atd.

39.
(Dříve: „Tě, svatá Maria, my velebíme.“)

1. Te-be, sva-tá Pan-no, 0o-bor svě-ta ctí
ja-ko pra-men krá-sy, lá-sky, mi-lo-sti,

Poutní kniha II. 32
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PATTI -NT TI -X Le. 321

ne-sčí-sl-ných li-dí zpí-vá To-bě hlas,
PA A k M PEASp
6 v ' LF =

cir-kev ve-le-bí Tě, vzý-vá kaž-dý čas.

2.NaTěhledíkůry© šťastnýchandělů,pokorněsediví© vémuúdělu,zavírajíTebevesvůjjasnýkruh,hlásajíTvouchválu© vjasný,
rajský luh

9. Tebe vychvaluje apoštolů sbor, panenskéctíMatky©— nedostíhlývzor;© Tebeopěvuje© mučeníkůřád,veleběTvýchzásluh| pře
bohatý sklad.4.Tebevyznavačů| jásotpřehojný© slavíjakoPáně© stánekdůstojný;© panensbor,jenž
něhouliliisestkví,© nadevšesedivíTvému
panenství.

5. Ty jsi rajská růže - vůně podivné, kteroužten,kdozmírá,— blazeoživne;© Tebou,branou
zlatou,| lidstvovnebejde,-Tebouvzcházíradosť

v nebesích 1 zde.6.Vysvoboď,ÓPani,| vysvoboďsvůjlid,dovšechduširozlej— nadpozemskýklid| adejdosáhnouti— nebesdědictví,— vněmžseTvojesláva© divotvorněstkví.
T.PoBohuTystvorstva© klenotjediný,

protož zpívejte Ti všecky končiny, 1 buď
v Tobě chválen trojjediný Bůh, Otec všemohoucí,

Syn a Svatý Duch!
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40.

1. Před vě-ky již Bo-hem zvlá-ště zvo - le- na,
zá-říš nám jak slun-ce, Pan-no vzne-še-ná;

my se k Tobě utíkáme, když bol počíná,
důvěrně jak dítky lkáme: Salve, Regina!

2.KdyžbylkToběposlán| andělGabriel,obličejTvůjsladkýstydlivěserděl;© byla'smužemnepoznána,| Pannonevinná,-protoTibuď.chválavzdána:© Salve,Regina!
3.Aleřekla'sihned:© „Vyplňseřečtvá,jsemťjáděvkaPáně© kslužběhotová!“-VzešlazTvéhopřivolení© spásyhodina;©— protodímepotěšeni:© Salve,Regina!
4.NarodilsezTebe— nejkrásnějšíkvět,KristusPán,jenžsmrtí| spasilhříšnýsvět;nactnéhokdoSpasitele© vroucněvzpomíná,© takékToběvolávřele:© Salve,Regina|
5. Z pozemského luhu v nebe vzal Tě Pán,velkouzazásluhu© rajskýtrůnTidán;| pře

milostněsvatýchduchů© kruhTěopíná,prozpěvujevblahémruchu:© Salve,Regina!
6.Matko,snebesvýše© pohleďnasvůjlid,vbolestinámtrapné© chvátejulevit;© lásky,vdobruvytrvání| vyprosuSyna| všem,kdopějíbezustání:© Salve,Regina!

32*
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41.

1.Zdrá-vas,dce-roBo-ha| Ot-ce,vše-hoo by-típra-pů-vod-ce;
Gri d3jieFrd=3

je-di-ná jsi že-na Bo-hem nej-výš ctě-ná,

6Ir (TTFF -FEE=F4
Óó Ma n" a, Ó Ma m1ooa!

2. Zdrávas, Matko Boha Syna, kterým sňatanaševina;— IyjsiMatkounaší| nadevšecky
dražší, - Ó Maria, 6 Maria!

3. Zdrávas, choti Boha Ducha, jehož láska
neutuchá; nad nebem i zemi záříš ctnostmi
všemi, 6 Maria, 6 Maria!

4. Panno čistá, bez úhony, - jako jarní kvítekvonný© KristusvyšelzTebe,dátnámvpodil
nebe, 0 Maria, ó Mana!

5. Tys nám Krista odchovala, - na smrť kříževoběťdala,naGolgotskéhoře© kleslavútrap
moře, © Maria, ó Mana!

6. Matko bolná, zraky vlidné na hříšníky
obrať bídné, zaplaš smutku vrásky, - potěš slovem
lásky, © Maria, ó Maria!

T. Ochranou buď v každé zlobě, smrtelné
pak při chorobě - ukazuj nám Krista, který spásu
chystá, 6 Maria, 6 Maria!
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8. Amen! Matko přežádoucí, - buď nám hvězdoumilostkvoucí© asvoujasnouzáří| veďnáskBožítváři,| 0Maria,oMana!
42.

(Nápěv jako při písni 32.: „Ku Marii všichni pospichejme.“)1.Nastotisíckrátbuďpozdravena,© Panno,
věčným Bohem vyvolená ! - Panno čistá, bezůhonná,

Maria, pros za nás, růže vonná!
2. Z Tebe Kristus, Boží Syn, se zrodil, jenž

nám věčné spasení dal v podíl; - Panno čistá, atd.
3. Proto po Bohu Tys naší kněžnou, Matičkouachranitelkouněžnou;© Pannočistá,atd.
4. Před Tvým obrazem, ó Matko Páně, - v pros

bách skromných ukláníme skráně ; - Panno čistá, atd.
5. Nesvárův a bludů lid svůj zprosti, vyprosrozmnoženíbožskýchctností!© Pannočistá,atd.6.Vpoliúrodunámvyproshojnou,© domapřičinlivosťblahokojnou!© Pannočistá,atd.
T. Města, vesnice chraň od nehody, - od požárůhrozných,zhoubnévody!© Pannočistá,atd.
8. Zůstávej, ó Matko, s námi stále - a lid věřícíveďkBožíchvále!© Pannočistá,atd.9.Posmrtivšakzpozemskéhostanu| uveďdušivesbornebešťanů!© Pannočistá,atd.

43.
(Dříve: „Vojsko Marianské.“)
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sva-tou zbrojí o- pí rej sebk =
p- I- |

dá-blu svůdci,bo. -uj proti prav-dy škůd-ci,
PbEO BBSCBAST T079 OMA„Ae - „| i pL- Ji 

s,
J — <7Epro-tiprav-dy© škůd| ai!

2. U vezdejším boji jako skála stojí, Marii
kdo zamiluje a Ji [:věrně následuje :].3.Máknípřístupjistý,© kdojestvnitru
čistý ; - žádosti kdo hříšné zmáhá, - Máť mu [:vlídně
napomáhá:|.4.OnapředtrůnBoží© prosbumocnousloží
za toho, kdo v ctnosti stálý - a kdo [:Pána vděčně
chváli:).5.ProtiPanněsvaté,— hříchemnepodjaté,nadarmosedábelvzdýmá,© peklo[:vhrozném
boji hřímá:].

6. Ona, Máť i Panna, - Bohem milovaná, - zahla
zuje blud 1 vinu, kynoue [:v rajskou domovinu 3).T.Jejízasnoubení— dávánaučení,kterakstřícistydlivostí© vínek[:svaténevinnosti:).

8. Na modlitbách v tiši Panna pozdrav slyší,
žasnouc kloní bílé skráně, šeptá: [:,Ejhle! děvka
Páně“:|.9.Hle!taksdušícelou,© pílíneumdlelou
mámemysevzdátiPánu,© bychom[:vešlivrajskou
bránu:l.



— 503 —

10. Uč nás, čistá Máti, láskou k Bohupláti,© naživotnínašistezku© vyroň[:hojnosť
svého lesku:]!

11. Naše prostřednice, rajská holubice,
do svárův a světa víru přines [:ratolístku

míru :]!
12. Kacířské zkaz bludy, - zažeň všecky trudy,

vyžádej zdar, požehnání, v dobru [:spasné vy
trvání:|!

13. Již dej k boji síly, rozviň prapor bílýaveďkynemmocnéruky| vpůtku[:Marianské
pluky :]!14.Dejnámvživobytí— šťastnězvítězitl,utišnaševroucíIkání| adej[:slávuposkonání:]!

44.ELEHESLA
1. Pan-no krás-ná bez ú-ho-ny, při-jmi pís-ně,PdhR
vzde-chy, sto-ny, jež Ti Tvůj lid vě-nu-je!G"tt rekni:Hut
Nad sva-té a nad an-dě-ly Te-be vzý-vá,

cti svět ce-lý, kte-rý Kri-sta mi-lu. je.

s
koft[DPL

2.KTobě,Panno,pospícháme,© uTebesvourozkošmáme,© vstánkuTvémjestblahýbyt;
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tadysladkávůněvane© vnitronašeutýrané,
tu nám vzchází míru svit.3.Ostavmejiž,bratří,sestry,© světajehoživotpestrý,© dbejmePannyMarie;dušenašeJejíradou,© vlídnýmkynem,ctnostívnadouroz
kvetou jak lilie!4.NásledujmePannučistou,— bychomspásumělijistou,— bohumulízůstali;© spojmesvorně
zbožnéhlasy,vzývejmeJivšeckyčasy,| bychom
v ráj se dostali!

45.LEFRZAIIOy Te
>—

1. Ma-ri-a, raj-ská rů-že Ty Kri-sta Ro-dič7i
Ak
Pozo“. L HDA j= l s TEETE jKo,kdovy-chvá-li-t1.© mů-žeTvouGitee= tr, ce

lá-sku, Ma-tič-ko? Slyš stá-le, v no-ci,
+ =. Es TIN 3PETEEEELL

p — ÚI I. |- l — =vedne| svýchdí-tekvzde-chyběd-né!
L u = TI TYC ]H0 =Dbk dl

Ma-ri-a,Ma-ri-a,| o-ro-dujzanás!
2.Spěj,Panímocná,shůry© námpovždynapomoc,© zlazažeňvšechnychmůryabludůtemnounoc,sviťnámsvýchctnostízáří© vpouť
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dálnou k božské tváři! Maria, Maria, oroduj
za nás!

3. Loď církve vyveď z bouře, - ať dojde pokoje, braňmocněhříchůvzpouře,© ztišsvětarozbroje;aťduhamírusvítí,— dejpravděvítězitMaria,
Maria, oroduj za nás!

406.

DĚbe ===
1. Zdrá-va bu-diž, Krá-lov-no, mi-lo-srd-ná"„6<EEE
Ma- tko; ú-sty ne-ní vý- slov-no,

WB FEC ) | Tr 3SG,LACCZITKET FLEPý
ď w E ď ď ,

u Te-be jak slad-ko! Slyš dí-tek vrouc-né-4
6=

hla-sy a chraň je vše-cky ča-sy,
pe

=
ml/ J 6 

sva tá Pan.no Ma-r1-a, buď nám mi-lo-sti-va!

wbv
2. Živote a sladkosti, hvězdo s nebes říše,pomáhejnámvúzkosti| prosbouuJežíše!

Slyš dítek atd.3.„Budižzdráva!“Eviny© prozpěvujíděti;kéžTvéláskyjediný© paprsekknámsleti!
Slyš ditek atd.
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4. K Tobě, kdy más zabolí bídy tíhaprudce,| veslzavémúdolíspínámesvéruce.
Slyš dítek atd.

o. Obrať oči laskavé - k smutným kajicníkům;zaSynovykrvavé© ránymějnáskdíkům!
Slyš dítek atd.6.Přívětivá,milostná,© sladkáMatkoPáně,úsměvuzářblahostná© plyňnámsTvojískráně!
Slyš dítek atd.7.Všechněchnouzitrpících| račseujímati,
a kdo v hříších tonou zlých, v ochranu rač bráti!
Slyš dítek atd.

8. Zvláště v pouti poslední vůdkyní buďnaší, záclonunámpozvední© krajskéslávěblažší.
Slyš dítek atd.

47.
(Dříve: „Slyším hlas veliký, velmi libý.“)Bi BŽ=== T« 4- E.

1. Sly-ším lí- bez- ný hlas, jenž mne vo-lá,AXIFLAHEEE
kso-běpo-zý-vá,| ple-semo-ví-vá,mm5T TA123B ELLT

F. L
vene-nítohlassla-víč-ka,© jesttoBo-žíborrc

Ro-dič-ka, na-še ra-dostť,raj-ské po- tě -še-ní,



"v Celli Ma-tič-ka, v Cel-li Ma-tič- ka.

2. Jdu již za hlasem tím šťasten, spěchámkmistusvatému,© přerozkošnému,© ajensvatou
pravdudím© poutníkůmamilýmsvým,žezdevícenežlivširémsvětě| [:blahanacházím:).3.Šalomounovýchtuozdobnější© palácůa
měst - sídlo Panny jest, v moudrosti jež spanilá

Šalomouna snížila, jediným když Synem miliony
[nebi vrátila:].4.Považjenom,poutníčetymilý,© kterakMatkata,© láskoudojata,© proŠynův1vlastnížel© zkrutýchdáblaosidel| vytrhlatvoudraho

cennou duši, [již on v moei měl!:)5.Jdujiž,spěchám,Mátimilostivá,© předTvůjsvatýtrůn,— ajižnitrastrun| dotýkámsebolestných,| žalujeTinasvůjhřích,© vněmžto
srdce dlouho umíralo [:pro svůj blud a pych:|.6.Cítímvřele,žemě,Matkodrahá,© volášzespánku— dosvatostánku,— kdemihříchův
okovy-spadnouzmociknězovy© amoudušizáříduhojasnou© [:Kristusobnoví:|.

T.Maria,óMátipředůstojná,© každýokamžik
přijmi vroucí dík, že mou duši ztracenou,

svodem pekla zmámenou, s pečlivostí nevýslovnouvracíš| [:vmilosťblaženou!:]
48.

n m u mbe ELLE
1LŽá-dný nemůž' vy-slo-vi-ti, kte-rak já Inu

0.-pu-stil jsem vše-cko do-ma, k Ní mě moc-ná
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k Mat-ce své,
tou-ha zve, do da-le-ké kra-ji-nylLL=== =

| přes ho-ry a do-li-ny; ne- be-ské-hoEEE
po-tě-še-ní u NÍ pra-men je-di-ný.

3li ua
2. Sám Bůh milý posýlá mě - k Matce drahé

putovat, - a já cestu přeobtížnou - do daleka konámrád;© jaksekMatcedostanu,© všecekláskou
zaplanu,© volatikNívroucněbudu:„UTebe
již zůstanu !“3.Řeknu:„Matkodobrotivá,© vpokušeníchpřimněstůj,© vzármutkuapochybnosti© dušibídnoupotěšuj;© nepřáteljámnohomám,| ne
zvítězím nikdy sám, ale Ty když přispěješ mi,
světu, peklu odolám!“

4. Doufám, že mě dobrá Máti svízelů všechoprostí,© usvéhomiSynazíská© blaha,lásky,
svornosti,— požehnánívúrodě,uveškerémzávodě,© ažedá,bychzaNípřišelkblahé
nebes pohodě.o.Maria,jižrychlechvátám— vmateřskéTvénáručí,© věda,žemizTvéhosrdce© růže
lásky vypučí; schyl tvář ke mně nevinnou,přijmidušidětinnou,© kteránaTvousvatouhoru

spěje s úctou povinnou!
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(Dříve: „Zdrávas buď, Maria, Panno slavná.“)
-A N

© 2 -A N-Ť i L TUN 3 l 9- 11.Zdrá-vabud,jížvkrá-sene-ní| rov-no,= EFF
ne-be,hvězdi© ze-mě,Ma-tič-ko

+ „II
EE

Cel-len-ská,ci-sa| řov-no!
mb

2. Lásky Tvojí bříšník hoden není, však Ty
mu dáš přece, Matičko Cellenská, utěšení.

9. Chvátáme my k Tobě od daleka, - horoucí
Tvé srdce, Matičko Cellenská, na nás čeká.4.RádidrsnoucestoukTobějdeme,© bídu
svoji Tobě, Matičko Cellenská, svěřujeme.

5. A Tydíš: Jsem vaše kněžna, matka; - pojďte,
obejme vás Matičky Cellenské náruč sladká!6.Pojďte,mládenci,sem,čistépanny,© duše
vaše budou Matičkou Cellenskou zachovány!

T. S manželkami, muži, ke mně spějte ; - věr
nosti a lásky u Matky Cellenské nasbírejte!

8. Také zarmoucené spěšte vdovy; potěší vás
libě Matička Cellenská svými slovy!

9. Pojďte, sirotkové opuštění; neboť líbeznější
nad Matku Cellenskou matky není.

10. Pojďte, choří, chudí, žebráčkové; - neb vás
dětmi svými Matička Cellenská zvláště zove!
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11. Pojďte vy, jichž duše hříchem strádá;
k pokání vás nejspíš Matička Cellenská uspořádá !

12. Tak nás vždycky voláš, hlas Tvůj známe,
pod ochranu Tvou se, Matičko Cellenská, utikáme.

13. Přimlouvej se vroucně za své syny, - aby
zhladil Syn Tvůj, Matičko Cellenská, naše viny!14.Nadušičkyvěrnétakévzpomeň,| žeTě
dříve ctily, Matičko Cellenská, nezapomeň !

15. K nám pak smrť když přijde v těžké
době, vypros, bychom přišli, Matičko Cellenská,
přímo k Tobě!

50.
0- i
M Mu L i mm j j 1 J I 1"T FTE"

P M M
ď © ©I =

1.Ó Ma-ri-a, s dů-věr-no-stík Tvé-mu trů-nu
zhoj nás vů-ní li-bých ctno-stí; v To-bě po-moe

chvá-tá-me,
hle-dá-me,

Ma-ri-a, jež na ne-bi

U a n|
J |- i | —l J1 8. L ITUd = s | 4 - .e o©Hioděě

:
zá-říš le- skem ve-le-by!

2. Jediná Tys požehnaná - v celém rodu hříšnýchžen;© člověkaTysrosa,manna,© zTebeSynBůhnarozen,© Maria,ježatd.
3.NanebeTysnynívzatá,| povznešenáve

lice; - Tebe chválí říše svatá, - nejsvětější Trojice,
Maria, jež atd.
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4. Příbytkem Tys Božích darů, - jitřní hvězdoukřesťanů;© oprostinásvšehozmaru,-vmateřskouberochranu,© Maria,ježatd.
5. Ó tož, Panno, s trůnu nebe - pohleď s tvářílaskavou— naty,kteřízovouTebe©— nejmilejšíMatkousvou,© Maria,ježatd.
6. Rozprostři, jsouc naší Matkou, nad námisvůjhvězdnýplášť,© bynásklamuřečíhladkounezmámilasvětazášť,© Maria,ježatd.
T. Vyslyš, vyslyš, dobrá Máti, věrných dítekzbožnýhlas,© láskysvéračhojnědáti© ctitelůmsvýmkaždýčas,| Maria,ježatd.

D1.

jb
Tre

KEP HHHY<yeseeeSlSe-S -Sasy
1.Ach!jáhříš-ník© za-rmou-ce-ný,

kdo dá kli- du žá - dou - cí - ho

ke ko-mu se 0-brá - tím,
roz-bou-ře-ným ňa-drům mým?

okM 0, A ; p T =]i LFLDu -še má je

zko-rmou-ce-naprone| sčet-né
oakVemI 11J1EoJSV 1a:ga- -1ss4=3==

křeh-ko-sti, ztra-ce-na jest je- jí ce-na,
pž 1 l IEFE- Ť T 3 „=IESP r += =-| ttzá-ře© Božími-lo-sti
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2. Připravil mi Pán Bůh nebe, bych s Nímvěčněblaženbyl,© jávšakJehosvatouvůli
z nevěrnosti neplnil; - na všecky teď hledím strany,kdomimůžezpomoci,| hle!tuchvátáMatka
Boží - hříšné duši k pomoci.

3. Prosí slovy přelibými: „Kriste, drahý
Synu můj, duše, jež mě uctívala, laskavě se
ulituj; aby peklu nepropadla, jako Matkavroucnědbám,© vžádostisvéneustanu,| ažjí
milosť vyjednám!“4.SlyšíKristusprosbyvroucí| drahocenné
Máteře: - „Ulituju, kdo se ke mně - odebere v dů
věře; - však nechť dříve hříchů želí, - upřímně sekajeznich,© míjíkhříchupřiležitosť,odloží
svůj vzdor a pych!“

5. Pojd, hříšníče mladý, starý, - k Matce dobréputovat,| odložtamsvévinybřímě,| dušesvojímraznýchlad;© volátětamMátidobrá,| ježse
hříšnýchujímá,© milosťvšechněmvyprošuje,
v ochranu je přijímá !6.OnatebeBohuvrátí,| budešJehodítkem
zas, - oděje se duše tvoje - zase rouchem rajskýchkras;© doufatipakmůžešsměle,-žetěPánBůhpovolá© tam,kdesvětlonehasnoucí© nebešťanům
plápolá.

52.
SE

1. Zdrá-va bu-diž, Ó Ma-ri-a
]J 1 3= ji =

A[ :COLp P= =
e ] V | —-"

nej - dů - stoj - něj - ŠÍ, kte-rá's na - de

LL|
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Lb G Zpet ===bYn uT 8 ==
vše-cky že-ny Bo- hu mi-lej-ší!

O L J J -I== === ==1===
aO O m 1-== +—X =
Z Te-be Pán se na-ro-dil, a- by li- dem

OD ——MY„Z 1 I 1 i „| „Ipr=T=iraee Tet
G7 == = S ei HOPE3

ro-ven byl a jak Bůh 1 člo-věk spá-su
o | UVP TÍ T THAn - „ J I Í =

KOVYZ < S = J JLX [ == a i p JE
e/ o —

dal nám za po - dil.

2. Kam já smutný, velký hříšník, kam seuschovám,kdyžSynBožízahříchlidu© muselumříťsám?© Ach,jázhrdalkrvítou,| zpře
drahýchranvylitou,| ježchcebýtidušemojí
lékem, záštitou.

3. Úhodím, zbožným hlasem volám široucizinou,© nadějísvýchsnažněhledám|— hvězdujedinou;© Cellenskátokněžnajest,| nejjasnější
ze všech hvězd, ta mé kroky k Bohu vrátí
z hříchu bludných cest.

4. S důvěrnosti k Tobě chvátám, - Boží Rodičko,jižmislechužádoucího© dopřejmaličko;| Ježíšimědoporuč,© sJehosrdcemmojesluč,© lnoutikNěmucelouduší| kajicníkauč!5.Rozpomeňse,kdojenkTobě© útočištěvzal,žejsivždyckyutišila© jehotrpkýžal;Ótožnanáspohleďjiž,© odejminámvinytiž,bychommohlikTvémuSynu— jítivblahouříš!
Poutní kniha II. 33
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53.EE LIE
PD C jc NNNNÁNENEX 9 sj TIE. 8 jó,
v -- -+

1. Zdrá-vas svět-lem o-dě-ná v krá- sePan-no,ježjsipo-ča-la| svě-ta

u-šlech - ti - lé, Z Te-be vy-šlo slun-ce nám,
Spa-si-te-le!

O |V, | oo, L L, po mě
ČZ= jC ee JÍ 8 ETO
v < -= + ©

jež nás 0 - svě- cu- je, a nám rov-nou

o 1 1 J= JI L „I | JAp 0 WeeTH
Za- © HT" i

k ne-be-sům ce-stu u- ka- zu- je.

2.Měsícpodnohamimáš,| sídlemTvýmjestnebe,jakoMatkuBožíSyn© oslavujeTebe.Lidétéžiandělé© vzdávajíTichvály,nanebiinazemi© Toběznízpěvstálý.
9.Drahbocennákoruna© krášliToběhlavu;vůkolní,hle,dvanácthvězd| stkvísenaoslavu.

Nad sluneční paprslek - jasná jsi a shčná, libovonnárůžičko,© Pannoustavičná!
4.PlášťsevinenaTobě© jakorannízoře,

velemocná Královno na nebeském dvoře!zelenáTysratolesť,© vzrostlázkmeneJesse,ježtopěkněrozkvetla© aplodvzácnýnese.
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5.HvězdajsiTyspanilá,© ježnámplavcům
sviti, - kdykoliv nám živlů vztek - strojí vlnobití.Řidižnašilodičku© pečlivěaprávě,aťsešťastněoctneme© nebesupřístavě.Amen.

54.

(Dříve: „Ústa má nehodná.“)
nAN33 DOÍ py 3JDLICÍ-3

1. Jak Te-be chvá-liť mám, Ó sva-tá
né L n. NE= ICT PIT III 3

Pan-noMa-ri-a,kdyžsla-bý| ja-zyk

j-miž by Tvo-ji vzne-še-nosť měl chvá-liť
„

UŘ TT : jDTLy

cti- tel Tvůj?

2.Jakvnebiandělé© vesboruŠvatých,Světlevšech| Tichváluvzdávají,© taksoběpřejíústamá© Těchválit,PannoMaria,© vtom
zemském ve kraji.3.Tyszlidstvajediná,— jížžádnýhříchsenedotknul,© jižBůhsámvyvolil,| byzTebe

33*
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věčnýJehosyn| kshlazenílidskýchtěžkýchvin
se v čase narodil.4.ZevšechdcerEviných| TysbylaBohemzřízena,— bysdáblapotřela© alidstvusvatýmplodemsvým© účinemDuchapočatým© kuspáse
přispěla.

5. Ten úkol vznešený, - od Boha Tobě svěřený,Tysvěrněplnila,ÓsvatáPannoMaria,| proto
by vděčná duše má - Tě ráda uctila.6.VždyťTystéžMátimou— oddobyonéblažené,kdySynTvůjdokonal| nakřížidíloveliké,nebtehdážJanemvláscesvé© zasyna
mne Ti dal.7.Téláskynehodný© přeckToběrádseutíkám,© nebchcisenapraviť.jenTyračslovem
milostným - přispěti dítkám nehodným, - je s Kristem
usmířit. Amen.

D0.
(Dříve: „Když zástup pokračuje.“)

Nápěv jako při písní 6.: „Vzhůru, vzhůru, poutnici.“

1. Když dav zbožný putuje k Boží Matce, 
chválu svou Jí věnuje, - zpívá sladce, - od Ní v bídě
všeliké - dojde lásky veliké. - Její péče zkusíme, 
až se mdlobou skloníme, - až v tu dobu rozhodnou
smrť nás pojme v náruč svou.2.MyJipozdravujeme© sGabrielem,| Jíse
obětujeme - s duší, tělem : - neboť hned, když počala,
dobro vše nám chystala! Její péče zkusíme, atd.

3. K Panně mocné, vítězné - vroucně Ikáme,růžencetřilíbezné© uplétáme.© Ona,kdyžjsme
ztrápeny,- trní v růže promění! - Její péčezkusíme, atd.
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bleskem doráží na kacíře; zvedá církev
z poroby,- drtí, co nás hanobí.- Její péče zkusíme, atd.5.Jejípokynlaskavý© blahosteie,-hříšníka
hned napraví - oko bdělé ; - zbloudí-li kdo na scestí, 
nelení ho vyvésti. Její péče zkusíme, atd.6.MocnáBožíRodičko,© skloňsesvýše,poukažnám,Matičko,-naJežíše;| šťastnousmrtihodinu© vyžádejnámnaSynu,aťTvépéčezkusíme,-ažsemdlobouskloníme,| ažvtudoburozhodnou© smrťnáspojmevnáručsvou.

56.

(Dříve: „Pozdravena buď, Královno.“)

1. Zdrá-vas moc-ná po-moc-ni-ce, Ó Ma-ri-a,

ne-bes, ze-mě pa-nov-ni-ce, al-le-lu- ja!

JJ
KPppb LFeChe-ru-bí-niple-sej-te,| Se-ra-fi-ni

zpí-vej-te:| Šal-ve,sal-veRe-gi-na!
2.Tvojesrdcemilosrdné,6Maria!© nikdy

nikým nepohrdne, alleluja! - Cherubini atd.
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3. Života Tys pramen sladký, 6 Maria, - z něhožplynouvěčnéstatky,alleluja!| Cherubímatd.
4. Naděje Tys naše celá, Ó Maria, - Tys námnebeotevřela,alleluja!© Cherubiniatd.
5. Zdrávas! k Tobě povzdycháme, ó Maria, 

my, jenž s Evou matkou Ikáme. Alleluja !
Cherubini atd.6.Slzysenámzočítlačí,óMaria,| dušeIkátinepostačí.Alleluja!© Cherubiniatd.T.Zarájblahýúdolstrasti,oMaria,| jestinynínašívlastí.Alleluja!© Cherubíniatd.

8. Ty však za nás oroduješ, ó Maria, - Synemsvýmnásoblažuješ,| alleluja!© Cherubiniatd.
9. Ty k nám hledíš okem vlídným, ó Maria, 

útrpnosť máš s lidstvem bídným. Alleluja!
Cherubíni atd.10.Ježíšenámukažsvého,óMaria,| Synasvéhopřemilého,alleluja!© Cherubiniatd.

11. Onť jest plod Tvůj požehnaný, 6 Maria, 
Onť jen zhojí hříchu rány, alleluja! - Cherubinmatd.

12. Ukaž nám Jej, mocná Paní, o Maria, - povezdejšímputování.Alleluja!© Cherubíniatd.
13. Vždyť Tys Matka milostivá, Ó Maria,

ku svým dítkám dobrotivá, alleluja! - Cherubíni atd.

14. Tvoje slovo nad med sladší, 6 Maria, - zabezpečíspásunaši,alleluja!© Cherubíniatd.
15. Přimlouvej se u Ježíše, ó Maria, - by náspřijaldosvéříše.Alleluja!© Cherubíniatd.
16. Tam, kde Otci, Synu chvála, ó Maria,znítéžDuchuneustálá.Alleluja!© Cherubíniatd.
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D0.
mm -T T 3LVDOPP PITLE LFTEASPETE

1. Zdrá-va bu-diž, Ó Ma-ri-a, Mat-ko pl-náam mmm36?p LLm
mi-lo-sti!© Ma-ri-a,Tvéjmé-nosva-té

jí6M
6EEE EA

ve-leb ze-mě, ne-he zla- té; mi- jo- stí TyspIL=
na-pl-ně-na, ne-smir-nájest Tvo-je ce-na!

RY

+
LL.

mp EHF
p L L1...

Zdrá-va bu-diž, ó Ma- ri-a, Mat-ko pl-ná
„A |

P 4 — — 2 JEW JI | i Č lhYP 1 2< vý n
mi - lo - sti!2.Zdrávabudiž,ÓMaria,© Matkoplnámilosti!© Pán,jenžmásvětvesvémoci,tvory

hlídá ve dne, v noci, - k Tobě, dívce rodem chudé,-vláscevěčněschýlenbude.© Zdrávabudiž,atd.3.Zdrávabudiž,oMaria,© Matkoplnáml
losti! Co žen lidských po vší zemi, - jediná Tysmezivšemi© vyvolená,požehnaná© MatkaapřecčistáPanna.| Zdrávabudiž,atd.4.Zdrávabudiž,óMaria,— Matkoplnámilosti!© PožehnanýiplodTvého-životajestpřečistého,© Ježiš,světavšehospása,| jehožchválucírkevhlásá.© Zdrávabudiž,atd.
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5.Zdrávabudiž,6Maria,© Matkoplnámilosti!© Přimlouvejsezanás,Máti,| aťnászloba
neuchváti, miláčků svých duše vroucí uveďvnebepřežádoucí!© Zdrávabudiž,atd.

D8.ET E HELE
1. Buď zdráva, sva-tá Pan-no Ma-ri-a, TyGHEA

* sehrá-no li-bých etno-sti, již Vy-ku-pl--tel s bla-hýmpprd FLHEHEp-—Y

7
+

po-vdě-kem vzal raj-ské do vý-so-sti by,Ab ? ITEP [5 II

=
> ———- 1 v P- >

krás-ná, pře-spa-ni-lá, všem sva-tým vé-vo
1 hk

O
V Z - | M- n N N +Am j - v MI « A N A „ P mKM m „ / „| i ih „ |- | EEEESKESZ — © | ď ! s p- | Iv —. adi-la a| potroj-jed-nomBo-huK „zJPee deToTYH7 | 

vzne-še-nou všech tvo-rů kněž-nou by-la!

2. Jak slunce vniká všude jasností, - svět ozařujeztmělý| avšemutvorstvuposnulíbeznémdenchystápřeveselý,© takiTvoupřítomností
duch zármutku se zhostí a Tvému ctiteli se otvírá

kraj věčné blaženosti.
3. Ty po Bohu máš nejpřednější moc - i tvoříš

P
velkédivy,© žedivíseTiříšenebeská| iširé
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zemskénivy;aslýchávánonení,© žebyliopuštěni— kdosdětinnousevzdalidůvěrou| Tvé
lásce v utrpení.4.Óvlídněnachyl,dobráMatičko,© tvářkpozemskémudolu© arukoujemnousejmilaskavě— tížtvrdounašichbolů;| jižpřiviňseknámúže| asypejnazemrůže,| aťponich
unavenýsmrtelník| vrájputovatimůže!

59.
DD Ň APELÍZÁNÍ
S o eoŤ

1. Slav-ně Te- be po- zára -vu jem,
vrouc-nou pís-ní zve- le - bu - jem

sva-to-cell-ská Ma-ti-čko!
Te-be, Bo-ží Ro-di-čko! Rač nám bý-ti

—T(TF =A PETE
m1i-lo-stl- vá, po-moc-ná a do- bro-t1- vá,-I Ef
Ma-tkoBo-žísva-to-cell-ská,| po-moc-ni-cepp Í I 2 JIAM) j I ] ď JŠ

ENV a „ 1 MA JAKZ < ď JÍ-O

an- děl- ská.

2. Tobě, Matko, poroučíme - sebe i svou otčinu,
pod ochranou Tvoji dlíme - mile v každou hodinu;
opatruj nás ve dne, v noci, spěchej nám vždy
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kupomoci,© MatkoBožísvatocellská,© panovnice
andělská!3.Tysvoukrásoupřevyšuješ— slunečkoiměsíček,© asvýmleskemzatemňuješ| oborjas
ných hvězdiček; Ty jsl pravá hvězda ranní,nebeská1zemskáPani.© MatkoBožísvatocellská,

panovnice andělská!4.Aj,mykToběpospícháme© sochotouasdůvěrou,— Toběkectivykonáme© tutopouť
svouveškerou;— račnásnatécestěchránit,račnásprotiškůdcibránit,© MatkoBožísvatocellská,© panovniceandělská!o.PoroučejnássvémuSynu,| abyseknám
naklonil, aby smazal naši vinu, a nám milostivýmbyl;© bychomšťastnědokončili,cojsmesoběumínili;© MatkoBožísvatocellská,© panov
nice andělská!6.Vkažděbiděduše,těla,| vroucněkToběvoláme,— bysnámkupomocispěla,© úpěnlivě
žádáme.| TyťjsiMatkaBohaPána,Toběvelkámocjestdána;© MatkoBožísvatocellská,— pa
novnice andělská!7.Prosebnětéžvzpomínáme| namučenédušičky,© snadtamotce,matkumáme,-bratrynebosestřičky.Nepřestávejzaněprosiť© ajimblažnétěchynosiť;© MatkoBožísvatocelliská,© panov
nice andělská!8.KToběpozdvihujemzraky,| myšlénkya.
zvučný hlas, zapuď kalných bludů mraky, ježtorodínovýčas.— Odkrvjpravduvšemulidu,bychomžilivpravémklidu;© MatkoBožísvatocellská,© panovniceandělská!
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9.Podobáťsenašípouti| tentozemskýživotnáš;© nadušinámnedejschnouti,— ježtoonuvmocimáš.© ZakohoTváláskaprosí,© tomu
dáBůhhojnosťrosy.© MatkoBožísvatocellská,
panovnice andělská!

10. A když se již bude chýliť. k svému
konci zemská pouť, rač nás v tuhém boji síliť,račnáspevněksoběpnouť;— veďnásssebounanebesa,© kdežduchlidskývěčněplesá;MatkoBožísvatoceliská,© panovniceandělská!

60.*
(Dříve: „O Maria bolesti, dej mi s Kristem kříž nésti.“)4bře154

SŽ

Ma- tko pl-ná bo-le-stí, mo-ře běd a

DT

n=|JZ i at „Ii ELEKT[IETIE" NEvp
ža-lo-stí, s Te-bou pod kří-žem chci stá-ti,DEUp

hoř-ké mu-ky roz-ji- ma-ti ji-miž Mi-str=====
náš a Pán za hří-chy byl svě-"ta sklán.

NY©a
2. Pukalo se srdce skal, - Spasitel když umíral;jakýmžalem,Matkosvatá,© bylasvhodinutujata,© nevyslovílidskýret,© nepochopícelýsvět.
3.Bolestmečemsedmerým| prorazilasrdcemTvým,-kdyžjsizřela,božskéčelo© jaksevsmrti
*) Tato a dvě následující písně zpívají se, když poutníci

blíží se k poutnímu místu: „Tři duby.“
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Páně spanilá.4.Matkotruchlá,onenžal,© jenžTvoučistou
duši jal, dej, ať vnikne ve hruď moji, - ode všechrannechťji.zhojí,— zázračnámocbolůTvých
z duše mojí zaplaš hřích.

5. Matko truchlá, onen žal, jenž Tvou čistou
duši jal, - o to vroucně Tebe prosím, - dej, ať stálevsrdcinosím,| bezpečentakjedině-buduvsmrti
hodině.

61.*)
(Dříve: „Pojďte všichni, vychvalujte Marie jméuo.“)Geci 33jT==ře== <1.Pojď-tevšich-n,| vy-chva-luj-meEELZ Eď/ =-AL =D

Ma-tku pře-sva- tou, jež má v na-šem
-O — : j <ee — i 12 i -T „I = mŽ = = <= TY U == =vy-kou-pe-ní| ú-časťbo-ha-tou:

vše-ckystra-sti,— ža-ly,tí.žeodoje-sli-ček| posmrťkří-že
-H

0 V RL a WI L

OV NN —E= =
A

se Sy-nem svým pře- tr- pě la

*) Tato a následující píseň může se také zpívati před
růžencem k bolestné P. Marii.
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2. Nyní v nebes blaženosti Syna u trůnu
na své hlavě majíc jasnou slávy korunu, - žaly svéaútrapstesky-lidskýchsynůzapoklesky© obětujekusmíření© Matkabolestná.

3. Pojďme, bratři, rozjimejme rány Matčiny,kteréstatněpřetrpělanašezaviny,| jejichtíhupocitice— nebudemehřešiťvíce,© abychomrannejitřli© Matcebolestné.
4. Jakou bolesť nesla Její duše přesvatá,kdyžzláústa:„Ukřižujho!“děsněvolala;© po

těle ran na tisíce, svaté krve plné líce, k smrtilotrůkdyžbylurčen| BožíBeránek.
5. Když Ho vedla na Golgotu rota zuřivá,

sešla se s Nim u bran města Máti truchlivá ;zubožený,knepoznání,© veprachbožskouhlavusklání,| krvísmáčítvrdoucestu© BožíBeránek!
6. Nová bolesť na Golgotě Matku čekala, zešatůkdyžkatůrukaSynasvlékala;© jenžtopolníkvitíšatí,© jenžtohoryslunkemzlatí,© obnažen,hle,předzástupy© BožíBeránek

02.
1.Pojďtevšichni,vychvalujte— Matkupřesvatou,| uvažujtebolesťJejí— myslídojatou;

Mana, jež hořekuje, přebolestnou Matkou sluje,slyšte,Jejíctitelové,© covypravuje!
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2. První bolesť, hříšní lidé, - hruď mou schvátila,| kdyžjsemvdoměPilátově© Synaspatřila;
- stál tu v poutech před zlosyny, - ztrestaný jak prozločiny,© ačmůjJežíšnejmilejšíbylbezproviny.3.Druhábolest,hříšnílidé,© hruďmouzbo
dala, - když jsem Syna nejdražšího - smutná potkala;

byl On všecek utrýzněný,- trním ostrým ověnčený,podbřemenemkřížeslabý| azkrvavený.
4. Třetí bolesť, hříšní lidé, ostrý byla hrot, kdyžSyndošelnaGolgotu| těžkýchzatrampot;

- kolem Něho krve chtivý, - zuřil zástup židů divý,Pánvšakberánekbyltichý| atrpělivý.
5. Útvrtá bolesť tlačila mě - jako kamení, - nadřevokdyžSynakladli— lidézmámení;© ruce,nohyrozepjali,— kukřížijepřikovali,© jakozbůjcevšemulidu| Jejvhanudali.6.Pátábolesťtrápilamě,© největšítožal,

na kříži když nejmilejší - Syn můj dokonal; - kleslaJehomrtváhlava,© zmlklaústapřebolavá,© naraněnémdrahémtěle© krevusedává.
7.Šestábolesťubodala© hruďmounanovo,

když mi na klín položili tělo Synovo; kdyžtuleželsesinalý,| očimésezalívaly,-horkéslzy
předrahou krev z ran vymývaly.

8. Sedmá bolesť duši moji - smutkem ranila,kdyžjsemtělosvéhoSyna— vehrobvložila,
s Kristem vše mě opustilo, - co mi milo, draho bylo;óbytojenvšemusvětu| rájnavrátilo!9.Bolestiméuvažujte,| dětirozmilé,-aťjižhříšnéobměkčíte© tvrdésrdcesvé;| pojďtemého
donáručí,© aťvásMatkadoporučíSynu,jenžtohříchymaří| actnostemučí!
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63.

Při spatření chrámu Třídubského.IT ELHyeHar
S |

1. Po-zdvih-ně-te o-či svo-je, cti- te- lo - vé
Tří-dub-ské-ho chrá-mu krájsa před vá-mi se

co si du-še vi-děť pře-je n- tě - še - něa '

8E
KZEIE | LT -3 ni

o- by-dlí, v němž-to Ma-tka Bo-ží dlí.2.PředTvýmchrámem,draháMatko,| nakolenapadáme,© sočimaTizrosenýma— vřelé
„zdrávas“ voláme; - jdeme ve Tvou náruč sladkou,nebTysnašípravouMatkou,| nehodnýmine
zhrdej, u sebe nám místa přej!3.Učiň,bychomsčistýmsrdcem© předstoupilipředTvůjtrůn| asedotklipřímoumyslí
nejtajnějších nitra strun; - když Ti věrně vypovímebol,jenžnadnědušedříme,© Ty,ježradudobrouvíš,| dojistanáspotěšiš.

Pozdravení místa svatého na Padu.
(Říká se — beze zpěvu.)

Tisíckráte budiž pozdravena, Ó nejsvětější
Boží Rodičko, sedmibolestná, svato-třídubská, —
dcero Boha Otce, útočiště naše! Zdrávas Maria atd.
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Tisíckráte budiž pozdravena, Ó nejsvětější
Boží Rodičko, sedmibolestná, svato-třídubská, —
Matko Boha Syna, spomocnice naše! Zdrávas
Maria atd.

Tisíckráte budiž pozdravena, Ó nejsvětější
Boží Rodičko, sedmibolestná, svato-třídubská, —
nevěsto Ty Ducha, potěšení naše! Zdrávas Maria atd.

064.

Před milostným obrazem Panny Marie
bolestné.ezyetedy

„ Pro-u-kaž nám smi-lo-vá-ní, Ma-tko pl-ná
-E6 HLE

hoř-ko-sti S Te-bou my tu vrouc-ně Iká-me,
nkGdrepr

nad Je-ží-šem na-ří- ká - me, vě-dou-ce, že

na-še vl-na a-smrotisla.Tvé-ho-ho 89 -na;
nhWEI T TÍye LEF= =<

pros, ať Syn Tvůj ze vší bí-dy věr-ný lid svůj

néj A
V m I JIm 9 = a Ji

Z al a —— JANI | = JÍPT
vy-pro-sti!
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2.Proukažnámsmilování,© Matkoplnáhořkosti!Neboťkamseutečeme,© ochrany-linenajdeme© uTebe,jížnenírovné,© blahonašenevýslovné?© Pros,aťatd.
3.Proukažnámsmilování,© Matkoplnáhořkosti!© Pohled,sladképotěšení-napotřebynaše

denní, ve vší snaze, ve všem díle - dej nám sílykaždéchvíle;| pros,aťatd.
4.Proukažnámsmilování,© Matkoplnáhořkostil© Věnujúsměvláskymilý| všechněm,jež

jsme opustili, kteříž místo pouti doma - vroucnýmaTěchválírtoma;| pros,aťatd.
5.Proukažnámsmilování,© Matkoplnáhoř

kosti! Na nemocné; utýrané, v bídě mroucí,zlobouštvané© rozpomeňsevtutodobu,-odejmijimtěžkouzlobu;© pros,aťatd.
©.Proukažnámsmilování,© Matkoplnáhořkosti!© Nadcírkvíbdidrahocennou,© nepřátely

ohroženou, - střez ji stále, Matko milá, - aby škůdcepodrobila;© pros,aťatd.
T.Proukažnámsmilování,© Matkoplnáhořkosti!© Ažsmrťpřetnenašežití,— račižknámsepřituliti,— dušiblahouvživotstkvělý| uveďkSynuSpasiteli!© Pros,aťatd.

65.

K rozloučení se s Třídubským poutním
místem.

nkK3= F=FEr=Sl =
1.Jižtuchví-leroz-lou-če| ní,

Poutní kniha II. 34

FTTTI

MNEE—
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NNOE

na- še dra-hé po- tě- še - ní,ní, Ma-ti-čko
ži I ITu= =TFS=E

Tří- dub-ská, Krá-lov-no an-děl-ská!

2. Padáme teď na kolena; - posledně buď pozdravena,© Matičkoatd.
3. Třeba se tu neshledáme, hluboko Těvmyslimáme,© Matičkoatd.4.Zažeňodnásmrakyčerné,© mateřskychraňdětivěrné,© Matičkoatd.
5. Přispěj, když se mysl rmoutí, - nedej v hří

ších utonouti, Matičko atd.6.Aťnáscokolizdetíží,— kJežíšovuveď
nás kříži, Matičko atd.7.NežsesTebourozžehnáme,© ZdrávasToběprovoláme,© Matičkoatd.

66.(ng
K L- . iGj====

ď ď *

4. Zdrá-va buď, Pan-no Ma-ri-a, 6 Krá-lov.-no,
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2.Pohlédnisnebesvýšiny,© 6Královno,nasyny,dceryEviny,© MatičkonašeMaria!3.Aj,TyjsiMatkoumilosti© 6Královno,
život a pramen sladkosti, Matičko naše Maria!

4. Po Bohu naše naděje, o Královno, přímluva"Tvánámpřispěje,© MatičkonašeMaria!5.VolámekToběvsoužení,© 6Královno,synovéEvystrápení,© MatičkonašeMana!6.VzdychámekTobělkajíce:© 6Královno,skroušeněhříchůželice,© MatičkonašeMaria!
7. V údolí tomto slzavém, o Královno, ochranumámevsrdeiTvém,| MatičkonašeMaria!8.Aj,Tyjsinašeřečnice,| ÓKrálovno,milostná,mocnávelice,© MatičkonašeMaria!
9. Oči své lásky obrať k nám, 6 Královno,

ochraň nás proti úhonám, Matičko naše Mana!
10. Synáčka ukaž milého, - ÓKrálovno, z života"Tvéhodaného,© MatičkonašeMara!11.Ukaž,óukažkpotěše,© 6Královno,SynáčkasvéhoJežíše,© MatičkonašeMaria!
12. Po naší pouti vezdejší, - 6 Královno, zjednejnámživótvzácnější,© MatičkonašeMaria!
13. Matičko plná milosti, 6 Královno, dobroty,

lásky, sladkosti. Matičko naše Mana!
14. Přesvatá Boží Rodičko, - o Královno, přimluv

se za nás, Matičko, - Matičko naše Maria!
15. Milosti hojné vypros nám, 6 Královno,ať

se nás ujme Tvůj Syn sám, Matičko naše Maria!
16. Vypros, ať naše prozpěvy, 6 Královno,jsousvatéláskyobjevy,© MatičkonašeMaria!
17. Vypros, ať v nebes veselí, 6 Královno,Pánpětidánámsanděly,© MatičkonašeMara!

34*
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67.

—h——PreyEE
1.Zdrá-vas,hvěz-do© spa-ni-lá,Ar>= LLL

LŘE
Mat-koBo-žíroz-mi-lá,— Pan-noči-stá,

ah muj
6"= FF

pře-stlkvon-cí, brá-no k ne-bi ve-dou-cí!

2.Tebectimesandělem© upozdravuveselém;© oblažmíremnašihruď,© anámlepší
Evou buď!9.Zbavnáshříchuporoby,© pravdouosviťútroby;© zlanásvšehomocněchraň,© dárkyní
se dobra staň!4.Mateřskounámláskuzjev,© odvraťod
nás Boži hněv; v nebi za nás oroduj, spásu
naši rozhoduj!

5. Panno ze všech jediná, již se netkla
provina, vlídností nás obdaruj, nečistoty
uvaruj'6.Uveď,kněžnostatečná,© vnebesanáspo
věčná, bychom Krista uzřeli - v blahém s Tebou
veselí!

T. OÓtei, Synu. plesavá zavzni světemoslava;| chválenbuďiSvatýDuch,Otci,Synu
rovný Bůh!
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68.beredžřřinec
Tys, Ma-ri-a, na-še ra-dosť,Ly jsi na-še
Ty jsi věr-ných srd-cí žá-dosť,v ú-tra-pách jež

1. /
C

po-tě-cha, | Ty jsi ji-stá sí-la v mdlo-bě,
ne-ne-chá;)

L- A jh) A 3LICIÍ
GET=Ý
je

Ty jsi ra-da sou-že-ných, "Ty všech po-moc,
DD- 1 1 1 T„U hi h | zLI „JI zIIA j mh)JI E © I | 1 | ČI E„JJIOAE"VE| OOmAH

NÝ = € „ P- S I. 0- L |s.—
již se k Tobě“ a- tí-ka-jí v strastech svých.

2.Uslyšprosbu,uslyšIkání,| ukojnašetoužení;láskaTvoje,nebesPaní!| smutekvradosťpromění.| Pomoznám,ach,pomoz,Máti!| vyslyš
vroucíchdušíhlas,| račsezanáspřimlouvati,
u Synáčka zastaň nás.3.SídloBoží,nebekrásné,© Tebevslávupo
jalo, jen vých zásluh jméno jasné - na zemi námzůstalo.ÓMaria,zůstaňsnámi,© Matkoubuďnámnavěkv,— odvraťhořesnehodami,© ukoj
naše nářeky!4.Cestoukřížekuspasení— milýSynTvůj
kyne nám, a své věrné ze soužení. k nebesbranámvedesám.© Radu,síluvypros,Máti!
v každé naší těžkosti, ať dovedem v hoři státi,

,a kříž něsti s radostí.
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5. Blahoslaven, kdo vždy Krista celoudušímiluje;blaženátodušečistá,| ježseBohuvěnuje;ÓóMaria,nebesPaní,© Matko
lásky, čistoty, ohněm svého milování očisť
naše životy!

6. Pomoz, pomoz, Matko spásy, z kalu hříchuksvatosti,anámrouchopravékrásy© zjednej
Boží milostí; v každé době naší mdlobě - zjednejmilosťuSyna,— aťselíbíBohu,Tobě© našich
duši nevina.7.PodTvůjplášťseutíkáme,© Tynáschraňaprovázej;© naTvoupomocspoléháme,| Tysvou
láskouknámseznej.— ÓMaria!láskouTvojíchcemeBohamilovať;© vpokojiatěžkémboji
Krista chceme vyznávat.

69.
n j J L
„U a, NINE 7 I A M „ŽELE LEL LL

L A i j| mm ď (===1.Jmé-noTvé,Ma-ri-a!pl-né| sla-sti
ně J | | JI, IE T I 4E Tele=

vrou-cně bu-diž ctě-no po vší vla-stl;

Dě „90m= Pee
[- p

chvá-lu Tvo- ji ka- ždé ú - sto zpí- vej,

PE TE | TH41 z? 5 ov,NCCSPOMS PO
ka-ždé srd-ce dů-věr-ně Tě vzý-vej!
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2.BožíSynTězove:„mojeMáti!l“— většíslávyBůhTinemob'dáti;© MatkajsiaPannabezúhony,© čistotyasvatostikvětvonný.
9. Prosta skvrny hříchu prvotného, zachovala's

krásu srdce svého; - proto dán je Tobě podíl stkvělý;
trůn Tvůj stkví se v nebi nad anděly

4. Velebná Ty kněžno nebešťanů, - mocná zá
stupkyně pozemčanů! - K Tobě-li kdo béře útočiště,

ochrany a těchy dojde jistě.5.KTobě,jasnáhvězdonaúsvitě!| zírána
své pouti kmet i dítě; leskem svým nám ozařuješcestu,| ježnásjistěvedeknebesměstu.6.Zrcadlovšíctnosti,domezlatý,© sídlomoudrostiachrámesvatý,© vznešenáTyschráno
pobožnosti, buď nám povždy zdrojem blaženosti!7.Něžnálilieakrásnárůže!© kdoTědosti
velebitimůže?© Sličnostíasladkousvojívůní
zdobíš síně, kde Bůh věčně trůní.8.BožíRodičko,TyMatkospásy!| viz,jakčeleďTvásekToběhlásí;| shlédnimilenasvounarodinu,© představlaskavěnássvémuSynu!

70.

1 Ma-tkočá-ky, ho-lu-bi-ce - kvavo-vím
Hříš-ní-ků Ty sli-tov-ni-ce zaa Krá-lov-nu

zdo-be-ná.
zvo-le-ná |! S nebe na nás mile shlédni,
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-A | i i
LLLGLEE
J C Ta £-SL |

dí-tky svoje z hříchu zvedni, z tmavé no-ciA4j m| 11
/

k jas-no-stl veď nás bra-nou mi-lo-sti.

2. Zdráva buď, Ty dome zlatý, - moudrosti Ty
stolice! - Šalomoun, ten pravý, svatý, - sídlil v Tobě,světicel— ZanáspřednesdikySynu,žesmyltěžkounašivinu;© žesvousmrtisňalsnástrest,

dik Mu věčný, věčná česť!3.Zdrávabuď,Tykotvospásy,| stkvostnáarchoúmluvy!© Andělůvšechzpěvnéhlasy| zda
Tvou chválu vymluví? - Vše okřívá ve Tvémstínu,vněmžsekochalnaTvémklínu© BůhSyn,
mocný od věků, když se snížil k člověku. :4.Bezposkvrnyslunce.jasné,© vonnárůže
zbožnosti, - lampo, v nížto nevyhasne - nikdy světlomilosti!-TyjsiBohunejmilejší,© prosvoulásku
nejčistější; Bůh Syn zve "Tě Matkou svou, - trůnu
svého oslavou.

5. Sláva buď Ti, požehnaná mezi všemiženami!© sláva,jakážTobědána| nadjasnýmihvězdami.— Chválupějte,nebessbory,© plesnězvučtedoly,hory,| pějtevšicknitvorové© Marii,
své Králové!

71.
ha —I =

1. Aj, co to li bě za- vá- ní semTokon-va-lin-ka© vy-zvá-nínám
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Z roz-vl té ho há je?pří-chod© Kně-žnymáje.HAS
Ó ví-tej, ví-tej, svě-ti-ce, Krá-lov-no

k T= Lau
raj-ských kvě-tů: hlá-sej-te luh 1

E EYELEAZA
květ-ni-ce© mi-lost-nosťJe-jísvě-tu.

2.Óvítej,PannoMaria!— všechválíTě
a jásá; čistotu chválí lilia, Tvou láskurůžehlásá,© fialkamilevpokoře© pobájiseTikloní,— avnížiněinahoře© kTvéslávě
zvonky zvoní.3.Naloucemiléslzičky© Tvéhořképějíboly,© chudobkynouziMatičky© šeptajívšemi
doly,arozmarínapanenství— vzahraděslavně
hlásá, a královské vé rozenství velebí
sedmikrása.4.Nužimyplesyoslavme© milostnouKněžnu
máje, oltáře kvítím upravme, ať chrám je obrazráje.— Ozdobmesrdcelíbeznou— kRodičceoddaností;— hle,Onapalmouvítěznou— námkyne
na výsosti.

5. Rač, Panno, v mocnou ochranu - květ srdcí
našich vzíti, a vypros mile na Pánu, ať množí



— 588 —

v nás to kvítí, - ať rosa Boží milosti nám v srdce
deští hojně, - ať prospíváme v svatosti - a zemřem'
bohabojně.

(2.m ZZ C5Geha FEEE
1.Hvě-zdona-šíspá-sy,© Pan-noMa-rt

L)

z] [4a f=rÉEHTLTE
a! To-bě po vše ča-sy zemské ú-do

-O | |Zo IE ÍCTÝ ofWe-E Teee
lí chvá -ly hla- ho -li.

Ímm
|
U

2. Slunce převyšuješ, Panno Maria!
hvězdy zatemňuješ; lásky plamenem záříš,
Matko, všem.3.NebeskáTyrůže,© PannoMaria!kdo
jen chválit může, chvály Tobě pěj, srdce
v dar Ti dej.

4. Pod ochranou Tvojí, - Panno Maria, - každýbolsezhojí,— duchsevznesevýš,vnebes
jasnou říš.5.KTobě,Mátisvatá,© PannoMaria!čeleďTvojechvátá;© okemmateřským— shlédnií
k ditkám svým.6.RukaTvákéžvsmrti,| PannoMana!útokpeklazdrtí,— duchkéžzaletí© vTvoje
objetí !
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13.
První nápěv.E 1be= =

1. Ó kra-ji-no spa-ni-lá, Te- be so-bě
O0%

63
= zvo-li-la© Ma-tkactné-homi-lo-vá-ní
nh j i
Fn L -Í „A I — H
ELLE
SUZ l P- 1 a P „KB

4 a © © am]

roz - mi - lá, ach! roz- m- Já.

Druhý nápěv.LLLH
1. Ó kra-ji-no spa-ni-lá, te-be so- bě

Er
BIEHH

„zvo-h-la Ma-tka cetné-homi- lo -vá-ni

p MoZIJIkAPe | ——I
X o | s E

roz-mi-lá, ach! roz- mi-lá!

2. Slyšíme tu libý hlas, Maria, Máť volá nás: 
„Spějte ke mně, drahé děti, - přišel čas, již přišel čas !“

3. Svatá Panno nevinná, - útěcho má jediná, uTebemávšeckaradosť| počíná,teďpočíná.
4. Kněžno jasných výsostí, vyprosiž námmilosti,— bychomsetuvroucněkáli| kradosti,

k Tvé radosti!
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5.Čtitelesvémírněsuď,— otevřijimsladkouhruď,| žehnejnámavlásceněžné-snámibud,
vždy s námi buď.

G. Posilni svůj věrný lid, dej nám pravýmíraklid,veďnástam,kdemilezáří| rajský
svit, jen rajský svit!

14.)
(DĎříve: „Kde jsi radosť srdce mého.“)0+67 PEPSEÉEEEdr

1.Kdejsi,bla-hosrd-cemé-ho,© kdetěhle-datUkažmisvéhvězdnésídlo,© nebjižu-mdlé
-4 A6 ELLEF

u ;LV LOKOVLVVImám? srd-cemo-je| pro-ni-ká
vám ;

OŘI 53DÁ u-ň| aAANJGLEE TE
pros-basmě-lá,ve-li-ká,© bludnéhobyspředpu

8 z TI )
==

DPDoTV

sti- la k so-bě bříš-ni-ka !

2.Nejvrouenějižádámsobě,© Matkorozmilá,-bysmoudušikaždýmčasem© milechránila;
také mého těla dbej, plášť svůj nad ním prostirej,byjeďábelnezavedl| vezlýchvášnírej!

*) Tato a následující píseň zpívá se před hranicemi
štýrskými.
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3.Prosímtakézasvatého© Otcekřesťanů,nedávejhonepřátelům© církvevpohanu;dej,aťvšesevydaří| našemutéžcísaři,-aťmusvětlověčnévlády| vnebizazáří!
4. Přijmi vlídně, Matko drahá, - všecky poutníky,© jižT1přednášejíradosťibolvšeliký;potěšujnás,posiluj,© přinásvbídě,blahustůj,

posléz uveď do radosti. věrný národ svůj!

15.

(Dřív „Kam pak ciliš, horlivý, můj poutníku dychtivý.“)

Zpívá se též jako: „Já jsem pastýř bedlivý.“O
M Z====HE

„ Kam pak cí. líš, pout ni-ku, si lou
R

-LL
====

=
ro- ven, mla- dí ku, v chů zl těž -kébře=3=al==e3

ne - u - mdle - 2 bla-hou tuž-bou ro ze

A

|
a,= n

chvě-j?Kte-rouroz-koš| je-di-nou===4==FE
hle-dáš c. zí kra - ji- nou?

2. Srdce moje touží tam, - kde má staroslavný
chrám Matka naše svatocellská, císařovna.
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archandělská; k Její slávě, k Její cti - putuji tam
s vroucnosti.

3. Matko, s chrámem milostným kdy sezjevíšzrakůmmým?© Vždyťjiždlouhýtýdenskorem| chvátámkTobědolem,horem,© aJižchůzíznavená| klesajímákolena.
4. Avšak chvátám přece dál, - bych Tě, Matko,uhlídal;© nebTysméhosrdcetouha,kToběžádnácestadlouhá,© milostívšechnádobo,církve

svaté ozdobo!

5. Matko Boží, zdráva buď, Tobě plesá moje
hruď ; tuším již to tiché štěstí, u Tebe jež
počne kvésti, vítám Tebe 1 Tvůj chrám,
k němuž brzy zavítám.

Když se překročí hranice, poutníci klečíce pozdraví zde
vyobrazenou Pannu Marii svatocelienskou modlitbou „Zdrávas
Královno“ na poděkovanou za všecka dobrodiní jim až dosud
prokázaná.

TÁVĚ

-9-4 TZN -N T TITi » i 2 , ibELLL LLJZT LIpmak pmoIa€ 3
1. Hvě-zdo jitř-ní, hvě-zdo lí-bez-ná, Ma-tko Bo-ží,
4 | aZ AAec pageHen
Pan-voví-těz-ná!© Uslyš,Matkovděkůstkvělých,

nb s TFT vý ET 3bu5 FH
pozdrav našich zpě-vů vře-lých! Vítej, hvězdo
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XZ v UTří-šebla-bo-stné,To-bě| pě-jem
a h h
UV h h JA h i > NIMA JA 3 J JA I Č JAE. „ M S i P A JEpís-ně| ra-do-stně.

2 Hvězdo jitřní, hvězdo pokojná, Pannoslavná,Mátidůstojná!© Teboujitronebeskliduzasvitnulovšemulidu.| Vítej,hvězdoatd.
3. Hvězdo jitřní, jasná dennice, Panno bohu

milá velice! Před sluncem jsi věčné spásy - vzešlavleskuvzácnékrásy.| Vítej,hvězdoatd.
4. Hvězdo jitřní, hvězdo výborná, Panno

skromná, Máti pokorná! - Nevinností, Panno drahá,záříšpovšemkrajiblaha!© Vítej,hvězdoatd.
5. Hvězdo jitřní, hvězdo spanilá, Panno sličná,Matkorozmilá!© KrásavTvojíněžnétváři© nadcherubůvděkyzáří.| Vítej,hvězdoatd.
6. Hvězdo jitřní, hvězdo výtečná, Matkosvatá,Pannostatečná!© "Uvojichctnostípříkladjasný© vrájnásuveďvěčněspasný!| Vítej,

hvězdo atd. om
(Dříve: „O magnete v štýrské zemi.“)

JI

55
1. Kdo mi Tvoje sladké jméno z li-dí o-zná

kte-rá by-dlíš me-zi le-sy, me-zi ho-ra

mí, Ve-be hle-dá du-še má,
mi, Tys má radost je-di-ná,
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(=ee=HeEeHH
svatocellská,Přemilostná Panno Ma-ri-a!

2.Denmicejižnavýchodu| milezasvitla,
ta mi cestu ukazuje, kudy jíť mám já, - bych secíleneminul,© kamBůhjíťmipokynul,-ksvatocellské,přemilostné| BožíRodičce.9.Sluncenadvrchstrméhory© jižjižvychází,anežčelapahorkůkol| zlatemposází,
nadejde snad hodina, kdy aj zplesá duše má:ZdrávasCellská,přemilostná| PannoMara!4.Nežtosluncezlatostkvoucí| stoupápořádvýš,| ajápořádcílesvého© jsemjenmáloblíž;

Ó, bych křídla orlů měl, abych rychlej' k cílispěl,© kuCellenské,přemilostné© BožíRodičce.
o. Než tu slyším prozpěvovať - plesem slaviíčka,tohojáseoptám,zdajiž| blízkoMatička,

že tak zpívá jásavě - jako zrovna k oslavě - svatocellské,přemilostné© PannyMarie.
6. Než ne, nechci já se ptáti, - raděj pospíším,

sběhnu hory, stráně, lesy, - až já uslyším - volaťzvonůlibýhlas:hle,jižvítádítkyvás| svatoceliská,přemilostná© PannaMania!
č. Již jej slyším! "To hlas není - zvonů hlaholných,tohlasMatky,kterážalzná| kvělných

dítek svých - a je daří hojností, - potřebných všech
milosti, - to hlas Cellské, přemilostné - Panny Marie.

8. Již i vidím sídlo její, - k němuž pospíchám,předzrakomazastkvíváse— svatocellskýchrám!TamťtadobráMatička,© svatáBožíRodička,svatocellská,přemilostná© PannaMaria.
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9. Než jak k Tobě, svatá Máti,- mám já při
stoupiť, když mne vina mnohátíží, z duše
prchl klid, - když já hříšník nehoden - zdáli patřiť
na Tě jen, - svatocellská, přemilostná- Panno Maria!10.Pokleknujávskroušenosti| předTvýmobrazem,© požaluji,coméduši© byloúrazem,
buduhořceplakati:© račmnevmilosťpřijati,svatocellská,přemilostná© PannoMaria!11.VždyťTysMatkamilosrdná,© všechseujímáš,© skaždoudušípobloudilou© útrpnosťTymáš,© Tyjivláhouzarosíš,— kajicnostivyprosíš,
-svatocellská,přemilostná© PannoMaria!

12. Ty jí rány Syna svého - vtiskneš na paměť,-kterýnechtělzatratiti,| alespasiťsvět,| Tyji
kleslou pozvedneš, s láskou na ni pohledneš,svatocellská,přemilostná© PannoMania!

13. Pro tu lásku srdce Tvého - rád se odvážím

přistoupiti k trůnu Tvému - před obrazem Tvým;Óračsemneujmout— kupokánípohnonti,svatocellská,přemilostná© PannoMaria!14.Vyproshříchůodpuštění© smutnédušimé,kteroutížívinytěžké,© vinypřemnohé,
ať zas Bohu živa jest, - ctnostmi Jemu vzdává česť
- svatocellská, přemilostná - Panno Maria!

15. Za tu prosbu, dobrá Máti, chei vždyvděčnýmbýť,| povšeckydnyžitísvého© Tebevelebit,— že'smimilosťzjednala,© mneseláskouujala,© svatocellská,přemilostná© PannoMana!16.Akdyžbuduumírati,| draháMatičko,zatoTebeklečeprosím,| postůjmaličko© uméhlavyskloněné,© přijmidušivrucesvé,© svato
cellská,přemilostná© BožskáRodičko!

Poutní kniha II. 305
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17. Když tak vejdu do věčnosti, Kristu Ježíši© představšťastnoudušimojivnebeszátiší,
- by tam směla po věky - zpívať v plesné povděky:Zdrávascellská,MatkoBožská,© PannoMaria!

7 vnU|vn
|

1| 1jiO P ní
1. Kde jsi, 6 cel-len ská Ma-tko mobe EELT=
je? U-koj srd-ce, pl-né ne po ko
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je, u-tři sl zy, u -tiš vzde-chy,
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— =M
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Ma-ri-a, Ty zdro-ji raj-ské tě-chy!

2.Netrapse,médítě,tvojeIkání| brzyseproměnívradování,© brzymojesídlostkvoucí
uhlídá tvě oko tužbou mroucí.3.Pravdumáš,předrahámojeMáti,| aj!Tvůjchrámvidímjižvyvstávati© jižmikynesvatouzáří,© jákzemiklonimsehříšnoutváří.

4. Kořím se, oslněn Tvojím týnem, zahanben
před. Tebou 1 Tvým Synem; ach, již na mě vlídnězírej,| pláštěmměpřímluvyobestirej!

*) Zpívá se. též jako píseň 32.: „Ku Marii všickni po
spichejme“, viz str. 485.
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o. Na Synu mi vypros milosť hojnou, a duši
hříšnou změň v bohabojnou, bych byl hodensTeboudlíti| kdesvětlonebeskévěčněsvítí!

Zatím dojde se ku kapli sv. Šebestiana, kde modlí se
Jitanie k tomuto světci s příslušnou modlitbou (viz dil II
str. 397). — Hned za kaplí sv. Šebestiana začnou poutníci
modliti se 15 tajemství svatého růžence, jež podél cesty v ka
pličkách vyobrazeny jsou. Když se dojde k tak zvanému zla
tému kříži, přeruší se modlitba, průvod se zastaví a starší
bratr předčítá „promluvu při spatření poutního místa“ (viz
díl. I. str. 196.). Po promluvě seřadí se poutníci a pokračují
v modlitbě sv. růžence až do Marie Celly.

19.
Zpívá se po příchodu do Marie-Celly při slavném průvodu

do chrámu Páně.

(Nápěv jako: „Tebe, Bože, chválíme.“)1.ChválaBohuvzdánabuď,| žejižjsme
v tom svatém chrámě, - kdež nám radosť plní hrud,akdežrajskourozkošmáme;— MatkyBožíslavnýdům| těchudávápoutníkům.2.Skončilasecestanám,| pominulynašemdloby,© neboťzázračnýtenchrám— oslazuje
bolné doby; náhradu zde bohatou máme Matkou
přesvatou.3.Conáscestoutížilo,— horko,déšťajinétrudy,© srdcenašeslíbilo© obětovatMatcetudy,
oběťnašiMaria© Synusvémuknohámdá.4.Nemožnoječlověku© milostiadarysčítat,kteréžTebouodvěků© PánBůhráčílidemskýtat,| protovkaždébíděsvé© pospicháme

k lásce Tvé.o.Dnespakzútrobvděčnýchchcem"| oběťodevzdatiTobě,© pohled,jaknámvsrdcíchvšem
35*
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láska hoří v těto době; - aj tu lásku plamennou
vezmi v milou oběť svou!6.PřímluvyTvévelkámoc© drahouvlasťnámzachránila,© kdykolisezkázynoc© strašněnadnírozložila;© buďivbídáchnynějších| po

mocnicí dítek svých!
T. Pod ochranou mocnou měj - naši vlasť i

národ milý, ku pomoci jemu spěj, - nenechejž bobezposily,© kdybyzlostnýnepřítel© záhubumu
strojiť chtěl.

8. Tobě, Matko, domov svůj - poroučíme úpěnlivě;© upříbuznýchstrážněstůj,© opatrujžjedobrotivě;— bychomzanedlouhýčas© shledali
se S nimi Zas.9.Vypros,byTvůjmilýSyn© milosťsvounámdátiráčil,© bynássprostilhříšnýchvin,azlétrestyodnásspáčil,— vzbuďvnástouhupo
nebi, - vypros, čeho potřebí.

10. Slaví Tě náš hlasný zpěv, - Panno, Matkovelebená!© ZmírniBohasoudcehněv,| zůstávejž
námnakloněna,© milostivěsnámichod,podo
brých nás cestách vodď.11.Zvláštěpaksemodlíme| zaty,kteříumírají,| vyžádejžjim,prosíme,| aťseďáblune
poddají; promluv za ně, Matičko, - milostivě slo
víčko. Amen.

Po příchodu do svatyně Marianské pokleknou poutníci
před obrazem milostným a modlí se modlitby příslušné (viz
díl I. str. 198.). — Pro soukromou pobožnosť hodí se velmi
dobřeodpustkové modlitby k Panně Marii v dilu II. str. 352—376.

Každý poutník, jenž v Marie-Celli z hříchů svých se
vyzpovídá, ke stolu Páně přistoupí, chrám Páně
navštíví a zde na úmysl sv. Otce se pomodlí, získá
plnomocné odpustky.
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80.

Písně na poutním místě.
(Nápěv jako při písni 54.: „Jak Tebe chváliť mám““; str. 515.)1.Cotodnesdějese,© žesrdcemoješíříse© veslastiúchvatné?© Počemjsemtoužil
rokučas,předsebouvidímznovuzas— to
misto posvátné.2.UMatkyCellenské© sevkrajiblahémocitám,© zřímopětonenstan,-vněmžpokladsterýchmilostí— ahojnýpramenradostí— mé
duši přichystán.

3. Ó Matko Cellenská, - jak nemá srdce blažené© sešířiťradostně,© kdyžTynámvšechněmnáručsvou| otvírášsláskoumateřskou,nás
vítáš milostně ?

4. Ty všecky k sobě zveš, jak matka ditkysvoláváš,© Tysteskydítekznáš,uTebekaždýhojnějen| radostibývánaplněn,-nebTyvšem
pomáháš.ó.Rádjátupokleknu,© kBohusevroucněpomodlímvdíkJemuradostný,©— žespatřímdobrouMatičku,© CellenskouBožíRodičku,| ten
obraz milostný. Amen.

SÍ.
(Dříve: „O nejsvětější Matičko, Maria cellenská.““)

An T T= EE , 3
S

1. O Ma-ri-a, Pan-no sva-tá, Ma-tko Kri



— 550 —

E pr TE 3 TY
LELFES
E s | C o M

sta Pá-na, ko-mu má-me dík svůj vzdá-ti,

že nám mi losť dá-na na cel-len
k To-bě po

ské pou-tl na sva-tý Tvůj obraz zří-ti,
kle- knou-ti,

-O „"
V,)LJI|EI |
E 0 býe ru————

Te-be po-zdra-vi-ti?

2. Komu máme dík svůj vzdáti, ne-li BohuOtec,kterýdítkyTvojevěrně© chránildnemanocí,© žeseuobrazu© octlybezúrazu— atu
nyní jako v ráji slasti oplývají?9.Komumámedíksvůjvzdáti,| ne-litakéTobě,© žese'szanáspřimlouvala© přiténašímdlobě,© bynámSynTvůjmilý| potřebnédal
sily - a my touhou rozechvělí chvatem k Tobě spěli?

4. Před milostným před obrazem - klečí šťastnéděti© jakženemásrdcejejichradostísechvěti,
když Ty všecky vítáš, - hříšných nezamítáš, - alezvešjeksrdcisvému| láskoubohatému?

5. Ó té lásky srdce Tvého, - nejmilejší Máti,
kdo by neměl z lidských synů - vroucně sobě přáti,
- když Tys Matkou Krista, - v němž jest spása jista, 
když Tys také Matkou naší - nad vše stkvosty dražší ?
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6. Ó kéž bychom hodni byli - této lásky Tvojí!
- Než ach! děti Tvoje k Tobě - pohlédnouť se bojí,neboťsběhlyzavdy© odctnostiapravdyatak"Tebemnohouchvíli| velmizarmoutily.

€. Anoť milá, drahá Máti,- vyznati námsluší,ženámnašemnohéviny— blaženostturuší,
jakouž dítky mají, když Tě nehněvají, když Tirajskounevinností| jsoujenkuradosti.

8. Než Ty nejsi toliko jen Matkou milování,
Ty jsi také v lásce svojí Matkou slitování; Tyznášdáblazlobu,— Tyznášnašimdlobu,© na

ubohévlídněshlédneš,© Tynásksobězvedneš.
9. Viz jen naše hořké slzy, co jich oko roní,

popros, ať se Syn Tvůj milý, - k nehodným námskloní,dánámodpuštění© našichprovinění,bychomvšichniskrzeTebe| nalezlizassebe.10.Bychomnalezlizasmilosť— předočimaTvýma,uBeránka,kterýžhříchy© skajicníkůsnímá| ajeláskousvojívesvátostnémzdroji
znovu a rád obdařuje, k smíru přivozuje.

11. Anoť, Máti, proto jsme my k Tobě puto
vali a tu před obrazem Tvojím - klečí velci, malí,

bychom této doby, - plné lži a zloby, pomoci si
vyprosili, pod plášť Tvůj se skryl.

12. Zlí jsou velmi dnové naši, - nikde poctivosti,všudesváry,zášťarozkol© pozemisehostí;světsenebiroubá,| Důhjestbájmupouhá,a
co věčně jesti svato, v posměch bývá vzato.

13. Člověčenstvo zachvátila - nemoc převeliká:světlovírytmousezove,| lidseBohazříká,mizísvatábázeň,© poslušnosťakázeň,© akdo
ještě vzývá Boha, tomu hana mnohá!
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14. V této tak zlé, těžké době, - rač se dobrá
Máti, u Ježíše, Syna svého, mocně přimlouvati, bylidvykoupený© nebylzatracený,© aleproTvýchdítekIlkání© dalsenapokání.

15. By zas s Božím požehnáním - mír a pokoj
svatý - vešel měrou nejhojnější v paláce 1 chaty,byzasBožíjméno© bylovšudectěno| atosvětlosvatévíry© blažilosvětširý.

16. Proto také račiž chrániť - panovníky, krále,
národům by spravedlivě - vládli k Boží chvále, nepřáteljichstřehli,© zlobámnepodlehli;© aťjich

péčemnohostranné© jsouvždypožehnané.
17. Také církev svatou, pravou - račiž ochraňovať;-abymohlavěřícísvé© věrněopatrovatť,dušímpokrmskytať,| dejjízdárnězkvítaťt-a.vtomKristaspasnémdile© pokračovaťmile.18.Takéještěprosbymáme|— zanemocné,zdravé,© pracující,nuzné,chudé,dejvšemsrdcepravé,© dejjimzanáhradu© KristaPánaradu,

by kříž za Ním mile nesli, - v mysli nepoklesli.19.Takémilýchpřátelnašich| nezapomeň
Máti, - dej jim, zač Tvé dítky prosí, - láskou k Toběpláti,© dejjimpileťctnosti,© stříctsenepravostíaaťvšejichpočínání© doznápožehnání.

20. Snažně také prosíme Tě, dobrá Máti Boží,
- račiž láskou přispěť všechněm - na smrtelném loži,

by se na svou cestu - k nebeskému městu - Tělem
Páně posilnili v rozhodnou tu chvil.21.Takéještě,Mátimilá,© připomněťnámsluší— časnétrestysnášejících© vočistcivšech
duší, rač jim u Ježíše - Pána nebes říše láskysvojívelkoumocí| přispěťkupomoci.
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22.Vyslyš,vyslyš,0Maria,— prosbynaševroucí,| ujmisesvýchdítekvěrných-láskounehynouci!-Akdyžzečasnosti| vejdemdověčnosti,© dejnámJezuKristazříti,-věčněvelebiti.
Amen.

82. ELLE= LLLL
1 Při-stup-te sem, po-spěš-te sem, kte-ří ctí- te

po-zdrav-te Ji, o-slav-te Ji, nej-kras-ší tu

Ma-ri-i, kte-rá zkvet-la na té ze-mi,
h-h-i, nej-vzác-něj-šíme-zi vše-ml

0+ —KMGPPLETKE ELToL +i
E-vi-ný-mi dce-ra mi; pojď-tež ctít ji chvá-la-ml.

2.Onajesttazářnáhvězda,© kterásluncepředchází;© Onavojtenseřaděný,© kterýkrále
sprovází;© OnajesttenkořenJesse,kterýžlidstvuspásunese,kterýzbídynejvětší,| ze
hříchu je vyléčí.

3. Ona jest ta holubice s ratolestí významnou,© žejižzhoubnévodyspadly© jako
jindyvmírusvou,— žeseopětklidněpění
k Nočmově zachránění, - kterýž Božích slibů dbal,

a vždy věrně k Bohu stál.4.Onajesttacypřišvzácná,© naSionuvštípena,© Onajesttapalmakrásná-snebenazem
vsazena, která živou ratolestí synům Evy
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spásu věstí, která všecky potěší, z kletby
věčné rozhřeší.DOnajesttarůževzácná,— kterákvetevJerichu,Onazdcervšechnejšťastnější| jedinájestbezhříchu,— kterážprotohodnabyla,by
nám Krista porodila, bychom zřeli spasení
jsouce hříchů zbaveni.

6. Ona jest ten balsám vonný, zázračnýlékhojivý,— kterýžrányzacelujea1všeckyoživí,kteřínasvédušimřeli,| zahynoutivěčněměli;| Onajesttaskořice,— Bohumilánejvíce.
1.OnajesttaEstheršťastná,— kterádošla

milosti, že má přístup k nebes králi - lidu svého
k radosti: králem tím jest sám Syn jeji, před
Nímž blaženě se chvějí v nebes rajském úděle
sami Boží andělé.8.Onajestjichpanovnicí| přeslavnouapře
mocnou, Ona jest též Matkou naší ditkámsvýmvždypomocnou;© Onanašenaděj,radost,
splní každou naši žádost podle Boha zřízenou
Synem jejím schválenou.9.PročežpojďteakNívoďte© rodičesvésvěřence,— Onavšeckypomiluje,© dítky,panny,mládence,© kteříjsouJípamětlivi,© prospívání
vctnostichtiviasevBohukochají,© zdráva!
zdráva! zpívají.

10. Pojdte chválit Matku Boží, kteří v žaluúpite,© pomociaobčerstvení— uNÍjistězkusíte,
vždyť jest ona v utrpení křesťanů všech potěšení,kupomocipřispívá,© kdoJionipozývá.[1.PojďtechválitMatkuBoží| takéivy

hříšníci,—Onavšeckypřijmeráda© krokyvaše
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kající,— Onabudezavásprosit,byDuchSvatý
ráčil zrosiť srdce vaše k pokání, k duchovnímu
povstání.12.PojďmežvšicknikuMari,© Onavšeckyvyslyší,© Onasrdcedíteksvojichvbouřisvětautiší,— Onadánámctnostněžíti,JezuKristavelebiti,— jenžjestJejíSynaPán,odNíctěn
a milován.13.Ona,ažtyzrakynaše— sezemíkdyspominou,— ukáženámsvéhoSyna,© spásunaši
jedinou,© dánámsNímseradovati,Panna
mocná, Boží Máti, - pročež chval ji každá hruď:Zdráva!Zdráva!Zdrávabuď!| Amen.

83.

(Nápěv jako při písni 17.: „Vesele překrásně““, str. 465.)

1. Pochválen buď od nás Ježíš Kristus milý,kteréhočastojsme© hříchemzneuctili!2.Ach,těžkéhříchymé,| těžšínadkamení,nemámjážádného| prováspotěšení.3.Smutenautrápen| čekaljsemrokdlouhý,ažMatkacellenská© vyplnímétouhy.
4. Matičko, ctitel Tvůj nesmírně se rmoutí,

nad jeho bidou se račiž ustrnouti!Ď.(PannaMaria:)„Synu,cobolítě?| cotvou
duši tíži? - proč ty se nebereš - ke Kristovu kříži ?“

6. (Hříšník:) „„Ach, já si netroufám, není duše
čista; - jak půjdu bez Tebe - před Ježíše Krista ?““

Ť. (Panna Maria:) „Jak s tebou jíti mám, máš-litolikhříchů,© vsrdeikBohuvlažnosť,kubliž
nímu pýchu?



— 556 —

8.Láskujsisliboval© mněimémuSynu,
novou však uvalil na svědomí vinu.9.Zasejsiposlechl| svodusatanova,-Kristaimnermoutil,| těžcehřešilznova.10.Jižodtudodejdi,© vraťsevesvékraje;-hodnějšímdětemtu© mojeláskaplaje!““11.(Hříšník:)„Předoltářemkzemi© poniženěpadám;| přijmimě,Matičko,-důvěrněTěžádám.

12. Že nejsem hoden, vím, - drahé přízně Tvojí,všakvím,ževšeckotéž| láskaTvojezhojí.
13. Svatý Bernard učí, že jest neslýcháno,

že bys, kdo prosí Tě, neřekla mu: ano!
14. Ach! Matko lásky, již - buď mi nakloněna;srdceméužírá| lítosťbezejmenná!
15. (Panna Maria:) ,„Přestaň již bědovatť, - dušičkomámilá,jižtvojelítosťse— dostiosvěděila.16.Ano,jsemMatkoutvou,© dámtipo

žehnání, - hříchu se zřekni jen, - obrať na pokání“
17. (Hříšník:)„„Ach! Paní slitovná, - hle! já k zemi

klesám, - se srdcem vděčným zde - v ústrety ti plesám :
„Zdrávas Královno, Matko milosrdenství“ atd.
18. (Panna Maria:) „„Raduj se, duše má, již jsi

vyslyšena, - brána ti k nebesům vlídně otevřena“
19. (Hříšník:) „Stůj, Matko, při mně jen - u všem

putování, - bych Tobě, Kristu byl - věren do skonání!
20. Rozněcuj ve mně vždy- svaté lásky plamen,

ať s Tebou v nebi se jistě shledám! Amen!

84.EL5
4+> “ I . Li
©

1. Svě-ta spá-so, ne-bes kráso, Ma-tko Bo-ží,
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chlou-bo žen, na trůn stkvě-lý, nad an-dě- lyLE- =HFE
po - vý - šil Bůh Te-be jen.

2. Tobě nesem - chválu s plesem, - hleď k námzříševěčnýchkrás;— zhlad,covduši© pokoj
ruší, od všech hříchův očisť nás!3.Jasnýchpředků,©— Božíchsvědků— nej
slavnější vnukyně! - Ty jsi stkvostná, - přemilostná

Boha Syna svatyně.4.Vzoremravů-všemustavu,| ctnostiTvé
jsoubezvady;©— Božíchráme,-vToběmáme
svatých darů poklady.5.Svatásehráno,© nebesbráno,© Toběslušíchvála,česť;© Tebeškůdce,© ďáblasvůdce© ne
uštknula hadí lest,

6. Panno sličná, - ustavičná, - Davidovno spanilá.© usvémvděku| Tvůrcivěků,© Bohujsi
se zlíbila.T.Perlokrásná,© růžeřásná,© něžnýkvětepanenství,© Tysborcudných© zkončintrudných

doprovodíš k blaženství.8.Vložnámnová| vústaslova,| zduševyhosťneduhy,© bychomprávě© Toběkslávě
ctili Tvoje zásluhy.

9. Boží Máti, dej nám vzpláti, - posvátnýmizápaly,© bychomvroucné,© přehoroucné© vzdali
Tobě pochvaly.
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80.

bpE==F=—=Ee =
1. Pan-no bla-ho-sla-ve-ná, nad an-dě-ly

A
RpreHF EI

(a

zvý-še-ná, zdrá-va bud, Ma-ri-a!
„3er =——o

Ple-sc-sej, Má- t1 pře-sva-tá, vše-mi ctnost-mi

T- O1 mc6"==
bo-ha-tá;© po-proszanásSy-na!

2. Panno, panen oslavo, sladká duše zábavo,zdrávabuď,Maria!— MatkovBohavěřícíchTebevsrdcinosících;© poproszanásSyna!
3. Studně blahé naděje, slovo "vé nám prospěje,© zdrávabuď,Maria!© Rájipravérozkoše,

vstrastechbránokútěše,© poproszanásSyna!
4.Útočištěplačících,© pomocnicevdobáchzlých,© zdrávabuď,Maria!"Tyvšechctnostívlád

kyně, Pána Krista svatyně, - popros za nás Syna!Ď.Vzoresvatéčistoty,| trůnevěčnédobroty,
zdráva buď, Maria! - Naší spásy dennice, - v bouřimocnákotvice,| poproszanásSyna!

6.RounoGedeonovo,© sídloŠalomounovo,
zdráva bud, Maria! Archo nové úmluvy, dopřejnámsvépřímluvy;| poproszanásSynal



86.
s z, r3 I 3EL====

S — 1 o |= =—
1. Ma-tko bez- úů- hon- ná kněž- no

Jé TÍ TF TÍ =- 11
i hi + ja — . j —=— i 0 —|- — 1-00 - s

bla-ho sklon-ná, Te-be z du-še pří- mé
Cd
= Fe FI | iSzmm nZ' TT E mm!sGa-bri-e-lemctí-me;© shlé-dnisne-bes>
|$+se| HEsSTI SLC ZeGDE= Ete

dvo-ru ku svých dí-tek sbo-ru.

2. Ó buď pozdraveno, Maria, Tvé jméno,zvukyjehoslastné| těšívdoběstrastné,zbavujínástrudu,— vystříhajíbludu.9.Milostísestkvěla© Tvojedušecelá;BůhTěvláscechoval,vinTěuvaroval;— veTvésličnétváři© nevinajenzáří.
4. Pán se s Vebou spojil, když nám výkupstrojil:© přišedsnebestrůnu,| vtělilvTvémselůnu;odtudneustálá© zazníváTichvála.
5. Požehnanou Tebe - jmenovalo nebe; - anděléTislouží,© poTvépříznitouží;| taktozvelebena.

Páně není žena.. Sláva Tvému plodu děj se od všech rodů!Jei TvůjSynvděčný,Bůhjestvěkověčný; předNimvláskyplání| serafčelosklání.©.Upros,Matkočistá,© nynísvéhoKrista,abyhříšnýchčinů© odpustilnámvinu,© bychomvadyprosti| prospívalictností.
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8. V poslední když chvíli - přistaneme k cíli,račiž,BožíMáti,| strážněunásstáti,— ažse
vblahémplese— duchnášknebivznese.

87.
a | 1 i I haWa OTL OTŤJ L ToyotyLL ETEEE=

9 1 ELT T Dn Ji
SO1.TyBo-žíRo-di-čkopře-mi- lá,Tyraj-skárů-ži-čko© spa© ni-lá,
bo |=date:d=4

slyš na-še vo- lá ní, u-cti-vé zpí-vá

= =FeeTE=EEPan-noo Ma-n.a!
ni,

VD L
-M |SES E

Te-be zve- le - bu - jem, vši-ckni 0-sla
n | 1 | i NS„U — [ x T LT i m- II — JI

ď Ť i =

vu-jem:*) A -ve, salve, a-ve, sal-ve;====
zdrá-va buď, Krá-lov-no an - děl - ská,
==

Ma-ti-čkoBo-ží© cel-en-ská.
*) Zpívá-li se tato piseň cestou, změní se slova: „Tebe

zvelebujem, všichni oslavujem““ takto: „K Tobě všichni spějem,
jednohlasně pějem.““
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2. Tys dcera od Otce zvolena, - Matičko Ježíšeblažená,© DuchSvatýmocísvou© žehnalTizázračnou© PannoMaria!© Tebeatd.
3. Od Boha v mysli Ty splozená, - před věkybylajsistvořena,© bezhříchupočata-Tvábytosťpřesvatá,-PannoMara!© Tebeatd.
4.Tyskrásná,zářiváhvězdice,© Tyslidstva

blaživá dennice, nad měsíc krásněji, nad sluncejasněji© stkvíšsevelice.Tebeatd.
5. Sbor Svatých s anděly na nebi KrálovnuvToběsvouvelebí,TystaMáťnejdražší,| ježKristupřednáší© našepotřeby;| Tebeatd.
6. Ty nám všem milosti rozdáváš, - kdo hodenláskyTvépoznáváš,© takévšaknehodnýmTyslovempřímluvnýmrádapomáháš;| Tebeatd.T.Tysdilíšzármutkysevšemi,| kteřízde

sténají na zemi, Ty je vždy těšíváš, láskou
svou blažíváš jak Ruth Nočěmi;- Tebe atd.

8. Ty jsi ta rozkošná zahrada, - v které stromživotarozkládá© dalekoširoce-svéspasnéovoce,PannoMara!| Tebeatd.
9. Tys ta věž na zemi obranná, z níž kynebezpečnáochrana,— komujestzápasiť— odušeblahobyt,© PannoMaria!© Tebeatd.
10.TvámocjestuBohaveliká,| Tvéslovo

nebe všem odmyká, kteří Tě vzývají - a v Tebedoufají,PannoMaria!© Tebeatd.
11.Tyspramenvšelikédobroty,© protomy

v čas bídy, drahoty, důvěrně voláme, - o pomocžádáme©—uTvéštědroty;| Tebeatd.
Poutní kniha II. 36
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12. Tys lék ten v nemoci kojivý, neduhy
všeliké hojivý, který vždy prospívá, - kdo ho jenužívá,tohooživí;© Tebeatd.

13.Tyjsitoliliumpřestkvělé,© vtomlidípozemskémúděle,© jehožkvětvelebí-snámitéžnanebi-Božíandělé;| Tebeatd.
14. Ty jsi ta růžička jediná - bez trní na zemivštípená,© nebesalíbeznou© dýchajívůniTvou,PannoMaria!© Tebeatd.
15. Branou Tě nebeskou nazývá - církev, když

jméno Tvé slavívá, - že jsi Ty Rodičkou, - KristovouMatičkou,© PannoMaria!| Tebeatd.
16. Proto rač, Matičko, také nám branou být

k nebeským výšinám, - bychom tam na věky - zpívalipovděky,| Bůhkdetrůnísám;-Tebeatd.
88.

1. Ma-ri-a Pan-no, Tys vy -vý - še- ná,
A- L„V

LÝ - | o 0 = ) yu9FE FLEFTLICETCTK ——
+/

na-de vše svě-ti-ce zve- le- be- ná,P tykratrTUTo-bě| po-ctuvzdá-va-jí| svou,
KD

V -bh > ? [JI|-m £ CL E BE
Tě ane-o-bes Krá-lov-nou S radostí zvou.
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2.Dovol,aťtakémypoutníčkové| sandělysvatýmikuchváleTvé| hlasysvojesjednotíme
a Tebe, Královno, pozdravíme.

3. Tys naše láska 1 potěšení, Tebou nás Bůhvedekuspasení;© "Teboudánámmilostisvé,
proto nás obraz Tvůj zdaleka zve.

4. Pro Tebe všecko jsme opustili, s přátely
svými se rozloučili, Tvůj to, Matko, líbezný hlas

přes hory, přes doly přivábil nás.
D. V Tebe svou naději zakládáme, že nám

tu vyprosiš, oč žádáme, prosba Matkou přednesená
nebude Synáčkem oslyšena.

6. K Tobě, 6 Máti, jak dítky chcem" Inouť,
budiž Ti příjemna ta naše pouť, při nás hříšných
v každý čas stůj, - aby nám odpustil božský Syn Tvůj.T.Hříchůsvýchvšelikýchlitujeme,© žesechcem"polepšiť,slibujeme;© zastaňsenás,milostivá,© hříšníkůspásoujestpřímluvaTvá.8.Srdcekdenaleznešzatvrzelé,© vehříšnou
nepravosť pohřížené, - Mocná Paní, ukaž svou moc

milosti slunce ať zaplaší noc.9.Dejsenámvyznativkajicnosti,— zřícise
všeliké nepravosti, - síly s nebe vyžádej nám, - aby
nás posvětil Duch Švatý sám.10.Zpovědísvatoupakočištěné,© vmilosti
Boží zas postavené - dítky svoje v lásce též měj, 
ke stolu Páně je doprovázej.

11. Drahé když přijmeme Tělo a Krev, tenkrátsvoumateřskoupomocnámzjev:© pomozmilosťzachovati— každéhohříchusevystříhati.12.Dušiatělomypoutníčkové© svěřujem'
s důvěrou ochraně Tvé. - Vypros zdraví, požehnání,

ať nás Bůh nemocí pozachrání.
30*
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13. Tobě i domov svůj poroučíme, - ať ho zasvezdravíuvidíme:© polímvyprosúrodydar,ať
naší práce plod nestihne zmar.

14. Stále nás provázej životem tím, a když
se budeme loučiti s ním, - k Synu svému doprovoďnás,© bychomJejchválilipovšechenčas.

89.
Ah | T TZ „ICE 3

1. Na sto-ti-sic- krát Tě po-zdra-vu- je -me,
ke trů-nu Tvé-mu již při-stu-pu- je -me,

Ma-ti-čko Cel - len - ská, Zde so-bě
Krá-lov-no an-děl-ská! zde To-bě

zvo-li-la's pře-ve-leb-ný stán,
u-chy-stal slá-vu ne-bes Pán; o-braz pře-mi
M. VL 1 NI i m! JJ JJea | 34a| o

ITT é T =- € Í i
lý, Krá-sný, spa-ni-lý, sva-té tvá- řeE==

Tvé v tom-to chrá-mě dlí.2.Vítej,Óvítejnám,rajskárůžičko,© zdemezihorami,© milostněkynešnám,BožíMatičko,
Panno nad pannami. Srdce nám plesá již plno ra
osti, to že nám dopřáno také milosti, dlítisídluTvém,chráměvelebném| skloniťkolena

před Tvým obrazem.

MH=jc
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3.Radostněplesejte,milípoutníci,— kcíli
jsme dospěli; v horách tu vidíme perlu zářící,chrámPáněpřestkvělý© Přeshory,dolyjsme
k němu chvátali, dešťův a nepohod nic jsme nedbali;© pouťjeskončena,Panívznešená-ksobě
vítá nás, jaká odměna!

4. Proto my Tobě, 6 Bože veliký, čest, chváluvzdáváme;© že'schránilcestounás,slabépoutníky,díkvroucískládáme.© Tebetéž,Matičku
naši přemilou, jež byla jsi vždycky naší posilou,vděčněslavíme,© zpěvemchválíme,© nadvše
lásky Tvé sobě vážíme.

5. Nyní pak ku Tvému, Matko, obrazuvzhlížímepovděčně,© žejsináschránilavšehoúrazu© děkujem'srdečně.-Pomoznámhříchuse
také zbaviti, pak Tebe na věky budem" slaviti. 
Tuto klekáme, k Tobě vzdycháme, přispěj
bříšnikům, s pláčem voláme.

6. Ó rač jen slyšet nás, Matko přesvatá, anáminezhrdej,© nachylsekdítkámTváláskabohatá,© přímluvysvénámpřej.AťnásBůh
chrání též neštěstí a ran, - nepřátel zlých, již námhrozízevšechstran,morustrašného,© hladulačného,© alepředevšímohněvěčného.

T. Pros, bychom věrně vždy Bohu sloužili,
ve zdraví, v pokoji, - po větší ctnosti a lásce toužili,© jednoupakpobojidoslávynebesképří
stup zjednej nám, - kde stálou odplatou věčný Bůhjesám.| TamTěbudem"zřiťt,-bezobrazuctít,
s Tebou na věky Boha velebiť.
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90.
-DO ;
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1. Má du-še scho-vej se, ne-pří-tel

blí-ží se, já jsem se scho- va- lan-je==
do svatých Krista ran, já již ne - bo - jím se.

2.TyrányKristovy© zbraňdušihotoví,byzadnezanoci© nepadladomoci© kletému
hadovi.

9. Matko, sem pohledni, srdce mé pozvedni,nechaťvněmsídlomáJežíšaMaria© vho
dince poslední.

4. Matičko přesvatá, jak svíce rozžatá cestumiosvěcuj,© ažpřijdeodchodmůj| zto
hoto života.5.Buďsvětlemdušemé,| aťprodlíuTebe:pozemskéžalosti— kuvěčnéradosti© provoď
ji do nebe.

6. Ježíš a Maria Josef, Jachim, Anna:ažbuduzmírati,—kéžmohuvzývati© tajména.
žehnaná.T.Jižsenámchýliden,| Ježíšbuďpo
chválen,© téžMariaPanna,-Josef,Jachim,Anna

až na věky. Amen.
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91.

(Dříve: „Ve vší pobožnosti k trůnu Tvé milosti.““)dr ZIFIIEEEZYZ
1. Ve vší po-bož-no-sti k ná-do-bě všech ctností

-4 p.„ = TEE TC NU

při- chá - zi- me; Ma-tko sva-to-cell-ská,
nM

„U M 1 „I p i AL P F= umna7 sjajE TSTS== . e—a4TITOTTTEE
kně-žnoarch-an-děl-ská,zdeTě| ctí-me,

ý= T TT Fe-=] T= Ko mM oS T
bu-diž po-zdra-ve-no pře-sva-té Tvé jmé

a + ME

no!To-běslá-va,| To-bě"alá-va,
DO. + 12

—
aas

-T
———

r— KESSTMarlao Pan-no!
2. Zde trůn plný lesku, zde jak na nebeskuvšeTěslaví,— zdeTyskněžnounaší— nadevšeckodražší,© pokladpravý;© sdůvěrouzdekTobě© zřímevkaždédobě.© Toběatd.
3.Budižvtrudu,lkání,| trapnémputování

naše berla, - zař nám do tmy žití, - u vír vlnobitíjakoperla;© zbluduleskemhvězdy© vyvádějnásvezdy!© Toběatd.



— 568 —

4.Mysekviněznáme,© hříchůvodříkáme
v zkroušenosti; jen nás vyuč mile snazeušlechtilé© avšíctnosti,-adejvytrvánívdobrémpočínání!© Toběatd.
5.Vrchnostivšechříší© obraťknebesvýši,-kpravděBoží,© byvícdušídbaly-ajennehledaly© světazboží;© učjekrálůKrálectítineustále!© Toběatd.
6.Stíhejcírkveškůdce,© potřibludasvůdce-svatoumocí;-dej,bynepřátelé| podkřížSpasitele© padlikrotcí,aveďskrzesebe© všeckyduševnebe!© Toběatd.

h i

92.
(L

1. Pře-mi-lost-ná Ma-tko jak nám bla-ze, slad-ko,bod deckTa
že zde dlí-me, tvář Tvou zří-me, že Tě smí-me

—=A IBER LLLLFE
vzý-vat, k To-bě zbož-ně zpí-vať před trů-nemron 4

Tvým pře-mi-lost-ným, Ma-ri-a Pan-no!

2.Bůhsámtotosídlo© zamilostízřídlo
vdávnédobě© zvolilTobě,byzdeTvojejménobylozvláštěctěno© předtrůnemTvým| přemilostným,© MariaPanno'



— 569 —

3. Sťasten, komu přáno - tady svatá PannoTebezříti,| velebiti;© Tyhoneoslyšíš| rádapo
vyslyšíšpředtrůnemsvým| přemilostným,
Maria Panno'!

4. Proto my se k Tobě - při té světa zlobě 
utikáme - a zde Ikáme; vyslyš dítek lkání, - mocnánebesPaní,předtrůnemsvým| přemilostným,
Maria Panno!

5. Na zdejší kdož pouti - nechtí k Bohu Jnouti,jimžhříchvduši© pokojruší,-těmrač,Panimocná,zvlášťbýťnápomocna© přímluvousvoupřemilostnou,© MariaPanno!
6. A kdo ctnosti dbají a se k Bohu znajislovem,skutkem:© vbojiprudkém| vtétodobězvratné© vyprossílystatné© přímluvousvoupřemilostnou,© MariaPanno!
T.Vyproszubožené-vlastipřemilené© míru,lásky,těmisvazky© aťsekdekdospojíkčinům,kupokoji,předtrůnemTvým| přemilostným,© MariaPanno!
8. Vypros osvícení, k pravdě navrácenítěm,kdožbloudí,© aťzasproudí© světlosrdcemjejich| pravdyvešlépějích| předtrůnemTvýmpřemilostným,© PannoMaria!
9. Ó dej, dobrá Máti— nám se radovatizvyslyšení© tohopění,ježTipřednášíme,| at

Tě věčně ctíme - před trůnem Tvým přemilostný m,
Maria Panno! Amen.

Jest chvalitebným obyčejem poutníků vykonati též tak
zvanou návštěvu oltářů chrámu Páně Maria Cellského. Po vy
konané pokožnosti této jde průvod na horu Kalvarii; cestou
koná se pobožnosť k umučeníKrista Pána, jež v kapličkách
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podél cesty vyobrazeno jest. Odtud jde se ke kapli Panny
Marie, zvané „studničné“ (od starších poutníků mylně jmeno
vané kaple sv. Anny, jejížto socha též v této kapli se nalézá).
Pobožnosť ukončí se v kapli sv. kříže vedle chrámu Páně. —
Nyní následují příslušné písně a modlitby, které se na jednot
livých místech vykonávají.

Pobožnosť u jednotlivých oltářův.
Poutníci pokleknou před.milostnou kaplí a modlí se 5krát

„Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ (kteréžto, obětovány na úmysl
sv. Otce, k získání plnomocných odpustkův úplně dostačůň.

Odtud jdou poutníci k 1. oltáři sv. Jakuba, jenž jest od
hlavního vchodu na levo, zpívajíce slohu následující písně:

93.Geyer
1. Chválu vzdejme svrchovaně nejsvětější Matce

pějme svatocellské kněžně, vzývejme Ji všichni
n ' u ď i N-Z ) T MN 3I M , z<Ihk-o L E+ a A Č j I ť|E—TÍ 1 Te

NA e
Pá-ně Ma- ri- a, Ma- ri-a,něž-ně:Ma-ri- a, Ma-ri-a,

den-ni-ce vl-těz-ná,
h h-e li-bez-ná, o-ro- duj za nás,

„IPG1:LHH
Ma-tko, každý čas, Královno nadhvězdná.

(U 1. oltáře ke cti sv. Jakuba „Otče náš“, a
„Zdrávas Maria“ za svatého Otce N. N.)
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Cestou k 2. oltáři zpívá se:2.Takjsibylanebimilá,© že'snámBohaporodila,© pravásMatkaPánaKrista© zůstala'svždyPannačistá.© Maria,Maria,atd.
(U 2. oltáře ke cti sv. Emericha „Otče náš“ a

„Zdrávas Mana“ za všecky biskupy, zvláště pak
vlasti naší a za misionáře v zemích pohanských.)

3.Nesmírnájest"Tvojecena,— milostíTy's
naplněna; jak jest divná Tvoje krása, - ode věkůsvěttohlásá.© Maria,Maria,atd.

(U 3. oltáře ke cti sv. Štěpána „Otče náš“ a
„Zdrávas Maria“ za všechny duchovní správce.)

4.Pannočistá,Pannosvatá,© bezposkvrnyzapočatá,— Ty'skvětbožskélíbeznosti;© kdobyvychvállTědosti?© Maria,Maria,atd.
(U 4. oltáře ke cti sv. Kateřiny „Otče náš“ a

„Zdrávas Maria“ za klášternice, zvláště za ty, které
se věnují vychování mládeže.)

5.VlůněTvémBůhodpočíval,© naTvých
prsou tiše dlíval; - která matka Tebe předčí? - kterématkysynjestvětší?© Maria,Maria,atd.

(U 5. oltáře ke cti sv. Leopolda „Otče náš“ a
„Zdrávas Maria“ za císaře a krále našeho.)6.TyjsiPannanejmoudřejší,| veškeréctinejhodnější,nelzeTebevychváliti,| slávyTvojízvelebiti.© Maria,Maria,atd.

(U 6. oltáře ke cti sv. Ladislava „Otče náš“
a „Zdrávas Maria“ za všecky potřeby církve
katolické.)
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Před hlavním oltářem pozdraví se nejsvětější Svátosť

oltářníslovy:„ČChválena a velebena buď bez
přestání, nejsvětější Svátost oltářní“
(třikrát); pak ke cti a chvále umírajicího Spasitele
na kříži „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ za všecky
tohoto dne umírající.

ď. Panno věrná, dobrotivá, s důvěrou Tě
hříšník vzývá, spravedlnost Tvoji chválí, - a Tvůjvěhlasneustálý.© Maria,Maria,atd.

(U 8. oltáře ke cti sv. Benedikta „Otče náš“
a „Zdrávas Maria“ za kněžstvo řeholní.)8.PříčinouTy'sméhoplesu,© Tobědarem
srdce nesu, z Tebe čerpám zbožnosť pravou, - Lyjststudnicínámzdravou.© Maria,Maria,atd.

(U 9. oltáře ke cti sv. Jiljího „Otče náš“ a
„Zdrávas Maria“ za obrácení bříšníkův.)

9. Tajemná Ty's růže nová, vyšlá z keřeDavidova,| věžezeslonovékosti| důmjsizlatévýbornosti.— Maria,Maria,atd.
(U 10. oltáře ke cti svaté Barbory „Otče náš“

a „Zdrávas Maria“ za šťastnou hodinu smrti.)

Cestouk 11.oltářizpívá se třikrát: Svatý, svatý,
svatý Pán Bůh zástupů! Plna jest země
slávy Tvé. — Sláva Otci, sláva Synu,
sláva Duchu Svatému. Pak „Otčenáš“ a
„Zdrávas Maria“ za rozšíření víry v zemích po
banských a za utvrzení víry ve vlastech našich.

(U12.oltářemodlíse: Ježíši, Josefe a Maria,
vám daruji srdce i duši svou. — Ježíši,
Josefe a Maria, stůjte při mně v poslední
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hodince mé. — Ježíši, Josefe a Maria,
s vámi ať duše má v pokoji odejde. (300dní
odpustků pokaždé za tato tři vzdechnutí. 100 dní za 1 vzdech

nutí. (Pius VII. 28. dubna 1807.) Pak „Otče náš“ a

„Zdrávas Maria“ za křesťanské rodiny.10.Tyjsinašeknebibrána,© zaúmluvyarchudána,hvězdajitřnízářejemné,| ježnámsvítíznocitemné.© Maria,Maria,atd.
(U 13. oltáře ke cti sv Antonína Paduanského

„Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ za duše v očistel.)

Nyní vrátí se poutníci před milostnou kapli, kde píseň
dokončí.

11. Nemocným Ty dáváš zdraví, útulek jsihříšnýchpravý,zarmoucenýchpotěšení| svatécírkvespomožení.| Maria,Maria,atd.
12.Vyvýšena'snadanděly© avšechsvatých

obor stkvělý ; - Ty's všech tvorů císařovna, Tvojemocjestnevýslovna.© Maria,Maria,atd.
13. Chraň nás, Matko nejmilejší, na obtížné

pouti zdejší, zahynouti nedej dětem, - které pustýmbloudísvětem!© Maria,Maria,atd.
14. Zacel rány duše, těla, Matko v lásce

neumdlelá, a lid věrný přiveď v kraje, - tam, kdesvětlověčnéplaje!© Maria,Maria,atd.
(3krát „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ za

všecky domácí, rodiče, bratry, sestry, příbuzné,
přátely, dobrodince, živé 1 zemřelé, jakož i za všecky,
již se našim modlitbám doporoučeli.)



— 574 —

Pobožnosť k umučení Páně na hoře
Kalvaril.

Před I. zastavením zpívá se cestou:

94.ec=l|e-ls==F
1. Po-hleď, Ó člo-vě-če, jak krev Pá-ně

ach! On vho-ři zmí-rá, těž-ký bol Ho

te-če za hříš-ní-ky,
svi-rá; vzdej Mu di- ky! Jsmeť my kr- vi

Je-ho vy-kou-pe-ni, kéž smrť Je-ho spas-nou====
kře-sťan pí-sní hlas-nou nej-výš ce- ní!

Zastavení I.

Krvavý pot a smrtelný zápas Pána Ježíše
v zahradě Gethsemanské.

Když se přiblížila doba, kdy Pán Ježíš z lásky
k nám život svůj za naše bříchy dáti chtěl, odebral
se do zahrady Gethsemanské. Tam začalo Jeho
přebolestné utrpení. Láskyplný Spasitel dobrovolně
dopustil, aby duše Jeho byla sklíčena velikou bázní
před smrti a přede všemi těmi mukami, které měl
vytrpěti. Představil si ony ostré biče, jimiž tělo
Jeho zraněno, ony špičaté trny, jimiž přesvatá hlava
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Jeho zbodána, ony tupé hřeby, jimiž na kříž přibit
býti měl. Všecky ty bolesti, které Ho čekaly, ob
klíčily nyní Jeho duši a naplnily ji takovou bázní,
že v největší úzkosti k Ótei nebeskému o pomoc
volal řka: „Otče můj, jest-li možno, ať ode
jde ode mne kalich tento.“

K této bázní přidružila se veliká ošklivost
nade hříchy, které byly příčinou Jeho utrpení. Ne
vlastní vina, nýbrž nepravosti lidské tížily onen
kříž, pod nímž klesnouti měl. Nejvíce však rmoutil
Ho nevděk lidský. Spasitel dobře věděl, že všecky
ty bolesti, které vytrpí, ano i ta smrť, kterou pod
stoupí, nebudou s to, by lidstvo od hříchu odvrátily.
Přišel na svět, aby shladil hřích; za nepravosti
lidské obětuje život svůj a v tom okamžení, kdy
již začíná Jeho utrpení, připomíná si, že přes tu
Jeho velikou lásku lidé nepřestanou Ho urážeti a
zarmucovati; připomíná si všecky ty neřesti, které
i po Jeho smrti až do konce světa spáchány budou,
a tato vzpomínka naplňuje Ho takovým zármutkem,
že se potí potem krvavým, jenž z celého těla vy
stupuje a v krůpějích na zemi padá.

Modlitba.
Ó můj zarmoucený Ježíši! Jako Ty v zahradě

Getbsemanské, tak já nyní před Tebou v největší
zkroušenosti padám na hříšný obličej svůj a po
korně se klaním prolitému potu Tvému. Čítím
opravdovou lítosť nad velikou úzkostí Tvou, kterou
jsi vytrpěl, a dobrořečím lásce Tvé, která Tě po
hnula, bys pro nás trpěl. Doufám pevně, 6 Spasiteli
můj, že ten krvavý pot Tvůj pohne Otce nebeského,
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by mi odpustil všecky viny, kterými jsem duši svou
poskvrnil. Prosím Tě pro smrtelnou úzkosť Tvou,
bys mě těšil v zármutku a utrpení, které mě stihne,
a přispěl mi hlavně v hodině poslední, když mě
obklíčí hrůzy smrti. Sešli v té chvili svatého anděla
svého, jenž by mě bránil proti nepříteli zlému, Ty
pak mě posilni a potěš, abych s důvěrou v pomoc
a smilování Tvé duši svou do rukou Tvých ode
vzdati mohl. Amen.

„Otče náš“ — „Zdrávas Maria“
Pak pokračuje se v písni k II. zastavení.2.Smutnénadivadlo© okonašepadlo,nakatany,© odnichžPántutichý| pročlověkahříchy© zbičovaný.© Bolestněachpáliránylité;katineurvalí— rudýmpláštěmhalí| tělozbité.

Zastavení II.
Pán Ježíš bičován.

Vida Pilát, že Pán Ježíš viny na sobě nemá
a že jen ze závisti židé Ilo usmrtiti chtějí, pře
mýšlel, jak by Ho z rukou jejich vysvobodil. I kázal
Ho zbičovati a ukázal Ho pak židům, doufaje, že
pobled na Něhbo pohne je k útrpnosti a slitování.

Rozjímejme, kterak Pán Ježíš přichází ku
sloupu, u něhož má býti bičován, sám roucho své
svléká a s hlavou skloněnou, pln studu, očekává
strašné rány. Popatřme v duchu na nelidské ka
tany, již okolo Něho stojíce, ostrými bičíky útlé
Jeho tělo mrskají. Sv. Marii z Pazzis bylo zjeveno,
že šedesát pochopů střídalo se při těto hrozné práci,
kteří neustali dříve, až celé tělo od hlavy k patě bylo
zraněno a krev z nesčíslných ran potokem prýštila.
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Modlitba.
www?

Ó můj zbičovaný Ježíši! Vim, že jsi všecky
ty bolesti trpěl za hříchy mé, zvláště za hříchy
nečistoty, ktferými jsem Boha nejsvětějšího urazil.
Ó jak hrozná vina spočívá asi v neřesti nečistoty,
když Ty, Beránku neposkvrněný, dobrovolně tak
přísný trest jsl na sebe vzal, abys za nás zadosť
učinil! Uvažuje, jak často jsem nečistotou duši svou
poskvrnil, děsím se spravedlnosti Boží; ale po
myslím-li na ponížení Tvé, důvěřují, že Bůh mi
promine pro bolesti, které Ty jsi vytrpěl. O Spa
sitell můj, učiň, ať rány, které na Tvé přesvaté
tělo dopadly, raní též mé srdce a naplní je velikou
ošklivostí před všelikou, i nejmenší nečistotou !
Když mě bude ďábel znepokojovati myšlénkami a
žádostmi necudnými, ach, tu se ukaž duši mé, jak
jsi u sloupu byl přivázán a ukrutně bičován, a
pohled na Tebe potlačí ve mně plamen náruživosti.
Za všecky své hříchy, kterých jsem se dříve do
pustil, zvláště pak za všecky oplzlé myšlénky, žá
dosti, řeči a skutky, jimiž jsem duši a tělo své po
skvrnil, obětuji Ti všecky Tvé rány a bolesti a
všecky krůpěje Tvé prolité krve. Zároveň Tě
prosím, Ó zbičovaný Ježíši, abys pro bolesti svého
ukrutného bičování prominul duším v očistel tresty
za hříchy nečistoty na zemi spáchané a prolitou
krví svou uhasil prudký plamen, v němž se trápí.

„Otče náš“ — „Zdrávas Maria“.

3. Korunu pak z hloží - dostává Syn Božíkuposměchu;© nedbáPántézlosti,trpívoddanosti— bezpovzdechu,© zdravéhojižnaNěm
Poutní kniha II. 37
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„Vydej Krista!“

Zastavení EKI.
Pán Ježíš trním korunován.

Spasitele ukrutně zbičovaného a šatů zbaveného
přioděli katané červeným šatem, jako nějakým
pláštěm královským, do ruky mu dali místo žezla
třtinu, upletli korunu z trní a vsadili Mu ji na
hlavu. Vzavše pak třtinu, bili hlavu Jeho, by trní
hlouběji vniklo a větší bolest Mu spůsobilo. Tím
však ještě nebyli katané spokojeni. Vzpomněvšesi,
že Ježíš králem se nazýval, klekali před Ním a
volali posměšně: „Zdráv bud, králi židovský!“ A
plvajíce do nejsvětějšího obličeje, opět a opět Ho
bili. A nasytivše se dábelské kratochvíle, přivedli
Pána Ježíše zpět k Pilátovi, jenž Ho vyvedl ven
a ukazuje Ho shromážděnému lidu, volal: „Ejhle
člověk!“ — jakoby jim říci chtěl: „Hle, podívejte
se na toho, o kterém pravíte, že se činil králem!
Vizte, je-li na světě tvor bídnější, než on!“ Kře
sťané! Kdybychom my tam tenkrát byli stáli a sly
šeli slova Pilátova, za koho bychom byli Ježíše po
važovali? Co bychom byli cítili pohlížejice na Něho?
Byli bychom býval útrpnosti jati, či bychom byli
s rozkacenými Židy volali: „Ukřižuj, ukřižuj Ho“?
Snad bychom Ho byli považovali za zločince, a
přece to byl jednorozený Syn Boží, jenž z lásky
k nám na tento svět přišel a za nás trpěl.

Modlitba.
Ó můj Spasiteli! z lásky ke mně trním ko

runovaný! Jak veliké muky jsi asi tenkrát vytrpěl!
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Kéž i já mohu pocititi všecky ty bolesti, které Ty
jsi ve své trním pobodané hlavě pocítil, abych po
znal velikosť Tvé lásky a ošklivosť svých hříchů !
Těžce pohaněný Ježíši, králi věčné slávy! Před
Tebou na kolena padám a v nejhlubší pokoře a
úctě se Ti klaněje, děkuji Ti za všecky krůpěje
krve, kterou jsi při svém korunování prolil, a prosím
Tě, bys mi odpustil všecky hříchy, zvláště hříchy
pýchy, jimiž jsem veliké ponížení vé zavinil.
Abych Ti však aspoň nějakou náhradu podal za
potupu a hanu, kterou jsi snášel, uznávám Tě slavně
před celým dvorem nebeským a přede všemi tvory
zemskými za svého svrchovaného Pána a Boha,
v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji, Tobě
se úplně odevzdávám. Z lásky k Tobě rád snesu
všecku potupu a všecka protivenství, od lidí mi
spůsobená, věda, že Ty, svrchovaný král, mnohem
větší pohanu jsi vytrpěl. Jen o to Tě prosím,
abys pro bolestnou korunu, jež Tvou přesvatou
hlavu zranila, mě nehodného jednou v nebesích
korunoval korunou slávy věčné. Amen.

„Otče náš“ — „Zdrávas Maria“.4.JižPánksmrtikráčí,| těžkýkřížHotlačíktvrdézemi,© Kristusnejsvětější| jeteďnejsmutnější© mezivšemi;© luzakletbuzaNim
provolává,© naKalvarskéhoře-nesmírnéJejhoře

očekává.
Zastavení IV.

Pán Ježíš odsouzen jde na horu Kalvaril.

Pilát odsoudil Ježíše, jakkoliv dobře věděl, že
jest nevinen. — „O můj nejnevinnější Spasiteli“,

37*
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naříká sv. Bernard, „jakého zločinu jsi se dopustil,
že jsi byl odsouzen na smrť? Ach vím, jakého
hříchu jsi se dopustil! Veliká láska Tvá k lidem
jest oním hříchem. Ona Tě více než Pilát odsoudila
na smrť.“ — Pán Ježíš podrobuje se ochotně roz
sudku Pilátově, vida v něm vůli svého Otce ne
beského a béře na sebe připravený kříž, na nějž
po třiatřicet let čekal, aby na něm spasení naše
dokonal. A nesa sobě kříž, vyšel na místo po
pravné. — Pohleďme v duchu na Něho! Vizme tu
tvář bledou a krví zalitou! Vizme tu hlavu sklo
něnou a trním korunovanou! Nesčíslnými ranami a
velikou ztrátou krve vysilen sotva kráčí pod těžkým
břemenem. Nikde nenalézá pomoci, nikde soucitu.
Okolo Něho jen katané, kteří Ho ranami pohánějí
do předu, a ti, kteří by Mu rádi pomohli, nesmějí
to učiniti. Nemoha dále, klesá pod křížem tímto a
pádem obnovují se rány Jeho a působí Mu nové
bolesti. Znova však trpělivě vstává a kráčí dále —
na horu Kalvaru.

Křesťané! Slyšte, co nám praví Spasitel náš:
„Chce-li kdo přijítl za mnou, vezmi kříž svůj a
následuj mnel“ (Chceme-li tedy míti účastenství
v Jeho slávě, jděme za Ním na této křížové, bo
lestné cestě. Ano, Špasiteli náš, Ty nás předcházíš
a dáváš nám příklad — kterak bychom Tě nenásledo
váli? Ty, Beránek nevinný, tolik trpíš pro nás —
a my ubozí hříšníci bychom se vzpírali trpěti, co
jsme sami zasloužili? Nikoliv! Vezmeme kříž svůj,
jakýkoliv nám sešleš, a půjdeme trpělivě za Tebou,
vědouce, že trpime jen za své hříchy. I kdybychom
někdy od lidí nevinně trpěli, nebudeme si naříkati,
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pamětlivi jsouce, že Ty, svatosť sama, nekonečně
více jsi trpěl. Protože však víme, že hříchy naše
kříži Úvému tolik tíže přidaly, znova si pevně umí
ňujeme, že raději všecko, i smrť podstoupíme, než
abychom Tě jediným těžkým hříchem urazili. Jen
o jednu milosť Tě prosíme: posilni nás, by slabá
přirozenosť naše neklesla, a rádi půjdeme za Tebou
po cestě svatého kříže, bychom zasloužili dostati
se tam, kde Ty nyní slavně kraluješ. Amen.

„Otče náš“ — „Zdrávas Maria“.

5.Vzdormůjurputilý,© hříchyméTěvbilynakříž,Pane;ach,jápřeubohý— zřímTvéruce,nohy© probodané,© lítojemi,líto© muky
Tvojí, poznávám svou pýchu, a má dušehříchu| jižsebojí.

Zastavení W.

Ukřižování a smrť Pána Ježíše.

Pán Ježíš došel na horu Kalvaru. Katané trhají
s Něho šat, který se zatím přilepil k nesčíslným
ranám a působí Mu tím nové bolesti. Již Ho po
valili a kladou na kříž. Již prorážejí velikými
hřeby ruce i nohy Jeho a přibíjejí Ho na dřevo
hanby. Již vyzdvihují kříž do výše a Ježíš Kristus
pní tu mezi nebem a zemí jako oběť smírná za
hříchy celého světa. Kdož pochopí ty bolesti, jaké
Spasitel po tři hodiny na kříži trpěl. Tělo Jeho
zemdlené celou tíží svou visí dolů. Spasitel nemůže
si ulehěiti; ať již tíži těla svého chce zadržeti při
bitýma rukama, nebo se podepírá na nohy, velikými
hřeby probodené — každé hnutí působí mu nové
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bolesti. Marně ohlíží se po někom, kdo by Mu po
mohl, kdo by Ho aspoň potěšil. Všichni, kdož
okolo kříže stojí, posmívají se Mu, volajíce na něho
rouhavě: „Jsi-li Syn Boží, sestup s kříže. Jiným
pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.“ Jediná je tu
osoba, která s ním cítí útrpnosť. Ta by Mu ráda
pomohla, ale nemůže. Je to nejsvětější Jeho Matka,
jež stojí pod křížem svého jediného, božského Syna
a všecky ty bolesti, které On trpí na svém těle,
cítí ona ve své duši. Pán Ježíš to ví a pohled na
Matku ztrápenou rozmnožuje Jeho bolesti.

Nenalézaje pomoci na zemi, obrací se Pán Ježíš
ku svému Otci v nebesích. Ale ani tam není pro
Něho útěchy. (Otec nebeský nevidí v Něm svého
Syna, nýbrž jen oběť smirnou, na které Ipi hříchy
celého světa, a proto Ho nechává umříti bez útěchy,
aby oběť Jeho byla úplná. Tu Ježíš žalostně volá:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil,“ a vida,
že všechno již vykonal, co Mu uloženo bylo, praví:
„Dokonáno jest“, nakloňuje hlavy a vypouští dneha.

Modlitba.
Ó můj usmrcený Spasitelil Přistupuji v duchu

ku Tvému kříži a líbám vděčně ty svaté rány Tvého
těla. Vím, že jen láska ke mně Tě pohnula, bys na
sebe vzal kříž a na kříži pro mě umřel. Vím, že
jen hříchy mé byly příčinou Tvé smrti. Ó můj
ukřižovaný Ježíši! Kdož by Tě za lásku Tvou ne
miloval? Ty jsi mě miloval až k smrti, ano ještě
po smrti dal jsi mi důkaz své lásky, dovoliv, aby
Tvé nejsvětější Srdce kopím bylo probodeno. A mé
srdce by zůstalo chladným ? Ó přitáhni je k sobě,
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zapal je ohněm své lásky, aby nikdy nepřestalo
milovati svého Spasitele! Ano, miluji Tě, Ty jediná
lásko srdce mého, miluji Tě nade všecko a slibuji
pevně, že nic od lásky Tvé mě neodloučí. Hřích
přibil Tě na kříž Ó nedopusť, abych ještě kdy
v životě hříchem duši svou poskvrnil. Zachovej
mně milosť svou, abych Ti věrným zůstal v životě

ve smrti. Amen.

„Otče náš“ — „Zdrávas Maria“.

6.Beránkumůjtichý,© začlověkahříchynakřížvbitý,© jižmnevinyzhosti,.—vlejmikajicnostt© pravécity;| dej,byzásluhyTvéne
konečné© přivedlymnezvíruvtichýpřístavmíru,| vblahověčné!

Modlitba

k Matce Boží pod křížem.

Ó Královno mučeníků, která jsi pod křížem
Syna svého tolik bolestí vytrpěla, pro velikou
úzkost a opuštěnostť svou a pro bolestnou smrť
Ježíšovu přimlouvej se za mne a vypros mi milosť,
abych umučení Spasitele svého stále měl na paměti,
a rozjímaje o lásce Jeho víc a více Ho miloval.
Stůj při mně po celý život, ale hlavně mi přispěj
v zápasu mém posledním a pomoz mi šťastně do
stati se k Tobě, bych s Tebou Syna Tvého a
celou nejsvětější Vrojici věčně chváliti a velebiti
mohl. Amen.

„Otče náš“ — „Zdrávas Maria“ za šťastnou
hodinu smrti.
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Modlitba

k sv. Janu evandělistovi pod křížem.
Ó svatý Jene, miláčku Páně, pro onu velikou

bolesť a žalosť, již jsi ve svém srdei pocítil, když,
stoje pod křížem, svého nejmilejšího Pána a Mistra
na něm umírati jsi viděl, a pro nevýslovné bolesti,
jež tenkráte Pán Ježíš trpěl, pokorně tě prosím,
abys mi i ty ve všelikých úzkostech nápomocen
býti, ve smrtelném zápasu mém mně svou přímluvou
přispěti a mne milosti Boží doporučiti ráčil. Amen.

Odtud jde se vrchem ke kapli „studničné Panny Marie“
kde, jak již svrchu podotknuto, ctí se též sv. Anna. Cestou
zpívá se obyčejně píseň ke sv. Anně.

95.
K svaté Anně.

V KZÁKEE T IN TILLLHSh yo EZ
ia JON 1 EN z- I

E T a P . r , Ť 4 a | > 1

o

zve-le- be-na, ma-tko, An-no pře-sva-tá,
-0-*IE ÍLLLIEE

„

„pře“sva-tá,© Bo-žílá-skoubo-ha-tá!33 =
Zař nám, jas-ná per- lič-ko, per -ič - ko,R N

I I MA MA j 2 | 8
mp » — »— s 8— A DiK LET o CE
Kri-sta Pá-na ba- bi-čko!
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2. Tebe s dcerou nejvýš milou, - kněžnou nebes
přespanilou, velebiti [:žádáme,:) k Tobě vroucněvoláme:© Zařnám,jasná[:perlčko,:)atd.

3. Ochranou ty's milou naší, když nás klamypeklastraší;© upřímnouknám[:láskoulneš,:)tynámjistěpomůžeš.© Zařnám,atd.
4. Zastaň se všech zarmoucených, - osiřelých,opuštěných,kterézklamal[:tvrdýsvět;:)| jej1onykBohuveď.| Zařnám,atd.
5. Nejsvětější u Trojice budiž naše prostřednice;spásynaší[:miledbej,:)© milostinámvyžádej!| Zařnám,atd.
6.Sesvoudceroupředůstojnou© útěchunám

dávej hojnou, když se v bouřích [:života:) loďkanašekolotá.© Zařnám,atd.T.Vposlednípaktěžkéchvíli,| ažseživotksmrtischýlí,-scelousvatou[:rodinou:|© budnámblahapříčinou!© Zařnám,atd.
V kapli samé modlí se buď některá „Koruna“ ke cti

blahosl. P. Marie (viz díl II. str. 370.—376), nebo některá
delší odpustková modlitba k P. Marii (str, 352—370.) — Cestou
ke kapli sv. kříže zpívá se píseň č.496 a č. 97.

96.DLLE >BEE EEE
7,

1. S ra-do-sti jdu dá-le, chvá-le ne-u-stá-le
ne-be v bí-dě mo-jí da-ři-lo mě dvo-jí

mi-losť vel- kou;
chra-ni-tel-kou: Ma-ri-a mě Pa-ní
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Ko h hh
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s An-nou sva-tou chrá-ní bez u- stá - ní.

2. Ony ve dne, v noci jdou mi ku pomoci sláskouvěrnou,© bymnesvodnépeklo| nikdynezavleklo© vpropasťčernou.© Mariaatd.
9. Jim se v péči dávám, všecek odevzdávám

do milosti, útěchy a sily - čerpám v těžké chvílizjejichctnosti.— Mariaatd.
4.Ochrankyněsvaté,— láskoupřebohaté,buďtesemnou,© smrťaž[tělozkruší,| obestřemouduši© hrůzoutemnou!© MariaměPanísAnnousvatouchrání| bezustání.

97.

U kaple sv. kříže.
První nápěv:a

M — 1 — — a-T -M M =]
br jc3L E

„1 Doše hří-šná roz-jí-mej hoř-ké u-tr

] T331 -X AN a 16*:A ELY
vpe-ní,Kri-staviz,jaknakří-ži— po-do-bensi== =r o iD3 I I A + zla M$" —

7 * 4 - e € ď €není:khan-běob-na| že-ný,A SMkM; |F 3in :jmOJaROERK C.Ro B
bi-tím 20- ba- ve-ný, od hla-vy až
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k Ňmm x OI -A TZ < I
. bo — Č h 6 ' i -7 i 1 Ť
6 ZE?he A

£ E ©

do pa-ty vše-cek po-ra-ně-ný!

Druhý nápěv:GriE i
1. Ďu-še hříšná roz-jí-mej hořké u. tr

Kri-sta viz, jak na kří-ži po-do-ben si

pe ni, K han-bě ob- na- že - ný,ne- ní;
K+ -KWCTŘSEE E
o ©

bi-tím zo- ha- ve ný, od hla-vy ažEZZ;ET v6= =
do pa-ty vše-cek po ora ně-ný!

2.Pozorujpětsvatýchran| vrukou,nohou,boku,| 1krevsvatou,kteráznichvyšlavhojnémtoku;| ach,jenvesvépýše| pohleďnaJežíše,
umřeltujakberánek| protvéhříchytiše!

3. Pán tvůj dílo dokonal, truchlí nebe, země,
kéž ta smrť se dotkne též - tvého srdce jemně; 

kéž krev Jeho drahá - jako spasná vláha k obráceníživota| toběnapomáhá!
4.Spasitelimilený© prosvéhroznémukyneodpírejhříšníkům© kpomocisvéruky;kdyžsehříchůkají,| křížTvůjobjímají,© recijim

vlídně: Budete - se mnou v nebes ráji!
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V kapli svatého kříže předčitá starší bratr následující
rozjímání.

Kdo trpěl na kříži?
Jedenkráte tázal se Pán Ježíš učeníků svých řka:

Vy pak kým mne býti pravíte? Šimon
Petr odpověděv řekl: Ty jsi Kristus, Syn
Boha živého. (Mat. 16, 15. 16.) Podobně tažme
se i my nyní: Kdo byl Kristus, jenž za nás trpěl?
— Ten na kříži za nás usmrcený Ježíš byl nej
nevinnější, nejsvětější a nejspravedlivější ze všech
lidí, jenž, jak sv. Petr (I. Petr 2. 22.) praví,
hříchu neučinil, aniž jest nalezena lest
v ústech Jeho; jenž byl svatý, nevinný,
neposkvrněný, oddělený od hříšníků
(Žid. 7, 26.); jenž proto s nejlepším svědomím
mohl tázati se nejůhlavnějších nepřátel svých: „Kdo
z vás bude mnetrestati z hříchu?“ (Jan8,40);
o němž sám Pilát, ač pohan, veřejně vyznal: Já
na něm žádné viny nenalézám. (Jan 18,38.)
A když odsoudil Jej ke smrti, opět zvolal: Ne
vinenť jsemjákrvíspravedlivého tohoto.
(Mat. 27, 24.) A hle, ten nejnevinnější, nejspravedli
vější všech lidí, ten trpěl na dřevě kříže za nás!

Kdo byl Kristus, jenž za nás trpěl? Bylť nej
lepším přítelem a nejlaskavějším dobrodincem lidu,
jenž všude nemocné uzdravoval, mrtvé křísil, dábly
vymital, lačné nasycoval, hříšníky vyhledával a při
jimal, zarmoucené těšil, jenž všude stopy své
dobročinnosti zanechával a všecky téměř kroky
své dobrodiním znamenal. A jakou vzal odplatu za
to, co dobrého lidu svému učinil? Nejšerednější
nevděk, potupnou smrť kříže.
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Konečně kdo byl Kristus, jenž trpěl a na křížt
umřel? Ó slyšte a žasněte všichni národové a klaňte
se nestihlé lásce Boha svého! "Ten ukřižovaný
Kristus byl Syn Boha živého (Mat. 16, 106),
od Otce nebeského od věčnosti zplozený
(Žalm2, 7.) Bůh, skrze něhož všecky věci
učiněny jsou (Jan1,3.) v němžto živi jsme,
hýbáme se i trváme; Bůh, jemužto andělé
jakožto Pánu svému sloužili, Bůh, k jehožto slovu
bouře mořská se utišila, větrové umlkli, voda ve
víno se proměnila; Bůh, v němžto pokřtěni jsme,
syny Božími, údy církve svaté a dědici království
nebeského učiněni jsme; jenž ustanoven jest od Boha
soudcem živých i mrtvých. Tento pravý Bůh, přemilý
Syn Otce nebeského,Pán, jemuž dána všeliká
moc na nebi I na zemi (Mat.28, 18),v jehož
jménu každé koleno klekati má (Fil.2, 10.),
budoucí, spravedlivý soudce náš, nejlepší přítel a do
brodinec náš, ten nejnevinnější, nejsvětější ze všech
synů lidských, nejvroucnější milovník duší našich
— ten trpěl a umřel nejpotupnější smrtí kříže.

Co trpěl Pán Ježíš?
Trpěl na duši úzkosť, zármutek a opuštěnosť

tak nevýslovnou, že nejůpěnlivějším hlasem vzdychal:
Smutná jest duše má až k smrti, a že
z útroby srdce svého volal: Otče můj, je-li
možno, nechť odejde ode mne kalich
tento. Důkazem této úzkosti Jeho byl krvavý pot,
jenž z celého svatého těla Jeho se vyronil. A ne
bylo nikoho, kdo by Jej byl potěšil. Nemohla Jej
potěšit Matka Jeho; neboť právě pohled na Ni,
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pod křížem stojící a hořem sklíčenou, byl mečem,
synovské srdce Jeho pronikajícím. Tím méně mohli
Jej potěšiti učeníci a přátelé Jeho. "Ii spíše žalosť
než potěchu Mu spůsobili; jeden Ho zradil, druhý
zapřel, ostatní Ho opustili; a jiní známí Jeho zda
leka stáli od kříže, jakoby Ho neznali. Anděl se
mu sice zjevil s nebe, ne však aby Ho potěšil,
nýbrž aby Ho posilnil k zápasu smrtelnému. Ano
1 u Otce svého nenalezl útěchy, neboť vise na kříži
úpěnlivěvolal: Bože můj, Bože můj, proč jsi
mne opustil? (Mat. 27, 46.) Ó zajisté mohl
větším právě než Žalmista Páně říci o sobě
Srdce mé zkormouceno jest ve mně a
strach smrti přepadl mne; bázeň a tře
sení přišlo na mne a temnosť přikryla
mne. (Žalm 54, 5, 6.) Očekával jsem, zdali
by kdo útrpnosť měl, a nebylo nikoho; a
zdali by mne kdo potěšil, a nenalezl jsem
nižádného. (Žalm 68, 21.)

Nemenší bylo utrpení, které snášel na těle.
Utrpení to počalo hned narozením Jeho ve chlévě
betlémském a trvalo nepřetržitě až do ohavné smrti
Jeho na kříži. Trpěl předně chudobu, jež byla
ustavičnou průvodkyní Jeho od narození až do po
sledního okamžiku života Jeho. Které dítě narodilo

se kdy v takové bídě, jako Syn Boží? On, Pán
nebes 1 země, narodil se v bidném chlévě. z chu
dičké Panny, byl chatrnými plénkami obvinut a
ležel v jeslích mezi dvěma hovádky. — Osmého
dne po svém narození trpěl opět prolévaje krev při
bolestné obřízce. Hned na to snášel nesnáze obtížné,
daleké cesty do Egypta a odtud opět zpět do Nazareta.
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Konaje veřejný úřad messiášský trpěl mnoho ne
pohodlí, nesnází, protivenství, hladu a žízně. To
všecko trpěl před vlastním utrpením svým, které
započalo ve čtvrtek večer na hoře Olivetské před
ukřižováním Jeho. Tenkrát přišla Naň hodina ode
všech věků nejdůležitější, kdy Otec Jeho nebeský
dopustil, aby moc temnosti, to jest ďábel, proti
Němu mnohem více zuřil než druhdy proti Jobovi,
aby Jej zranil všelikou bolestí a nejnelidštější
ukrutností až k smrti Jej trápil. Proto vnukl nejen
v srdce Jidáše Iškariotského, aby Ho zradil, nýbrž
roznitil též v žoldněřích a katanech pekelnou ne
návisť a zlobu, tak že všechnu zlost a bezbožnost
lidskou na Něho vychrlili. Bylť pak od nich jako
nejhorší zločinec neb lotr zuřivě na zemi poražen,
nohama šlapán, potom opět vzhůru vytržen, kyji
bit, svázán, se strany na stranu strkán a k nej
vyšším kněžím židovským vlečen. Ach, bylať to
trapná cesta pro Spasitele našeho. Již tenkrát mohl
trpící Pán o sobě říci: Já pak červ jsem a ne
člověk: pohanění lidí a povrhel obce.
(Žalm 21, 7.)

Zatím nastala noc; všecko odebralo se na od
počinek, jen Špasiteli našemu nastalo nelidské tý
rání, nastala noc přebolestná, přežalostná. Neboť
noci té dovolili si zběsilí žoldnéři proti nejsvětějšímu
a nejnevinnějšímu Pánu Ježíši všechny možné
ukrutnosti, všechnu potupu, posměch a pohanu;
v rozpustilosti své plvali Mu v nejsvětější tvář
Jeho, poličkoval Jej, rvali ukrutně za vlasy a za
halivše tvář Jeho a bijíce Jej posměšně pokřikovali:
Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, který
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Tě udeřil? (Mat. 26, 68.) Tenkrát naplnilo se,
co o Něm prorok Jeremiáš předpověděl řka: Na
sycen jest potupamui,. (Pláč 3, 30.) Konečně
přiblížil se den, který viděl, čeho před tím žádný
den neviděl, aniž kdy uvidí. A co viděl den ten?
Viděl vtěleného Syna Božího trpěti na všech my
slech, na všech údech těla svého. Trpěly oči Jeho;
neboť viděly přicházeti nevázanou luzu; viděly di
voký jásot nepřátel nad zajetím Jeho; viděly krále
Herodesa s celým dvorem posmívajícího se Jemu;
viděly Matku Jeho pod křížem stojící a plačící;
viděly nahotu, potupu, kříž a krev Jeho. — Trpěly
uši Jeho ; neboť slyšely bezbožná rouhání proti Bohu;
slyšely falešné svědectví, bohaprázdné utrhání; sly
šely posměcha zuřivý křik: Vezmi — ukřižuj,
ukřižuj Ho — krev Jeho na nás a na naše
syny — ha, ha, který rušíš chrám Boží a
ve třech dnech jej zase vzděláváš, po
moziž sám sobě; jsi-li Syn Boží, sestup
s kříže. — Syn Boží trpěl na všech údech. Hlava
Jeho byla špičatým trním veskrz zbodána, koruna
z něho spletená k větší potupě na ni dána a třtinou
do ní hluboce vrážena. Tvář Jeho byla od poličkův
oteklá, uplvána, krví zbarvena. Jazyk Jeho byl
náramnou žízní vypráhlý, octem se žlučí smišeným
napájen. Ramena Jeho těžkým dřevem kříže obtí
žena; ruce á nohy Jeho hřeby proraženy a ku kříži
přibity, bok Jeho svatý kopím otevřen; celé tělo
Jeho bylo bičováním rozedráno a jako jedna rána,
celé zsinalé, krví zbrocené, oteklé. Ano, den ten viděl
Boha vtěleného všemi bolestmi obklíčeného, všecky
muky trpícího a nejpotupnější smrti umírajícího.
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Od koho trpěl Syn Boží“

Trpěl hned při svém narození od tvrdých a
necitelných lidí, kteří Mateři Jeho nikde v Betlémě
místečka nepopřáli, tak že nucena byla chlévem
zavděk vzíti. Trpěl od králů: jeden hned po Jeho
narození hleděl Jej usmrtiti, druhý za blázna Jej
měl a Jemu se posmíval. "rpěl od samého dábla,
jenž Jej třikrát pokoušel a v srdce Jidáše vůukl,
aby Ho zradil. Trpěl od krajanů svých Nazaretských,
kteří rozvzteklivše se Naň chtěli Ho s příkré skály
shoditi. Trpěl od fariseův a zákoniků, kteří ustavičně
pravdě a učení Jeho odporovali, nejbezbožnější řeči
o Něm roztrušovali, nazývajíce Jej Samaritánem,
belzebubem, hříšníkem, pijanem, buřičem a svůdcem
lidu, odpůrcem zákona Mojžíšova. Trpěl od knížat
kněžských, kteří Jej za nebezpečného člověka pro
hlásili a na smrť odsoudili. Trpěl od Piláta, jenž
Jej dal ukrutně bičovati, a ač byl o Jeho nevině
přesvědčen, na smrť kříže Jej odsoudil. Trpěl od
obecného lidu židovského, jenž nad lotra Barabáše
horším Jej vyhlásil; trpěl od falešných svědků, již
nejlživější svědectví proti Němu vydali; trpěl od
služebníků, kteří Ho poličkovali, ve tvář mu plvali;
trpěl od žoldnéřů, kteří nelidsky Jej bičovali, korunu
trnovou na hlavu mu vložili, pláštěm šarlatovým
oděli, tříinu do ruky dali a potupně jako krále Jej
pozdravovali. Ano, když u největších bolestech
pněl na kříži, trpěl ještě od lotra na levici, jenž
se mu rouhal řka Jsi-li Ty Kristus, pomoz
sám sobě 1 nám. A tak Kristus Ježíš trpěl nejen
od pohanův, ale obzvláště a nejvíce od národu svého,

Poutní kniha II. 38
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jejž nad jiné si oblibil, jejž tolikerými zázraky
zvelebil a jemuž tolik dobrodiní byl prokázal.

Proč trpěl Spasitel náš?
Trpěl, aby duše naše od věčné záhuby vy

svobodil a nás k věčnému spasení přivedl. Ó uva
žujmezde, za jak velikou mzdu jsme kou
peni (1. Kor. 6, 20.); uvažujme, že ne porušil
telnými věcmi, zlatem nebo stříbrem vy
koupeni jsme, nýbrž drahou krví Krista,
jakožto Beránka nevinného a neposkvr
něného. (1. Petr 1, 18, 19.)

Ó jak tedy neskonale velikou cenu má duše
naše, když Bůh sám v těle lidském za ni trpěti,
krev svou proliti a umříti musel, aby ji od záhuby
pekelné vykoupil! Kdyby tato svatá krev Ježíše
Krista, která v zahradě Getsemanské a později při
nemilosrdném bičování a ukřižování z těla Jeho se

vyronila, do drahé nádoby byla sebrána a uschována,
Ó v jaké vážnosti měli bychom tuto předrahou krev
za nás vylitou! A my bychom neměli sobě vysoce
vážiti duše své, za kterou Kristus Pán krev svou
vylil, aby ji vykoupil od všeliké nepravosti? Duše
své, kterou Pán Ježíš vice miloval, než krev svou,
než život svůj?

Za celý svět neprolil ani jediné krůpěje krve
své, ale za duši naši všecku vycedil. Proto také
dle slov sv. Bernarda nelze celý tento svět, ba ani
tisie světů přirovnati ceně jediné duše.

Važme si tedy duše své jako Boha samého,
nezapomínejme nikdy, že obmyta a vykoupena jest
předrahou krví vtěleného Boha a nebuďme z těch
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nevděčníků, kteří za kratičkou, hříšnou rozkoš, za
sebe menší nespravedlivý zisk duši svou ďáblu za
prodávají. Věnujme duši své, která má býti dě
dičkou království Božího, takovou pozornosť a péči,
jakouž pro cenu svou před Bohem zasluhuje, a
snažme se, aby nejdražší krev Ježíše Krista nebyla
ani vlastní ani Gizí vinou zmařena na ní. Amen.

Nyni modlí se některá z „pobožností k trpícímu Spasiteli“
(viz díl II. str. 313—332.), čímž pobožnosť se ukončí.

98.

Večer při průvodu se svícemi.
h , T A

n7Rby-+hi3JjnJI
6 3 ===PLEELE -A1JÉ Z LO ' IJ JIv om E

1. Zpo-meň, 6 Křá- lov- no mi lá, že to

L - N KUN ZTE u i KON J

ne-ní slý-chá-no, a-bys ko-ho 0-puE ře
VTT

sti-la, když jest k To-bě vo-lá-no! Ne-bes65:3L
CITA PÝLÝV

kně-žno zá - ři - vá, -lý svět to do-svědBroděds děr—vMVY s I
ču-je, že, kdo se Ti dů- vě-řu- je, na-dar

DO. 1 h MAW Ia Ps- 1 I
.

moTěne-vzý-vá;nebTyrá-da,| cokdožá
38*
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LK- ah L A o

=PEo ví =dá,uděluješza-ji-sté,— u-dě
O k-XI Igy NHFEE

F|
T

ná

lu -ješ za-jl. sté.

2. Kdo Tě o pomoe kdy vzýval, zdali nebyl
vyslyšen, a, když mrak se nad ním stmíval,nevzešelmujasnýden?© Nebeskněžnozářivá,celýsvěttodosvědčuje,© že,kdoseTidůvěřuje,nadarmoTěnevzývá;© nebTyráda,cokdožádá,uděluješzajisté,© uděluješzajisté.9.Matko,sdušípřeubohou© kTobějáseutíkám,© Toběnasvoubídumnohou| upřímněsinařikám.© Nebeskněžnoatd.

4.PředTebou,máPaní,klečím© sezkrou
šeným svědomím; - kéž "Tvou láskou srdce zléčím,kůrujehorozlomím!© Nebeskněžnoatd.5.Nezamitejodsvétváři© důvěrnéhociitele,jehožokoslzouzáří,© jenžseblížínesměle!
Nebes kněžno atd.G.SlyšmýchprosebjemnéIkání,© skloňse
hvězdné od výše - a mně blahém po skonání - ukažsvéhoJežíše!© Nebeskněžnoatd.

99.
Při obětování svic u Panny Marie

na sloupu. (© Sanctissima.)> es]EE==|
1. Ma-tko pře- sva -tá, lás- kou bo-ha-tá,
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p P TS9r== E LEFp
zdrá-vas, Pan-no Ma r

mě:E-neER ==Pan-no přerotnosiná, čá - ko mi - lost- ná,

m
"0 Bee

UL

TE la
LITICE —

Ma ú a!při - mlou vej Se,2.Vkaždémpovzdechu,| Božíútěchu| vy
prosnám,ÓMaria;[:lékynarány© vToběschovány,© přispějnám,6Maria!:)9.Viznásvmrákotách,| slyšnásvtrampo
tách, - k nám se nakloň, Maria; - [:když vrah dobývá,© námsilubývá,© pomoznám,0Maria!:

4. Jistý přístave - v plavbě klamavé, neopusť
nás, Maria; [:pro své radosti, v nouzi, žalosti
uslyš nás, Ó Maria!:o.Nebesvládkyně,| hříšnýmvprovině-nakloňKrista,Maria;[:aťnáspozbaví— zlaPánlaskavý,| přimlouvejse,Maria!:]

©. V každém toužení, u všem soužení - k námsenakloň,Maria;| [:vdoběposlední-nanáspo
hlédní| a v ráj uveď, Maria!:]

100.*)o

-L : MA —

Omn PLAT
W a „ e I L u j 3 o s e i
L o P—— 0 ———— <
1. PředTvým trůnem, ó Ma-ri-a, na ko-le-na

u Te-be, 6 Ma-tko mi-lá, u-leh-če-ní

*) Zpívá se, když panny (družičky) obětují své korunky.
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pa - dá - me,
žá - dá - me,

vy-slyš, Ma-tko, pro-sby na-še,

AXMZ i :

U
nej-svě-těj-šíRo-di-čko,© po-moc-nénám

„ODN(= TLP >==
po-dej ru-ky, 6 Cel-len-ská Ma-ti-čko.

h h
NA A i A

j NA +e a p
Wzzhauouhuní

4
-1J

—I

2.PředTebousezdekoříme,© 6MatičkoCellenská,© nakloňseknámmilostivě,6Královnonebeská;| chybynaševyznáváme| nasvétvářepadáme,© milosrdenstvíodebe,© ÓKrá
lovno, žádáme.3.ProsbyToběpředkládáme© azamilostprosíme;— úzkostiaslzynaše© Toběodevzdáváme.| JakodítkykdobréMatcektrůnu
Tvému spějeme, že vyslyšíš naše prosby,
pevně důvěřujeme.4,Nynívzhůrupovstáváme,© pozírámenaTvoutvář,— hle,jakzTvéhoobrazunámplanemilá,svatázář.© Srdcenašeláskouhoří,duševtělezaplesá,© žejsmeTuzdenavštívili,
kterou slaví nebesa.Ď.Kdružičkámteď,manželové,| přistupteimanželky,korunkyjimshlavsundejte,© dejtejimjedoruky,abyjeobětovaly— téKrálovněnebeské,© čistotusivyžádaly© uMatičky
Cellenské.
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6.Jaksetytokorunkyzde© lesknoukrásnězeleny,takaťvaševěnečkyjsou| vždyckyneporušeny,© donestejepředMarii,tamjesložtekoběti,— proste,byvámpomocísvou© ráčila
vždy přispěti.

101.

Písně na rozloučenou.“)Er AETFi 655
1. Ach! já smu-tný, za-rmou-ce-ný těž-kou my-sl

jak Ma-ri-i, pře-lí- bez- né Matce, s Bohemp ah k M němPoeaU—ijdc4© S nSp JE ej
mám, Dy-chti-vě jsem za ni sptechal,dám ?KeI4P l a =
A- ST TI ' DIL6 =Z=EEb= TIE

o-pu-sti-t1. je-jí mi-lý chrám?

2. Bratří, poklekněme před trůn - Panny Marie,opojmesesladkouvůní| rajskélilije;© vposled
se ji poutník blíží, nechať všechno, co ho tíží,Matcemilézplnéhrudi© vroucněvylije!

3. Maria, Vy hvězdo jitřní, sviť nám v životě,pomocnice,ulevnaší| trudnélopotě;| otvírejse.
*) Modlitby na rozloučenou před zázračným obrazem viz

dil I. str. 206—210.
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nebesbráno,© aby,mečembolůskláno,© každou
dobou marianské - dítko našlo tě!

4. Pomni také na poutníky, co zde bývali,
Tebe ctili, písně libé - Tobě zpívali, - a teď v očistcovémucevzhlížejíkTvésvatéruce,© abyzastavilatrestů| děsnépřívaly!

5.Dokořánsenašesrdce© Toběrozmyká,vyplňjehovřelétouhy,| přánívšeliká;| přednes
prosby Bohu Otci, - Bohu Synu rovné moci, Bohu
Duchu, jemuž díky, sláva všeliká!6.Jižsvoupíseňzavíráme© stichoužalostí,
ach! již, Matko, mysl naši - z trudů vyprosti; - mysenačasrozloučíme,© aledej,aťTebezříme,
až pouť bude dokonána, v blahé věčnosti!

102.

(Dříve: „Dobré jitro Matičko naše.)

O ———+ NNONNNA oP? —== —0 Pa
bmJÁ p O = = M A - 9 „ 6 + 1PE „ s p- L p A E E4 I, I ŠÍ-7 s CI ICT - I

1. Ma-ri-a, 6 Ma-tko mna. še, zno-va k To-běTo-běkectivrou-cnépí| sněje-štějed-nou
PE áO = 0 nf P PI €= » zP CET|=E

spě - je - me, Krá- sná a lí. bez. ná
pě - je - me. re-ky ně ví. těz ná

é = |=-= SCEE +3008)EV TT a TC
na sto-ti-sic-krá-te, pro jmé-no Tvé sva-té

odnásbu-dižchvá-le— na.
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2. Čo to chcete moje děti ode mne tu žá
dati, že jste zdaleka až přišli jméno mojevzývati?© Přistuptekemněsem,© Matičkavaše
jsem,— důvěrněžádejte,prosbysvéskládejte
směle před mým obrazem.9.Přistuptevysirotkové| opuštěnínasvětě,kdyžváslidézavrhujíí— vemněmatkunajdete;© rodičůnemáte,| potěchyhledáte,© Boha
jenmilujte,hříchusevarujte,© pomocumně
shledáte.

4. Přistupte i vdovy siré postavené v úzkosti,zdušebolemzkormoucené— zjevtemisvéža
losti. Já bol váš dobře znám, útěchy skytnuvám— zavšeckyztrápené,světemopuštěnéu
Syna se přimlouvám.5.Přistupte,kdožstiženijste— chudobouanemoci,© křesťanůjsempomocnice,poskytnuvámpomoci;| přednestesdůvěrou— bíduanouzisvou:© odemneseučte,Bohuvšeporučte,— vy
slyší Pán Matku svou.

6. Nuže, dítky, slyšte slova dobrotivé Matkysvé,| slyšte,jakvásmilostivě— naposledyksobě
zve:kMatičcespěchejte,— opomocžádejte,

důvěrnou zbožností k dárkyni milosti bez
ustání volejte.(.Alečistémusíbýti| srdcevšechmneprosicích,© žádnénesmíhněvempláti,— aniskrývattajnýhřich;© kteréseočistízelžiazávisti
to srdce zkroušené, s Bohem svým smířené pomoc
mou sl pojistí.8.MatkoBoží,slyšelijsme| svatýhlasTvůjpřemilý,© hlubocejsmeTvojeslova© dosrdcesi
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vštípili.— Hle,tutoklečíme,© sTebouseloučíme,
abysnámžehnala,odejíťnámdala© vmilosti

své, prosíme.
9. Nuže tedy, dítky moje, k návratu se přistrojte,© sBohemjděte,jemuslužte© nikohose

nebojte..Hříchůsvýchzbaveni© asBohemsmiření© kdomovukráčejte,věrnětamkonejte,co
vám slouží k spasení.

10. Nyní pak vás, dítky milé, - žehnám rukoumateřskou,— Bůhbuďsvámikaždéchvile,| po
skytnivámpomocsvou.© VšemoenýHospodinBůhOteciBůhSyn,© DuchSvatýžehnejvás,nyníikaždýčas© avšechuchovejvásvin.11.PochválenbuďJežíšKristus,| loučímesenaposled,© naTvůjobraz,Matko,dopřej| ještě
jeden zbožný hled. Žalem až klesáme, s Bohem
Ti dáváme. 6 Boží Rodičko, Cellenská Matičko,
s Bohem, s Bohem voláme!

108.*p——|bi = F ==
1.Jižse| bli-ží ry-chlýmkro-kem

kdy nám smut-ným s Bo-hem dá ti
MN . o uL= U -TTKKNPZE = ===yE ZE

pře-tru-chli-vá chví- Te,
Ma-tce roz- to - mi - lé, Při-spi-vej nám

se svým Sy-nem, Ma-tko sva-to-cell -ská,

*) Zpívá se též jako píseň čís. 1., str. 435,
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Gris zeesse =
voď nás ve tmách vlídným kynem, kněžno archanbe=== EXyt

děl-ská, Ma-tko sva-to-cell-ská!

2. Blaze těm, již mají Tebe - vždycky ve svéblíži,sJežišem1sTeboumohou© těšitisevkříži.| Přispívejnámatd.
3. Nás však dalná cesta čeká, my Tě

opouštíme, - mnohou strasť a těžkou svízel - na svépoutizříme.© Přispívejnámatd.
4. Ale jinak není možno, na cestu se strojme,nadějísenaTvoupomoc— neustálekojme!

Přispívej nám atd.5.Matkodrahá,napouťdalnou© dejnámpožehnání,© kéžseknámTvéráměvlídněvkaždémkrokusklání!© Přispívejnámatd.
104.Wejji: rijii 6

1. Všecko na tom svě-tě ini-ne, vše-cko blahoEEE|
vo-douply-ne,tomihlá-sá| ten-toČas;ozderisr5e

Ma-tko, so-tva při-jdu k To-bě a již Tě mám
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L.

r ret F=H
vkrá-tkédo-bě© o-pu-stiti.ry-chlezas,

m9 ji5 EE4 te
o-pu-sti-t1. ry-chle zas.

2. Když jsem, Matko, spatřil Tebe, - zdálo semi,žejestnebe© veTvémchrámunádherném;
nyní Tě mám zanechati, v dalné kraje pospichati,

[:jaký žal tu v srdci mém!:]9.Matičkomá,perlodrahá,© pečlivědbej
mého blaha, - chraniž mě i domácí; - prosbou svojí
z roku k roku. od neštěstí v každém kroku,
[: v odpočinku, při prácil:]4.Oko,ježteďnaTěhledí,© roztouženímslzycedí,snadjižTebeneshlédne;© dřívsnad,nežrokdlouhýmine,© světlookaméhozhyne,
[: čerstvé líce pobledne.:]o.Ruka,ježsekToběvine,— pozdravenímilekyne,© zaroksnadjižztrouchniví;© noha,
která neumdlelá do daleka k Tobě spěla,
[:opustí svět mámivý.:]6.Naposledysnadseloučím,© srdciTvémudoporoučím© všecko,cojsem,acomám;| ne
přjdu-litakévíce,— zařmijakověčnásvíce
[:k nadpozemským končinám':]

T. Dej, ať po životě časném rozkochá sevsvětlejasném| uvolněný,čistýduch;© nechať
se mi ve tvář tváři zvelebený rajskou září,
[: přežádoucí zjeví Bůh!:)
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105.
(Dříve: „Ach, mé milé potěšení, Ó Matičko moje.“)Gri-F FF=

(Poutník :)
1. Te-be, svou ra-dosť nej-slad-ší, mám,ne-boťčasna-stal| lou-če-ní,kdy

ach, již 0- pu-stít,
mám zas o de-jit,

s Te-bou se zno-vuoELEHu
roz-že-hnať, se do-mů © pět o - deEEE

v-EZELDTSEC 1bratod| Te-be,Ma-ti-čko!
2.(P.Maria:)Zármuteksvírásrdcetvé,| ty

chceš mne opustiť a v kraje odtud vzdálené - seopětnavrátit?© vždyťjsemtěláskoudařilaadaryetnýmiblažila,© médítěmilené!
3. (Poutník:)Zkusil jsem, Matko předrahá, - Tvéláskyblaživé,© aprotorádbychuTebe| chtěl

dlítivěčnězde,© kdybychjentohohodenbyl,a
mohl chváliť ze svých sl Tě, milá Matičko!

4. (P. Maria:) Nermuť se, dítě milené, jak matka
žehnává - dětem svým, když čas loučení - jim těžkýnastává:© takjátěKristempožehnám,bystebou
můj Syn kráčel sám, — ten dar ti zanechám.

Ó. (Poutník:) Ten dar Tvůj, drahá Matičko, - si
v srdci uložím, on bude hvězdou v noci mně
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a ve dne sluncem mým, v zármutku těchy pramenem© asilnýmochrannýmramenem| vtom
boji se světem.

6. Za to, má milá Matičko, tu kleče předTebouvdar"Tobědávámsrdcesvé,© svou
bytosť veškerou, aby Tvůj milý Syn a Pán - mnepřijalkdysivnebestan,| kdevěčněkraluje.

T. (P. Maria:)Ten dar tvůj milý s radostí, - méditě,přijímám,© jentysehříchupovždychraň,tužádosťktoběmám:| kroťtělo,pýchuživotaachtiváočílakota© buďtebedaleká!
8. (Poutník:) Nejdražší moje Matičko, - ten pokyn

lásky Tvé, tak Tobě věrně slibuji, tkvíť budevdušimé,© neboťjsemsoběstanovil-vždyBobu
sloužiť ze všech sil, bych Tebe hoden byl.9.(P.Maria:)Taktedy,milýpoutníče,© buď
slov těch pamětliv, varuj se hříchů všelikých,jsactnostně,zbožněživ,© takjenseBohuza
líbíš - a slastí pravých zakusíš, až vejdeš v nebes říš.

10. (Poutník:) Toho si, milá Matičko, my všicknižádáme,žealevdobrémsnažení| takčasto
klesáme© nestálou,vratkouvůlísvou,račprotosvojipřímluvou© námbýtipomocnou!11.(P.Maria:)Tomilerádaučiním,| jenvy
též pečujte, by milosť Krista Ježíše, - jenž všeckyksobězve,nebylanavászmařena,| takbuduodvásuctěna,© méditky,nejvíce.

12.Taksevámjistědostane© kdysvěčné
radosti, kde není více loučení, ni žádné žalosti, kdevšicknivnebispolečně© zříťbudouBohapověčně© aplesaťblahostně.
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13. (Poutník:) Š tímto Tvým blahým žehnáním
Já rád již odcházím, - jen Ty mne, dobrá Matičko, 
rač žehnať s Kristem svým, jak nyní, tak i nejvice| vtétěžkésmrtihodince,kdypouťsvou
dokončím.

106.

1. (Poutník:) Ach, mé milé potěšení, - 6 Matičko
moje, přišel čas již zarmoucení, - a já dítko Tvoje 
od Tebe mám odejíti, s Tebou se tu rozloučiti :
srdce přesmutno je.

2. (P. Maria:) Co to slyším, moje dítě: - mě chcešopustiti?© tesknotasnadobcházítě,© žechceš
odejíti?játěláskouobsypala,© dobrodiníprokázala,© cochcešvícemíti?

3. (Poutník:) Známa jsou mi dobrodiní i Tváláskavřelá,© amádušezdebynynívěčnědlitichtěla;| avšakvyznámsupřímností:-Tvojísvatépřítomnosti© nehodenjsemzcela.
4. (P. Maria:) Nuže, dítě, k rozloučení - měj mé

požehnání, to nechť při tvém navrácení - k domovutěchrání;| nechťtěchráníceléžitíajakhvězda
nechť ti svítí k nebi bez ustání.

5. (Poutník:) S tímto darem, drahá Máti, - odchod
je mně milý: z něho budu těchu bráti v nouzi,
v těžké chvíli; - a když bědné srdce moje s bolem,
žalem půjde v boje, dar ten dá mi sily.

6. Nyní, láskou Tvojí jatý, - na kolena padám, 
v dar pak před Tvůj trůn zde svatý - srdce svojeskládám:© přijmijeapřímluvnicí| buďmiSyna
před Štolicí, © to vroucně žádám.
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T.(P.Maria:)Milýdarmisrdcetvého,© přijímámjejráda,© slyšvšakhlasumateřského,-potobějenžžádá,© abyskrotiltělapýchu,-varoval
se zlosti hříchu, ©—vněmž svět smutně strádá.8.(Poutník:)Máti,Tvéhopokynuti,© svatýmježmibude,doposledníhoažhnutí| dušenezabude:© Bohavždychcimilovati,-zléhopaksevystříhati| věrněvždyavšude.9.NynívtvářTvoudobrotivou© naposledse
dívám, o přímluvu milostivou ještě jednouvzývám;| ataksTebourozloučený,vochranuTvouporučený© sBohem!sBohem!zpívám.

107.

— d N Amice MAE?A-9——y= III
/ ď* o1.Mějsedo-bře,Pan-noči-stá,— takzníje-štějed-nou,Ma-tkoKri-sta,| při-jmi

zpěv náš v lou-če-ní,
na- še u-ctě-ní.E ah FESl-za, hle, se v 0-ko

T —-€—geMvtí-rá,vpláčsemě-nízpě-vuhlas:| ne-ji
4-3 m 3 MNL No OITTELGDENLLC DÍZTE [2EASA
sto-ta| srd-cesví-rá,zdaTě— u-u-hlí-dá-mezas?

2.0 kdyby nám bylo dáno ve Tvém chrámě
stále dliť, - kdybychom vždy, svatá Panno, - v tvářTvoumiloumohlizřiť;© jakbysrdcenašeplálo
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nevýslovnouradosti-ajakcítilobymálo| toho
žití žalosti!

3. Že však povinnosť nás nutí vrátiti se
v domov zpět. srdce naše pláče, smutí, ret paklíbánaposled— prahydrahésídlaTvého,-vysýlápakprosbyvzdech:© Panno,s.trůnumilostného
požehnej nás bědných všech.4.Ano,přelaskaváPaní,© naposlednáspožehnej,atoTvojepožehnání© životemnásprovázej,© bychomsilnistálivctnosti,Bohuvěrněsloužil,© světanástrah,hříchuprosti— ponebi
jen toužil.Ď.Akdyžkonecpřijdežití,— Bůhnásbudevolati,© přímluvkyníračnámbýti,| račižnásse
zastat,bychomTebouochráněni© soudutrpkévechvíli— nanebesíchoslaven| sTeboupak
se těšili.6.Otoseslzami,Panno,© vroucněTebežádáme,© žepakvšenámbudedáno,| věřímea
doufáme;| zato,Matkonejsvětější,-díkemsrdeenaševem,© atosrdcenejvřelejší| láskouplaň
"1 noci. dnem.

108.*)
(Dříve: „Poslední, naše Matičko, již nastává loučení.“)

Nápěv jako při písni 63.: „Pozdvihněte oči svoje“, str. 527.1.Poslelníjižpřišlachvíle— našehotuprodlení,nyní,Máti,nastávánám| smutnésTebouloučení,| líceslzavřelásmáčí,© srdceusedápak
*) Neputují-li poutníci ku nejsv. Trojici na Sonntagberg,

vynechá se předposlední sloha.
Poutní kniha II. 39
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vpláči:© pronás,Pannomilostná,chvilejeto
žalostná.2.Ójakšťastni,jimžjepřáno| předTvýmtrůnemstáledlíť© TebesTvojímSynemmilým

v chrámě Tvém tu velebiť! - Jejich blaho, jejich
štěstí vzácnější všech statků jesti, - neb zde srdcezemdlené© ublahajepramene.o.Kéžbynámtéžbylodáno© naTvou
milou zřiť vždy líc, věř, že v světě srdce naše
nepřálo by sobě víc; 6 jak bychom Tebe ctili, —
nade všecko velebili, - velebili nocí dnem. - v pros
bách, v zpěvu radostném!

4. Že však marným přání naše, - marným též
je touhy plam, povinnosť když odtud volá,
s Tebou zůstať brání nám; alespoň to srdce, Máti,

chceme Ti tu zanechati, - by Ti v lásce sloužilo,
s Tebou se pak těšilo.5.Typak,Pannomilostivá,© vpamětisvévždymějnás,— jakžimychcemvzpomínati
Tvojí lásky v každý čas; - zvlášť když v strastech
Tvoje děti - bolesti se budou chvěti: - Přispěj synům,dcerámsvým,© pomoz,Máti,nešťastným!

6. Za to také, ó Maria, náš Tě prosí vroucíret,© všemnámdejsenavrátitizarokktrůnuTvémuzpět;© kdybyBůhvšakztohožití| ně
komu z nás velel jít, Panno, tam jej v nebesích

přijmi v řady dítek svých.
€. Dříve však, než od Tebe se, - Máti dobrá,vzdálíme,© ojednuvěcještěvřele© nakolenách

prosíme:© Mateřskésvépožehnání-račnám,ČellenskáTyPaní,| vsrdcepřipravenévlíť,na
cestu nás posilniť.
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8. Oroduj též k Bohu Otci, Synu, DuchuSvatému,© abybylimilostivivšemusborunašemu,© naSonntagberkukdyžsvatém,| vsrdciskroušenostíjatém© jimsebudekořiti,| ospa
sení prosit.9.Amen!nyní,6Maria,© všichnivřelezpíváme,kToběsrdce,oči,ruce— naposledyzdviháme:© Zůstaň,zůstaňnámvždyMatkou,tonámútěchudásladkou;© tonámsmutnéloučení

v chvíli blahou promění.

109.

(Nápěv jako při předešlé.)

1. Děkujeme, 6 Maria, - za milosti nesčetné, jichžjsmetadypodosáhli© zrukyTvojímilostné;
„s Bohem!“ všichni teď zpíváme, od Tebe seubíráme,© Matko,vpamětinásměj,© nanás

nezapominej.2.Radujem'sevšichniztoho,© žejsmezde
Tě spatřili, s Tebou, s Tvojím Synem milým,
hříšní jsme se těšili. „S Bohem“ atd.3.Nyni,CellenskáTyMáti,| nežnásodtudpropustíš,© pohleďnanásstrůnusvého,© píseňrozloučeníslyš.© „SBehem“atd.

4.TyjsidceraBohaOtce,© SynaMáťjsimilená,© DuchaSvatéhojsichotí© odvěkůjiž
zvolená. „S Bohem!“ atd.5.Hříšníkůjsiútočiště,© zarmoucenýchpotěcha;© kToběnikdozbědných© marněpro
úlevu nespěchá. - „S Bohem!“ atd.

39*
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6. Neb oč hlas Tvůj Boha prosí,- jistě, že sesplnítéž,© Bůhpakmilostivjetomu,© kohoTysvýmditkemzveš.© „SBohem!“atd.T.Nužedětmibýťchcem"Tvými,| prostamzanásvnebesích,| pros,Ópros,byzdušínašichvzdálilBůhvšezloahřích.© „SBohem!“atd.8.Milostiactnostiroucho© nechťjekrášlibělostné,© vněmžbypotomžitízemském-vešlyvneberadostné.© „SBohem!“atd.
9. Za to Tebe, Máti Božská, - srdce naše budectít,— každýdechakaždéslovo© chválouT'vojí

bude znít. „S Bohem!“ atd.10.Abyťsouzenonám,tělem© sTebouted
se rozloučiť, duch náš, Tebe milující, - před Tvým
trůnem bude dlítť. „S Bohem!“ atd.11.SBohem,sBohem!6Maria,© naposledseloučíme,© vjménuBožím,ÓMatičko,© kdomovusevracíme.© „SBohem!“atd.

110%
-5 r

| 1 a = 1 ]1I P" . KEG berK
1. Od Te-be se u- bí- rá- mě, Pan-no nu-lo

za o-chra-nu žá-dá-me Tě, Ma-tko do-bro

sti = vá w> 2 3 w3 2 . v s0.) při-jmi,při-jmi na-še sli-by,
tu- vá; .

a u 1 P j |AETpo i I-ropoiPLL gd 0 ba ATÍC > I
nechť se To-bě do - bře lí - bí, Pa-nen-ko Ma

+) Zpívá se, když poutnici od poutního místa se vzdalují.
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i A, Pa-nen-ko Ma rn a!

2.Modleníazpěvyvřelé,— chrámem"výmježzněly,© prosbytéž,ježretyschvělé© Toběpřednášely,© anovšeckypobožnosti© vykonanévskroušenosti— vděčněnechťsepojí| kvěčné
chvále Tvojí.

3. Nyní prosbu přednášíme, - laskavě ji přijmi:Panno,Toběporoučíme© sebesdomácími;sprosťnásběd,ježživottíží,© chraňtéžzla,ježsnadseblíži,neopouštějvdobáchzlých| dětí
Tobě oddaných.4.Našesrdce,Pannosvatá,— téžvempodochranu,© dej,aťctnostmipřebohata— zalíbísePánu;© akdyžzemskýživotmine,© nechťnámvůleJehoskyne© kToběvnebeblažené© mezi
duchy zvolené5.Ještějednouvzdychajíce,© Panno,kTobě
zříme, na Tvé přelaskavé líce - smutní pohlížíme,
- oči slzy vřelé rosí, ret pak schvělý snažně prosí:Dej,ažminerokučas,© Tebespatřitituzas.

111.

Další písně na cestě zpáteční.
(Nápěv jako při písni 7.: „Pojďte muži, ženy, děvy“ na str. 446.)

1.Nezapomeň,Matko,namě,| neboťnemám
žádného, - kdo by vodil kroky moje - z bludu světaklamného;© Tyměchráníšvkaždémmistě,
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Matkoplnámilosti,— přímluvaapomocTvoje
z všeho zla mě vyprostí!

2. O Maria, vzpomeň na mě, když se hříchůnekaji,-aťtyledysrdcemého© všeckyrázemroztají;© probuďvnitruzatvrzelém-zkroušenostivřelývzdech,| uSynáčkasvéhovypros-odpuštění
hříchů všech!

3. Ó Maria, vzpomeň na mě, když jsemdáblempokoušen,| znocichmurnýchpokušenínajasnýměvyveďden;| vyžádejmitrpělivost,
pobožnosti svatý žár, - u všem ctnostném počínání
milost Boží, hojný zdar!

4. O Maria, vzpomeň na mě, když má vírapoklesá,© ukazujmivlídnýmkynem| neustálevnebesa,| sviťmijakohvězdajitřní,© voňjakrůželíbezná,| zjevujsemipoutíkráji| jako
brána vítězná|

5. O Maria, vzpomeň na mě v hodince méposlední,© dušistrachemomámenou| knadějitu
pozvedni;vblahokojnéloktypřiviň© marianskédítěsvéaveďd'zlatoustezkoupřímo© vnebes
lůno zářivé|

Na místě, odkud se poutnický chrám posledně spatřuje,
pokleknou poutnici a vyprošují si ještě jednou ochrany P. Marie
na další cestu modlitbou: „Pod ochranu Tvou se utikáme“ atd.
(viz dil I. str. 140 po litanii loretánské.)

Poutnici, již z Marie Celly putují k nejsv. Trojici na
Sonntagberk, zpívají nyní písně o nejsv. Trojici (viz vzadu
oddíl „Písně k nejsv. Trojici.). Ti však, již ubirají se
přímo na poutní místo Maria Taferl, zpívají další písně
Marianské.



— 615 —

112.
(Dříve: „Ve jménu Otce i Syna začnem zpívati.“)

DD. ' j I I 1V, m |) Jj II JI I iDC 0 — | —e= —
1.Jmé-nem©Bo-žím| Ot-ce,Dy-na,

do mi sta my pu tu je me

Du-cha Šva - té - ho

nej-výš dra- hé -19

bo - lest -ná kde

A i L LITC Z%==- =====]==
Má -teř dlí ja - ko kví -tek po-bled

A , =AI =|= ETTEEre===
lý,již-to© Sy-nau-smr-ti-li

-A .AV= - ETLČ“E===
ne přá te lé zlí.

2. Matko bolná, což Pán Ježiš - zlého zavinil,žehozástupkrvelačný| tvrděnakřížvbil?On
jest všecek nevinen, za naši zlosť trpí jen, bynámznocivinahříchů| svitlrajskýden.3.Poutničemůjmilovaný,© svatoupravdudíš,prohříšného,světaspásu© Synmůjobjal
kříž ; - sterou ranou krvavou - a svou smrtí bolavou 

zmohl dábla, jenž ti hrozil. věčnou záhubou.4.SJežíšovýmsrdcemoje| smutektrpělo,sedmeréjejostřítehdáž© krutěprojelo;| chtělať
zanásuBoha-proviněnípřemnohá| seSynemsvýmodčinit© Matkanebohá.
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5.Ivšechbídnýchneustále| věrnouMatkoujsem,© chráněnbude,kdoměvzývá,kdomýmpřítelem;© kdyžvástrníovije,dosrdcížalzaryje,uTabulskéuMarie| radosťožije.
6. Důvěrně sem muži, ženy, panny, mládenci,sirotkové,vdovyspějte| pestrémuvěnci;jávásrádapřivítám,© útěchuvámsladkoudám,-povedu

vás teď i v smrti k rajským končinám!

(Dříve: „Často si vzpomenu na Tě, Maria.“)

„$cICIIIE peŤ ==91EEE
j <a% i T ' mmm JE

1. Ca-sto vzpo-me-nu si, Pan-no pře-sva-tá,ja-kým'sbý-vá-va-la© ho-řemdo-ja-ta,
O.M „Z I ; F ; 4 Ere "4 e—e-):=SK | -r JL66 O mm

než-li Sy-nem Tvým, Kri-stem mi-le-ným,

do a:u = ==
sdu-šíbří-chůti-ha© by-laod-ňa-ta.
2.JakožSimeonbyl© vchrámupředvídal,častokrátmečostrý| srdceTvojesklál.— NejdřívHerodes© jakokrutýběs© nemluvněTvésladké

hledati se jal.

3. Srdce Tvoje mohlo hořem puknouti, kdyžseJežíšdrahý| ztratilnapouti;| byltotrapný
čas,— nežlismohlazasvechráměsvédítě
v náruč pojmouti.
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4. Když byl Ježíš souzen, vydán pochopům,
s křížem těžkým vlečen na Kalvarský chlum,tusetakýžalvtvojíhrudivzňal,© žehonelzelidským| vyslovitirtům.

o. Když Tvůj Ježíš s kříže - shlédl naposled, 
„Dokonáno!“ vyřknul jeho mroucí ret, tak jsi
trpěla - hrůzou omdlelá, že tvých strasti moře
neobsáhne svět.6.Prosvéutrpení,© Matko,knámsesniž,ukazujnámvlídně-naSynáčkůvkříž,© bychompobojích© mohlivrukouTvých| povznéstisevolně© vnadehvězdnouvýš!

(Dříve: „Kam se mám smutný obrátit.“)

m T M 3EAZA MEZEZZ
1. Kám já vše-cek smu-tný pů-jdu v tu

IE pred AA4LLEEle Ma
. - , v 

to těž-kou chví-li, když má du-še pod
p k—I ha , (v m L . >ZLE yu MIMECEE=E

EV s = — Z I had S = 6 e— © u

bře- me-nem hří-chů mno-hých kví-lí?
p- N N N :A3 T a ZA UNIfePEEE
STV WII n rý ev

Ma-ri-a, Ty či-stá Panno, Krista Pá-na Ma
N - -A k 1. „5 M Lp I s mh 7 J eI

L=
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A
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chrá-ně-na by la!©

2.RádbychjásekBohuvrátil;© kdožmědoporučí,© kdybystyměnepřijala,Matko,donáručí?© Mariaatd.
3.Protochvátámbezmeškání| vepříhodnédobě;| račméoudyposiliti,—bychzdrávpřišelkTobě!| Mariaatd.
4.NacestějižTebezdravím© horoucímislovy:© ZdrávabuďTy,jejížlásky© nikdonevypoví!© Mariaatd.
o.NacestějižTebeprosím| zapotřeby

různé, nejdřív, bys mě vyprostila - z hříchu mocihrůzné.© Mariaatd.
6. Prosím "Debe za manželku, dítky, zadomácí,© bysjepředzlemochránila,© posilnila

v práci. Maria atd.
T. Prosím Tebe za poutníky - zemřelé i živé,

co kdy k Tobě putovali, - Matce milostivé. - Maria atd.
8. Prosím "Tebeza dušičky - trestem utrápené, 

v těžkých strastech od přímluvy - nejvíc opuštěné.
Maria atd.9.Zasebevšakzvláštěprosím;| pohleďna
hříšníka,© aťsedušejehovpravdě-hříchuvšehozříká!© Mariaatd.

115.beha dhEEL
1. Pan-no stat-ná, bla-ho-dat-ná, v stra-sti na-še
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dů-vě-ro! V ža-lu do-bě vi-ne k To-bě
L z JIA“ TIB

kře-sťan-stvo se ve-ške-ro.

2. Hříchu noci, pekla moci, - záhuby nás věčnézbav,© životšťastný,pokojslastný— vnebeské
nám říši sprav!9.Zacelrány,ježnámdány,| kdyžjsme
shříchemvedliboj;© mdlémuduchunaodtuchu

milost Boží záhy stroj!
4. Svatým cudem, ctnostným studem Ty nás,Panno,obdaruj;| nepočestnýchivšechlestných

způsobů nás uvaruj!5.Skýtejsilukspásydílu,— učnásPáněvýrokům;© dejnámbázní,svatoukázní| zdolat
pekla útokům.6.MatkoBoží,pros,aťmnoží| vnitrunámseláskyctnosť;— vášnížáru,chtičeksváru,
hněvu nás a pýchy zhosť!7.Rečilživé,lichotivé© ústanaše,Panno,chraň;© duch-lislábne,khříchuvábné© žádosti
nás mocně braň!8.Mátistrážná,kněžnovážná,© odvraťod
nás nehody; - z časných vírů k nebes míru - přiveď
cirkve národy!

mEM T ; a FEbbaj TTPás Tea% J1.OPan-nonej-blaž-ší,6© Má-ti
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a
pře-mi-lá, Tys du-hou nej-kras-ší nám

Páce== iaks Ke„9GE Epeepie
ne-be zjas-ni-la, když du-ší zra-něHH==p U

nou, vin pou-tem se- vře-nou moc pe- kla===
hu bi. la.

R
2.KTvéhojnémilosti| svéočizdviháme,kTvésladkévlídnostisvérucespínáme:| viznašesoužení,© slyšžalnéúpění,© jimžkTobě

vzdycháme.
9. V svém srdci nevinném Ty vzdechyuschovej:© akleknoucpředSynem| sezanás

přimlouvej,© aťnezahyneme,jakzasluhujeme,
nám mile vyjednej!

4. Již zříkáme se zlých a křivých světacest,| jižhnusísenámhřích,-jenžvzápětímátrest;© řiďkrokyknebesům,© veďrajskýmkuplesům,© kdevzdámeBohučest.
117.== TE=1EE

1. Vy-chva-luj-me ve - se - le Ma-tku
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bla - ho - sla- ve - nou, kte-rou sva ti
. E9ky! | ICI TL T -I= === A4

an-dě-lé© chválívne-bizvý-še-nou;==EHT
s ni-mi v jed-nom ve sbo-ře Mat-ce Bo-žíI ee eoEE -=1n =
vpo-ko-řevždysladké© pí-snězpí-vej

W.,LY= AE=EH
v 1“ 1 TÍ S TÍ Jj

me a zvučnou chvá-lu vzdá -vej- me!

2.Toběvzdávaťpřísluší| poctu,slávu,díka
česť; - Ty se staráš o duši, - kterou do nebe chceš
vnésť; za ni, Panno bezvinná, prosíš stáleuSyna,— byhříchůvšechjiočistil.ajednou
v nebi umístil.

9. Ty jsi pomoc zemdlených, bouři našekotvice,© útěchajsisklíčených,© hříšnýchorodovnice;© Tyvšechpanenvůdkyně,© zdobověčnésvatyně,© veďnás,óMatkosirotků,© tamdo
nadhvězdných příbytků !4.Jitřníhvězdozářivá,© opovídášjasnýden;

kdo se Tebou řídívá, z bouří světa zachráněn vyjdenabřehvěčnosti© přispěnímTvémilosti.
A proto, Máti, česť a vděk - buď Tobě po všech

věků věk.
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118.mm PJNMPBBGET jeMaa
I. Če-sta, kte-rou na-stu-pu-jem", mi-lí pout-nič

P

P py Eee r]be LE
ko-vé, ku Ta-bul-ské ve-de Má-ti, kte-rouž an-dě

PG==c SHE
DMTTT NN

lo-vé u-ctí-va-jí bez u-stá-ní, kte-rouž ja-ko=E ===JM
ne--bes Pa-ní též my u-ctit jde - me.

2. Ó jak šťastný den to pro nás, přeblaženáchvíle,| žezaspřiblížiťsesmíme© kuMatičce
milé,© kterávšeckyzarmoucené,-sterýmbolemutrápené© vlídněpotěšuje.

3.Nežjakmámevnehodnosti| přiblížiťsekTobě,© jakoutěchuvesvémžalu© vyprositisobě,© kdyžtobylynašehříchy,© proněžtrpěl
Pán náš tichý, syn Tvůj přemilený.

4. Jak že máme předstoupiti - před obraz Tvůjsvatý,© kdyžvTvémklíněodpočívá© SynTvůj
skřížesňatý,© kdyžzříšvrukou,nohourányabokkopímprobodaný© pronáslidihříšné.

5. Nebojte se, dítky moje, - přistupte jen blíže,pomoztemiozdobiti-tělosňatéskříže,© slzamijeobmyjeme,© doranmastinalejeme,© byvám
byly spasné.
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6. Nebojte se, dítky moje, přistupte jensměle,© nechtělSynmůjzacelitirányrozevřelé,
aby se v nich mohly skrýti, před záhubouuchrániti© dušepobloudilé.

T. Tak již jdeme, Máti milá, - jdeme bez prodlení,— nebTvávlídná,těšnáslova© žalnám
v radosť mění; - slzy, kteréž vyléváme,- lítosťhříchů,kteroužmáme,| daremTobědáme.

8.Tynásvedleláskysvojí© doranKrista
skryješ, - jako kytku vonné myrrhy - na srdel svémsviješ,© prosvéhořkéžalostněnízjednášhříchův

vwbvodpuštění| uJežíšesvého.
9.Učiňtakjen,ujmisenás,© přebolestnáMáti,© amyopětToběbudem"-slovemvěrným

státi, že ni nechcem" hřešiť více, ale kráčeť ctnosti
vstříce, hodní Tebe jsouce.10.Učiňtakjiž,učiňMáti,© jakTvéprosíděti,© aťjimpovždyTvoježalosť© tanenapaměti,© aťTězarmoutitsechrání| počassvéhoputování| aťjsoubezůhonny.

11. Ať se vždycky ve svých strastech - k Toběutíkají,© ať,kdyžpláčí,kvílí,teskní,| kuspáse
jen lkaji, by kdys vše jich žalostnění - tam, kde
žádných slzí není, k radosti jim bylo.12.Bytéžony,jakTynyní| raduješsestále,© octnuvšeseuJežíše© nebes,zeměkrále,

s Tebou se tam radovaly, - že vždy věrně k Němustály,© odplatusvouvzaly.Amen.
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119.
(Dříve: „Ach slyšte, křesťané, přemilé zpívání.“)PALRLILPSIo —r a

v o
1. Zdrá-va ho-ro vzá-cná, síd -lo moc-néTa-dy,pout-ni-čko-vé,© pěj-teuple

=

mm —) JI = I o Fy

Ya fe
A o s J e-—T 4- | s- I
+ * P = “ w PO ,

-ni! . .
Fa n Ma-ri-a jest hbvě-zda,sá-ni:

OR
M m J pa N

u
S$Pcý T Tjíž-torov-né| ne-ní;O-nali-bě
A% h —ur dTi[Ej
KL ČŠs i A| 8 i é < „L E A JI
7 * a l a * a ( 6 ď JÁ

zá - ří li-dem ku tě- še-ní!

2.Jestiťvyvýšena© nadevšeckysvaté,
skráně ji se lesknou - od koruny zlaté. Maria atd.

3. Ona sladce mluví - k milenému Synu, abyzapomínal© nahříšníkůvinu.© Mariaatd.
4.KdokNíutíkáse,— stíhánsvětazáští,

bezpečně ho skryje ve hvězdnatém plášti.
Maria atd.5.ShlédniMatkomilá,| ksouženémulidu,zvírubouříveďnás| vtichýpřístavklidu!
Maria atd.6.Shlédníijasnýmokem© naMoravskékraje,dej,aťvírasvatá— kvetevnichazraje!
Maria atd.
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©.Přeubohýmvdovám© nadějíbuďsladkou,sirotkůmvšechvlídnou,© starostlivoumatkou!

Maria atd.9.Budižtvrzímocnou— římskécírkvecelé,potřikatolické© vírynepřítele!— Mariaatd.10.Lihetyčistá,| kéžTipocta,chválapooborusvěta| hřímáneustálá!© Mariaatd.
120.

Písně připlovbě po„Dunaji

pHE
x I mbu ======

Z mý C Ir TÍ
Ma-ti-čko pře-mi-lá, bys nás při té

prá T I =- DT T

u=
na- šípyběmo-císvouchrá-ni-la

pk.j

by nás šťast-ně pře-ve-zla loď
p-4 75 E ==|=|E=1=

vl- na - mi na břeh tam, kde se mi-lost-něpbí |>%V JI ; a Jj L — I |,

„ zemiV ———=- ——28 E: —a ==
za - stkví - vá Ta-bul-ský krá-sný chrám.

Poutní kniha II. 40
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NebtamchcemeuctiťTvojich© sedmerobolestí,— myslízbožnoupřipomínať© soběTvéžalosti;© dejjen,aťloďpřevezenás© vlnami
šťastně tam, kde Tvůj stkvěje se milostný
Tabulský krásný chrám.3.Ukaž,žejsihvězdoumořskou,© plavcům
jež pomahá, - když jim v bouři neprospívá - všeckajichnámaha;© protonámtéžpomocnoubud,lodičkuřídiťtam,© kdeTvůjstkvějesemilostný
Vabulský krásný chrám.4.Zažeňodnásmilostivě© bouřeníblesků,vod,chraňnás.věrnédítkysvoje,© mocísvouodnehod,© bychomšťastnědoplulidnes— nalodi
k břehu tam,- odkud milostně kyne nám - Tabulský
krásný chrám.o.ZvláštěaleMátimilá| pomocněpřinásstůj,kdyžkdysksmrtidoplujeme,© abynásJežíšTvůjráčilksoběnamilosťvzíť,| uvedl
v kraje tam, kde Bůh odplatou věrným svým
pověčnou jesti sám.

121.B- Aprnm+ ZAL —ZG Ce.JL.eiBe,7= erE=
1. Pod Tvůj plášt se u tí. ká- me,

neb se pře- pla vi-ti. má-me

moc-ná ne bes Pa-ní,
a jsme u. le- ká-ni,
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1 AE„+ » M

==E
——— 0

|a
BP proudyne-pohřbi-lý| dojic-nůsvých
PLUbs“ro? F =ZF

na dno; bu- deš - li Ty s ná-mi v lo-di,

Pe 3 JI | JI)fyGoE99 o7
pře-plu-je-me snad-no.

2. Budeš-li Ty s námi bdíti, loď se ne
převrátí, netřeba se vlnobití aniž blesků
báti; plášť Tvůj sahá do oblaků, také dovodnadno;| budeš-liTyveslořídit,pře
plujeme snadno.

3. Rozprostřeš-li plášť své moci, loď se neponoří,neboKristuvedne,vnoci© živlovése
koří, Jehož moc jde do oblaků, také do vodnadno;budeš-liTysKristemsnámi,| pře
plujeme snadno.

4. Proto my se na té lodi k Tobě utíkáme,| aťjívichornepoškodí,© veslanepoláme,
ať se s námi nepotopí do hlubiny na dno;
budiž při nás s Kristem Pánem, pře

plujeme snadno.5.BudižpřinásobzvlášťMáti© natéplavběsvětem,© kdevírhříchůcestyhatínámTvýmvěrnýmdětem,| adej,aťsepomocíTvou-šťastněvyhnem'jemu-adíkvěčněprozpěvujem'| Spasitel
svému. Amen.

40*
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122.

—-]— a . 1

Ani
1. Pa-ne Bo-že na vý-so-sti, Ty jsi svo-jíP]6
n ;FT

vše-moc-no-stí lid svůj ve-dl ru-dým mo-řem,

* —— —x©TTL ATI
K (7 WVi© pe

když byl stí-žen těž-kým ho-řem: za to my seAr -I r 7
A | Rem £ | | J „ m. Jem| £ |(S ý 3 xl sP Is NINO JjZTE 4 Í 1-€ . 3

"dej námšťast-něěk bře-hum. ne-dej |lo-dinkW 1KTL T djS 1 TodE ETÍÍ
u-to-nou-ti!

2. Rač nám dáť čas pohodlný, ať nás minoubouřnévlny,| aloďaťnásneseklidně,© pokynoutiračižvlídně.© Zatomyseatd.
3. Zabraň větrům do vln biti, - ať nám nen!

strachem mříti, zadrž úder žhavých blesků - rukousvojínanebesku.© Zatomyseatd.
4. Zadrž proudy děsných mraků, ukaž mocsvounaoblaku,| dejnámzřítijasnostnebe,— aťlidvděčněchválíTebe.| Zatomyseatd.
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5.Kormidelníkaťjestdbalý,| bynevrazilnaúskalí,© dejmusily,obzřetnosti,— aťsvékoná
povinnosti. Za to my se atd.

6. Ať loď kotví upevňuje, kde zná prouduzhoubnésluje,© aťsevyhnenebezpečí,| kdevírzjícnaprudceječí.| Zatomyseatd.
T. Ať nás šťastně na břeh složí, - bychom takéMatkuBoží© naTabulskémvrchuzřeliaJí

vzdali dík svůj vřelý. Za to my se atd.
8. Také, Pane, na té lodi, která všecky do

provodí - ze časnosti do věčnosti, - chraň nás svojívšemoecností.| Zatomyseatd.
123.

Písně na poutním místě Maria Taferl a na jiných
Panně Marii bolestné zasvěcených mistech.

(Dříve: „Maria, nebes Královno.“)

AEkPLOT —T-1-BEAT ]J 9 s" Ty o 1 -1
+ 1.Ma-ri-a,Tyne--beskněž--no,| mu-če-ní-ků

k To-bě zra-ky o-bra-cí- me hří-chem u-pou

da- n Vy-slyš,vy-slyšpro své že-ly
5B=LEHEESSEELE=
na-šich pro-seb o-hlas vře-lý ; neb Tys v bolu

1 « „OE
u ==

sla-dká ka-jic-ní-ků Ma-tka.
»
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2. Když Ty v klínu přemilého chováš svéhoSyna,jejžtokrutěusmrtila© těžkánaševina,
smiluješ se mileráda, o přímluvu když kdo žádá;

neb Tys atd.3.Pohleď,kteraksrdcemoje© hříchemobtíženo;© jaktu,Matko,nevzývati© Tvojemocnéjméno!© Božíhosesoudubojím,© bezTebetamneobstojíim;© nebTysatd.
4. Až má duše na věčnosti - počet klásti bude,zachvějesestrachemsrdce© nazásluhychudé,

tenkráte mě pláštěm zlatým přede hněvem zakryjsvatým;| nebTysatd.
o. A když Bůh se ulituje - na přímluvu Tvoji,vinybudouodpuštěny,© strachsemilezkojí,laskavětydušičistu— kpřemilémupřiveďKristu;

Neb Tys atd.

124.
DP, i ;UP -I i „IT „ 1 JI= j u » „I 8 . = 2T P i© 6 s l s || = L 4 L s |Na T TEE n E i

1. Ti-síc-krát buď po-zdra-ve-na, sva-tá pa
OK „ i |

al - i J JI

hyo]
===] == a
nenPan-no,bez| Přesstánníbu-dižctě-na,BLEI =
srd-cí na-šich man- no, jmé-no Tvé nech=== E ei

v ši-ré kra-je za-zní-vá jak hu-dba z ráje!
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Až I TH= |=| ==
Hvě-zdopře-zá-ři-vá,© buďnámmi-lo-sti-va!

2. Nehněvej se na nehodné, Matko přemilostná,— kteréchytlavléčkysvodné© dáblova.
ležzlostná;© svitakynTvůjláskyplný-bludnévyveďzkalnévlny!| Hvězdoatd.3.Vyslyšnaševřeléprosby,© potěšsrdee
bídná, z pekelné nás vybav hrozby Tvojepomocvlídná,© srdceTvé,ježláskoudýše,© přimlouvejseuJežiše!© Hvězdoatd:4.Maria,buďhvězdounaší,— kvítězstvíježvodí,© květem,kterýdobyblažší— sladképlody
rodí, zdrojem, který život dává, z něhož věčnáplynesláva!| Hvězdoatd.

125.
(Dřive: „Zalostné kvílení, rozmilý křesťane“.)

0pob TE PZ HA HmB =====
I. Za-lost-nou to chvíli če- ká bož-ská

Sy-ná-čko-vi mu-sí, mu - sí s Bo-hem

—

Má-ti, k u-bo-hé, jež to- ne v plá-či,
dá- ti:A UH 

K2 ho J ———G—= ce= TEE===v | | T
Kri-stus Pán již smu-ten krá-číLH

MZ o=> =
a k Ní v těžkém hoří smu-tně5 zacho-vovří:
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2.Matičkomámilá,drahépotěšení,| na
stává mi s Tebou smutné rozloučení; se židyseJidášradil,kdyakterakbymězradil,— již
mě upoutají, na soud předvolají.

3. Synáčku můj milý, nech mne s Teboujit,ať1mojesrdceTvojemukycítíl| BezTebe
jak živa budu? - Jenom život plný trudu, - zmateknastávámi,| hrozísvětaklamy.

4. Ach! to musí býti, Matko roztomilá;kterakbysebídnádušehříchuzbyla?© krevmábudižvyroněna,| vůlePáněnaplněna;půjdunaGolgotu,| zničímpeklazlotu!
5. Matka přežalostná Synu s Bohem dala,nasmrťjehosmutnoudlouhonečekala;| odevzdalJipodochranu© miláčkovisvému.Janu,paksvousmrtídrahou— dalnámspásublahou.
6. Křesťane ty hříšný, zpomínej si vřele navšelikémukysvéhoSpasitele;© častéonichrozjímání| uvedetěnapokání,| aPánpřijmetebe

v blahaplné nebe!

120.
a I K NeK5-3-ATg7T 89T 01M4PT ee < p

>] f ř1.Po-dlekří-žeSpa-si-te-le| Ma-tkasto-jí
Sr-dce Je-jí, pl- né že-le, hroz-ným ho-řem

"©ZÁZTATE — —|—6——e- 2Eiji = IF A
sklí-če ná ; na kříž a zas k ne-bi hle-dí,
pla-me-ná;



— 633 —

A—baAAAA CÁ
LE

a zas k ra-nám Sy-ná-čka; v ti-chém plá-či
A,o AEC LTLEH

sl-zy ce-dí tam u no-hou mi-lá-čka.

2. Jak by Matka neplakala, - vidouc Syna nakříži,© Jehožmileodchovala-vstarostechaobtíží;jaksenemáoddaťhoři© prosvédítějediné,kterésetakdlouhomoří| aumírábezvinné?3.SrdceJejíkaždárána— ostrýmmečem
prorývá, v Její duši každá hana bolestně seozývá;© slyšívolaťSynavžízní,anesmímuvodydáť;| vidíklesaťhlavuvtrýzni,anesmí
ji podkládat.

4. O žeť není Matce přáno aspoň líce ulíbať;kdejste,dnové,kdeJídáno© Synavlůnukolíbat?© Cožbydnestuhlavucelou-horkouslzouobmyla,© ajakbysvoubolesťvřelou-tímtoštěstím
schladila !o.Aj,zdemizí,dokonává— Jejíslasťanaděje;© anSynduchaodevzdává,© kamseMatka
poděje? je sic Janu poručena, - avšak osiřel i Jan:jehodušezkormoucená© kvílítéž,žetrpíPán.

6. Nuž jen, drahá Máti, Jana - ramenem svýmobejmi,ataksrdcisvéhoPána© jednutěžkosťodejmi;© přiviň,Matko,sJanemspolu— ksrdci
téžnászlosyny,© dejnámzkusiťostenbolůpro
ty naše zločiny.T.Námtuvlastněplakaťsluší,| jsmeTvéstrastipříčinou;© pronásprojelmečTvouduši
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Bohumilou,nevinnou.© Tyvšak,Panno,neplačvíce,© SynTvůjživotdokonal;jižzsinalaJeholíce,| dílovelkévykonal.
8.Vezminaklíntělodrahé,© ajevděčnou

slzou smej; tiskni k ňádrům rány blahé, avnichnašedušeskrej:— aťsmrťPáně,aTvé
žely nepřijdou v nás k zmaření; pros a volejkSpasiteli:© aťnásvedekspasení.Amen.

Pobožnosti hodící se pro poutní místa bolestné Panny
Marie jsou tyto:

Litanie o sedmeru bolestí Panny Marie (dil I.
str. 178).

Modlhtby k bolestné Panně Mari (díl II.
str. 310—380).

Růženec k sedmibolestné Panně Marii (díl I.
str. 183— 186).

Pobožnosť křížové cesty (díl II. str. 336)
Modlitby na rozloučenou viz díl I. str. 206. — Písně na

rozloučenou viz dil III., str. 529 a str. 599 a následujicí.
Na poutním místě Maria Taferl lze (dle seznamu ve

chrámu Páně vyvěšeného) získati plnomocné odpustky v tyto
dni“ 1. Jednou za rok v libovolný den. (Pius IX. 27. květ. 1862.)
2. První neděli každého měsíce. 3. O slavnosti sv. Josefa dne

19. března. 4. V pátek po neděli smrtné, t. j. o slavnosti bo
lestné Panny Marie. 5. O slavnosti sedmi bolestí Panny Marie,
t, j. třetí neděli měsíce záři, a to od nešpor předcházející soboty
až do slunce západu oné slavnosti. (Pius IX. 9. srpna 1859.)
6. O třech zlatých sobotách, t. j. o třech sobotách, které ná
sledují po slavnosti archanděla Michaela neb o třech nedělích
po těchto sobotách, a to od východu až do západu slunce.
(Lev XIII. 11. března 1884.) Podmínky: Zpověď, sv. přijímání,
návštěva poutního místa a milostného obrazu v ony dny a mo
dlitba za svornosť knížat křesťanských, vykořenění bludů, vy
výšení sv. katolické církve a za obrácení hříšníků. Všechny
odpustky mohou se přivlastniti duším v očistci.
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127.)
(Dříve: „Maria ochrana jest po Bohu sama “)640ji

1. Ma ri a. mě chrá-ní,
když svět zlo-bou bro-jí;

po - kou -ší- li

A Mai- TpecT Wo REEEPsie dieee
dá-bel, věr-ně při mně sto-jí Ma- rl - a.

2.Aťmiradosťkyne,| aťmihrozíbida,jakomatkavěrná| pečlivěměhlídá© Maria.
9.Kdyžkolmořebouří,| nebsepožárnítí,nadějímisladkou-jakohvězdasvítí© Maria.
4. V nemoci i zdraví, na smrtelném ložipotěšujměvlídně,-sladkáMatkoBoží| Maria.
5. Neb kdo Tebe vzývá, tomu hynouť nedáTvojesrdcedobré,| Tvájejrukazvedá-Maria.

128.
(Nápěv jako u pisně předešlé.)

1. Bůh a jméno Tvoje jesti spása moje, - nebudusebáti,kdyžTyspřimněMáti© Maria!2.Kamkolivjenzajdu,© všudepomocnajdu,
pod Tvým pláštěm chranným - jsem vždy uschovaným© Mana!

3. Kdybych plouť měl mořem, nehynul bych
hořem, neb moc Tvého jména též tam zakotvena| Maria!

*) Tato a následující píseň zpívá se mezi desátky sv.
žence při plavbě po Dunaji.
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4. Kdybych jíť měl v hory, kde jen životsporý,© nehynulbychhlady,© nebTvápomocvšady© Marial
o.Bychjdavpustatiny© zříťtmělsmrtistíny,© nebálbychsezlého© promocjménaÚvého© Mara!
60.Kdybynepřátelé© vzrostlivplukycelé,

nebudu se báti, když Tys při mně Máti
Maria!T.BůhajménoTvoje© jistáspásamoje,protopřeupřímně© volám:buďvždypřimně

Mara!

KA ,mnEAT TÍ P= aPTÁ LTE PTT18 Jj1.Zdrá-vabud,ne-besKrá-lov-no,© Ma-tko
|9 LILIE

(= 3 —A|< 9-1]
vů p 1 $—|-= 1-6 GET -j

mi -lo - sr- den-ství; shlé-dni, Ó mi-lost

r == T i 3 -a Jfspr-EE 1ea]PITTO s
ná Pan-no, ja-ké ne- bez- pe - čen

6" | I n=== ==
ství nás smutné se všech stran sví-rá

HP— jm I a[o | J(tě= |==£jE jgca2TT T= i £ E
?vtom3l-za-vémú-dolí,— jakmoc-ně
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O |fa:—a ——L- m —L———ie4 E—-1=s|i e—|
na W do - ti - rá svět ten se svouAVD ] TI Oyp | Tj Čj]Ph == TÍ AT

X je a Jj = JÍ 
ne- vo Ji.2.VyhnanísynovéEvy© kroměvlastistrádáme;| vyprosnámvbíděúlevy© Tebe,Panno,

žádáme;© 0přednespláčnášilkáníutrůnuSynasvého,© prosomilosť,smilování© pročlo
věka hříšného.

3. Obrať k nám své oči vlídné, vznešenápomocnice,© přimlouvejsezanásbídné,© mocnáorodovnice;© ujmisekřesťanskéříše,| avposledníhodině© ukažnámsvéhoJežíše,— ksvé
nás přivtěl rodině.

180.h 9(20SEELPE
1. Ó Ma-ri-a, Bo-ží Má-ti, plná bož-ské

Matkou chcem' Tě vždycky zvá-ti, pě-ti To-bě

mi-lo-sůl,da-loť© sa-mo.ne-be
s ra-do-stí;GAr

s
za Ma-tku nám Te-be. Dě-ku-jem Ti,

4 ==aš ee == =—————Ť VY
Ma-tko mi-lo-sti-vá, dě-ku-je-me ti- síc- krát.
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2.NežliPánBůhstvořilzem,© Tyjsibylapočatá,© předhvězdaminebesvšemi© myslibož
skoupojatá.Anděléjižsvatí— zvaliTěsvouMátí.| DěkujemTiatd.

3. Základy když upevňoval - Pán Bůh v zemskémoboru,— akdyžsvětloodlučoval— odtmy
v krásném obzoru, Ty's již s Pánem byla, s Ním
se veselila. Děkujem Ti atd. :

4. Nebesa když Pán Bůh zdobil všemocnýmirukami,© akdyžpekla-propasťhlobilajiplnilmukami:vtétojižTědobě© brávalTvůrceksobě.© DěkujemTiatd.
5.Vysokénežhorystály© napozemsképlanině,nežlivystoupilyskály© vbezdnémořehlubině:© Pánmělzalíbení| vmilémsTeboudlení.| DěkujemTiatd.
6.Kdyžvyvolalnanebesku© slunce,měsíc,hvězdičky,© abyzlatemsvéholesku| zdobilysvětceličšký:© Tyjsipřitombyla,© Matkonašemilá.

Děkujem T“ atd.T.KdyžBůhzcelézeměvody© vjedno
místo shromáždil, trávou, stromy, květy, plodyodělpustýzemědíl.| Tystoprohlížela,© plesemjsisechvěla.| DěkujemTiatd.8.Dochladnýchkdyžstudnívkládal— vodyčerstvéprameny,— adohloubkyzeměvpřádaldrahékovy,kameny:© Tyjsipřiněmbyla,Pannoušlechtilá.| DěkujemTI1atd.9.Dřívenežlitvoryvšaké© kžitínazempovolal,© dřívnežprvnímlidemtaké-kobývánírájbyldal:Vyjsipředevšemi| znalanebe,zemi.© DěkujemT1atd.
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10 Blažen, kdo zná lásku Tvoji, kdo Tě
jako matku ctí, u Tebe se jistě zhojí - srdce plnébolesti— kdosekToběvine,| nikdynezahyne.

Děkujem Ti atd.
11 Anděl Páně vyslán k Tobě, by Ti radosť

zvěstoval, - za Matku že zvolil sobě - Tebe Kristus,nebeskrál.| Tyjsipřivolila© Kristaporodila.
Děkujem Ti atd.12.Porodila'sMessiáše,© nakteréhočekalsvět,abysejmulhříchynaše,© svobodunám
vrátil zpět. Příchod nám do nebe - zjednán skrzeTebe.| DěkujemTiatd.

13. Kdyby Tebe, dobré Matky, - kdyby Tebenebylo,bylobysvévěčnéstatky— člověčenstvoztratilo;© protosdušíceloupějemchváluvřelou.
Děkujem Ti atd.

14. Vy's též mnoho bolu zlého - skryla v dobráprsasvá,aprospásulidusvého| srdceprokláťnechala,— všezlénasevzala,| bysnámpříkladdala.© DěkujemTiatd.
15Ukázala'spříkladlidem,© cestupevnoukspasení,| tenserajskýmkojíklidem,© kdojí

kráčetnelení.© Veďnás,Matkodrahá,knebi,stánkublaha.© DěkujemTiatd.
16. Maria, když Tvoje jméno - ústa moje vysloví,— jakmésrdcepovznešeno,-sotvaústavypoví.Budižvelebeno| Tvojesladkéjméno.

Děkujem T1 atd.
17. Tobě musí Matko pěti v celém světěkaždýtvor,slávu"Úvojivynášeti— nebešťanů

četný sbor; vžlyťs tak ušlechtilá, - dobrá, drahá,inlá.© DěkujemTiatd.
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18.Každý,kohovezlédobě© soužítradatrapnýbol,| útěchyvždyjenomsobě-uMariehledaťvol.© PodochranuJejí,všicknijítismějí.
Děkujem Ti atd.19.Jsi-livsvětěopuštěným,© chceš-lihledaťpotěchu,© prosJislovemnelíčeným,uNÍnajdešoddechu.— KdoJictíťsesnaží,— tohoslastmi

blaží. Děkujem Ti atd.
20. I my prosby naše, Máti, k nohám Toběskládáme,| račsezanáspřimlouvati,— pokorně

"Tě žádáme. Přednes svému synu, by nám smazalvinu.© DěkujemTiatd.
21. Až pak budem opouštěti - na vždyckyjl4

tuto zem, ku pomoci rač přispěti nám 1 ctitelůmsvýmvšem,© bychomvnebivěčně| chváliliTěvděčně.| DěkujemTiatd.
131.

(Nápěv jako při písni 40. „Před věky již Bohem“ str. 499.)

1 Maria, Ty Panno, Bohem zřízená, - ze všechdcerTy'sldskýchnejvýšblažená,| spásuzTebevšichnimáme,Matkonejvýšctná,| protovděčně
zazpíváme: Zdrávas Maria!

2. Když jsi na svět přišla, rostla's v svatosti,
Bůh vyvýšil Tebe, dal Ti milosti, by jsi mohlahodnoubýtiPannojediná,© Spasiteleporodit.
Zdrávas Maria !

3. Anděl k Tobě s nebe poslán Gabriel,uradostisvatétenajkTobědél:© MatkouSynaOdvěčnéhobudešMaria,© BůhdátrůnMuOtco
Jeho. Zdrávas Maria!
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4. Kterak se to stane, Tvůj se táže ret, - vždytjámuženeznámodletmládíhned,| panenstvím
jest zasvěcena Bohu duše má! protož budiž od
nás ctěna: Zdrávas Maria.5.Andělodpovídá:ToBůhučiní,| snebesámDuchSvatýTebezastíní,© nebjestvzpomnělPannychudé,šťastnáMaria!© SynTvůjBoží
slouti bude. Zdrávas Maria!

6. Ejhle děvka Páně! Dle slov staň se tvých, 
di Maria k poslu z krajin nadhvězdných, a hned
anděl do nebe se vzhůru ubírá, - Bohu milou zprávu
nese: Zdrávas Maria!

7. Přešťastné to slovo, jež jsi pravila, - v mateřstvísvésvatéjímjsisvolila,© protovšickní
obě s plesem, Panno Maria, nejvrouenější díky
nesem: Zdrávas Maria!8.PoporoduPannouTyjsizůstala,| žejsizmociDuchaKristapočala,© mateřstvíTvépře
vznešené, Panno Maria, panenství Tvé nezměněné.
Zdrávas Marial

9. Když jsi pod svým srdcem Krista nosila,velkámilosťTebe,Panno,zdobila,© nebjsiPánavšemocného,PannoMaria,© mělahostemsrdce
svého. Zdrávas Maria!10.Přeshoryjsitehdážktetěchvátala,| ta
hned Matku Páně v Tobě poznala, s Tebou Boha
velebila, Panno Maria, že Tě milosť oblažila.
Zdrávas Mara!

11. Když jsi božské dítko kladla do jeslí,
hned se chvalozpěvy nebem roznesly, - kol Betlémaozářenacelákrajina,© žezemmíremoblažena.
Zdrávas Maria!

Poutní kniha II. 41
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12.LiliumTyskrásné,PannoMaria,| kdo
květ jeho najde, blahem oplývá; Tvoje slovo libovonnénechaťuSyna| ujmesenásvláscesklonné.
Zdrávas Maria!

13.RebekaTy'svěrná,plnámilosti— po
žehnání vypros a zbav úzkosti, - dej nám v míruživubýti,PannoMaria!© Tebestálevelebiti:
Zdrávas Maria!

14. Bethsabea Ty jsi, matka předrahá, - která
věrným mocně vždycky pomahá, u Syna se za
ně ráda slovem přimlouvá, by jen splnil, co kdo
žádá. Zdrávas Maria!

15. Proto dobrá Máti rač se ujmouť nás
sluhů svojich věrných v tento těžký čas, jak se
druhdy Adonáše Bethsab' ujala, - Tak rač přijmouť
prosby naše. Zdrávas Maria!

16. A když přijde chvile z světa odchodu,
Ó pak dobrá Máti buď nám v průvodu, by nás
přijal Syn Tvůj milý, Panno Maria, - že jsme "Tebe
věrně ctil: Zdrávas Maria!

132.
(Dříve: „Začínám ve jménu Páně chvalozpěv Marii Panně.“)
nk T6E PSEREPSu

F

1. Za-čí-nám teď v Bo-žím jmé-nu zvě-sto-va:ti6= EFE==
Tvo-ji ce-nu, vrou-eně Te-be vzý-vám,
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srd-cem, ú-sty zpí-vám: Zdráva bu-diž,

A —E— AN 3 I)GEPLLILLE
S 3 e Jj!

ÓóMa-n-a!

2.Vpřeblaženékdysidobě© andělvyřkl
pozdrav Tobě: - Maria, buď zdráva, Bůh Ti milosť
dává; - zdráva budiž, 6 Maria!9.Blahétotopozdravení| nebeskéjestharfyznění,— každýkřesťanpravýrádTětaktozdraví:© Zdrávabudiž,6Maria!4.Zdrávabudiž,Pannosvatá;© bezhříchujsizapočata,© zvláštěvyvolena,© schránkaposvěcená;| zdrávabudiž,6Maria!5.Hrozilonámzavržení,| věčnévetmáchutrpení,© lečTy's,Pannomilá.Spásuporodila;
zdráva budiž, 6 Maria!6.Nyníjakocísařovna,— jížsenikdone
vyrovná, u velebném lesku - trůníš na nebesku ;
zdráva budiž, ó Mana!€.Nejkrásnějšírůžísluješ,© nebevůnínaplňuješ,© liliejsičistá,© chloubaJeznKurista:
zdráva budiž, 6 Maria!

8. Ty jsi naše srdce, hlava, v pouti temné
hvězda pravá, kdo se k Tobě vine, v bludunezahyne;| zdrávabudiž,0Maria!

0. Ty nám cestu ukazuješ, k ctnostem dítkvpovzbuzuješ;© vyprosnámisíly,© bychomdošli
k cili! Zdráva budiž, Ó Maria|

41%
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10.Tynáshříšnýchnezamitáš,| alevšeckyvlídněvítáš,| otvírášnámkPánunadehvězdnoubránu;| zdrávabudiž,6Maria!
11.Vypros,Matko,kajicnosti— všem,kdo

srdei vinu hostí, ať se z hříchů kají - a z nichvyznávají;| zdrávabudiž,ÓMaria!
12. Utvrď pokoj po vší zemi, lásku mezilidmivšemi,aťjižblahozkvétá© pokončináchsvěta!— Zdrávabudiž,6Maria!
13. Matko Krista Spasitele, všecky pravdynepřátele© obdařvěrousvíží,| přiveďkspásykříži!| Zdrávabudiž,6Maria!
14.Pečuj,aťseříšeBoží| věřícímistálemnoží,© církevsvatávšudy© potřetemnébludy!

Zdráva budiž, 6 Maria!

15. Duším v očisteové muce - přelaskavé podej
ruce, - utlum jejich vzdechy, - zvlaž je rosou těchy!
Zdráva budiž, 0 Maria!16.Zvláštěračižpohleděti| nasvémarlanskéděti© ajevéstikspáse,| Božípravdě,kráse!
Zdráva budiž, 0 Maria!

A; Ty : joy
"3 I IT Ť M= HEHE

AL |
1 Ó Pan-no lí-bez-ná, Ty Má-ti Kri-sto

R: “
W BC . : L A I —č= | TÝ < 0|j= o]— = = 4- i LÁOLEI —x a TE ZLLTITT TETTET— '

va, jak šťa-sten, kdo Tě zná a v srd-ci
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»É 3 EEE= LL Jm Ep —==EE
[9

za-cho-vá! Tys o-bla-ži la ši- rý

E LýJLTÍ ja.barBTSam)
svět jak li-bo-von-ný jar-ní květ, jak

GETZI=I< zo-rao rů-Žová.X
2Ódejnámláskusvou,| dejsvětlovmrákotách©avzácnoupřímluvou| buďštědrávpo

třebách ; - Tvá prosba každé soužení - nech v radostinámpromění| azmařížalastrach.9.Kdyždábelúskokem| Tvédětipřijdesvést,© byvpeklehlubokém| snímneslyvěčný
trest,turychlezaplašhříchumrak,© aslábnoucínášupřizrak© vkrajzaopononhvězd.

4.Kdyžstváříhrozivou— smrťstanepřednámi| aděsnoumocísvouzrak1sluchomámí,
tu těžkou chvíli při nás stůj a s anděly nám

ulehčuj krok ve kraj neznámý.

5. Až skončen bude boj a počne Boží soud, hněvBohaOtcekoj| aukažkrveproud,jižmukáchproliljehoSyn,© byzbavillidstvohříš
ných vin. a tvrdých dábla pout.6.Aposlézlaskavě© násuveďvonenstan,kdevbožskéoslavě© dlíSynTvůj,KristusPán,
kde chvály Bohu-člověku - vděk nekonečný do věku
smí pěti nebešťan,
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134.
P h pTI I =]on==ee

I IE J
1.Ne - bes brá-no stkvou-cí, Má - ti

Ibe pen===4
- L

Ř
Je- ží- šo va u - slyš pro-sby vrou2

DO
455 + — = p p s 1 = +— -= m mů » L | Í —©ZE re 1 EE 3

cí, při-jmi chvá-ly slo- va!F===
Te-bou o- te- vře- lo nám se bla-hé

ne - be, když své id-ské tě - Jo
P ? =) T I MnAh. r == Jj TÍ =-JIWV DBT DO E - TÍ = L)2Tri NNs==p

Kri-stus při-jal z Te-be.

2. Tebou věčný vůdce - s nebe na zem sstoupil, 
aby dábla škůdce zhoubné vlády zloupil;
na zemi se hostil, - z Tebe nám se zrodil, by
nás vazeb sprostil, z hříchů vysvobodil.

3. Tebou nebes vládce příchod na zemslavil,— abysvojestádce-peklatrestůzbavil;Tebouksvémulidu— přišelmírukníže,abynebesklidu| dobyljemuskříže.
4. Bráno k nebes městu, - přispěj naší mdlobě,zjevnámpravoucestu,— kterávedekTobě;
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všem,jižkrokyváží© kToběvždyavšude,
mocnou Tvojí stráží nebe dáno bude.5.Bránonejvýšblahá| krájislastívěčných,
haj nás duší vraha ©—vpůtkách nebezpečných; přiskonunámsešli© pomocodJežíše,© bychomTebouvešli| donebeskéříše.

a

SN“
LL

IL(sin ATV | ee
Ň z3 IVÍ |. Í p J

-—-" — T ť ď Ť =

váž-ná, Pan-no u-sta-vič-ná, ne-bes brá-no
ne U ) E E -| -a I i | | JMm u u i * I ) i I = jEk ssl| s 9 6 |= I
L „= > [- hud L i

sh- čná! s Ga-bri-e-lem sne- be
a - ,„MK, p VD, | TT I I » JA „ . I i i LOL j i it 0 mMT E — „ 8 | „| Ee 6 i i mNÍ - had |= I | : J
+ ge-i

po-zdra-vu-jem Te- be; dej mír, u - kliď
nk |Ve; TT ] 7 I ySL== Tica T M
L s s | => JÍ

hně-vy, pro-měň jmé-no E-vy.

2. Zbav nás hříšných mrakův, - uděl slepýmzraku,© odvraťvšechnystrasti,vyprospravé
slasti. Ukaž, že jsl matkou, prosbu za nássladkou© račižkTomusláti,| jenžchtělTvým
se státi.
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3. Panno přelíbezná, dej, ať srdce neznáhříchuvinazloby,| aťjenctnosťjezdobí.© Dušichovejčistou,— cestouspravujjistou,— bychomKristazřeli— věčnémuveselí.
136.*)

(Dříve: „Přicházím k Tobě, Maria.“)brFEF ==
1.Při-chá-zím,©© Ma-tko,kTo-bě,

u Te-be, ač. bá-zní chvím se,
-9-8 — —= PL====
YV E = zi

Ma -ri a, má na-dě je,
du-še má hned o kře je;n £o FTE SS"23

ant U p p M L -I i IS . Í L L- |kdosekTo-běsu-přím-no- stí,E mgPp =
r- O —PR9 | m m 4A 5 =
===

srdcem zbožným při- vi - ne, po-moc ho-jná

Až] = == H== eeeLe =Ee ==
4každédo-bědo-ji-stahone-mi| ne.

2.Ovšemnijaknezasloužím,© bysměvlídněpřijala,© nebjižčastýmbludem,hříchem| dušemásezadala;| alevždyťTy,Matko,právě© hřiš
níkůseujímáš,| protožjistědůvěřují,že1mně
svou milost dáš.

*) Zpívá se, když se přichází k Egenburku.
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3. Ó tož tvrdé srdce moje kajicnosti vláhouzros,© Ajižzaměnehodného| uJežíšesvéhopros;© aťměkáře,zkouší,trestá| Spasitel,Tvůj
milýSyn,jenkdyžnaTvésladképrosby— po
zbaví mě trapných vin!

4. Obzvláště, má Přímluvnice, obdař měsvoupomocí,| ažseoctnunenadále© vesmrtelnénemoci;© ažpaktělochladnétknutí| smrtihroznépocítí,© pomociračdušiteskné© zněhošťastně
vyjití!5.Předsoudnýmažstolemstane© dušehořemsklíčená,© ochranlivě,Matko,nadní,| rozprostřisváramena,— umírnihněvSynasvého,| pomoz
dušikspasení,kblahu,kterévěčnětrvá| ase
nikdy nemění!

137.*
02 ; —Fe MAToeefogci, 1
3 l TIT

1. Ti- síc - krát buď po zdra-ve mna

E- 7 = ] JIu ELETEKZ $$ 3 = |
v

nej-svě-těj-ší Svá-tost, nej-výš cen-ná!

2.PočetítéžchvalmePanny,© jejičistoty
znak svrchovaný!

3. Tisickrát buď pozdravena Matka nad
anděly vyvýšená!

+) Zpívá se ve chrámu Páně v Egenburku a ma
kterémkoli jiném poutním mistě před milostným obrazem
Panny Marie.
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4.KTobě,Matko,cestudlouhou© konal
jsme s nevýslovnou touhou.5.ProlékysijdemekTobě| protisvěta,
pokušení zlobě.6.Tynámskytneš,conámschází,© láska
Tvá jest bez míry a hrází.

7. Ó již vyplň naše přání, přijmi nás a dej
nám požehnání!8.Jávásvítám,drahéděti,— mateřskyvás
beru do objetí.9.Milujivás,pannysličné,© pokladnevin
nosti ustavičné.

10. Chraňte vínek bez umdlení, - mrzkého by
nevzal porušení!11.Mladíci,vytakévctnosti— vytrvejte
s pravou zmužilostí!12.Sirotkové,pojďtekemně,© nasytímapo
hladím vás jemně !13.Vítámvás,vysmutnévdovy,© sladkou
útěchu vám ret můj poví.14.Manželé,téžpojďtedále,© utvrdímvás
u věrnosti stálé !15.Stařečkovéstřibrovlasi,— Synmůjutěšuj
vás všecky časy!10.Všicknipojďtekemněsměle,© naleznete
u mne štěstí celé.17.KmémuSynuobraťtese;| proste,Ikejte,
On vám nebe snese!18.BuďtevěrnimněaSynu,| přijdetepak
v rajskou domovinu!
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19.Matko,myTvéslovoctíme;— vše,co
žádáš, věrně vyplníme.20.NejdražšíTysnašeMatka;| díkyTobě
za slovíčka sladká!

21. Matce Boží na potěchu buďme vděční do
posledních vzdechů!

138.
(Dříve: „Zdráva buď, Královno, nebe, země císafřovno.“)

k i

45 ACE Ň JI -Ň artu
ELLE

S C IC „8
1. Zdrá-va bud, Ma-ti-čko, pře-sva-tá Bo-ží

-A | k

Sn3|z
I

a
Ro-di-čko, k 'Io-bě má du-še po-spě-chá,

a

: L -X j L | i i ON “ MSNA » m u JL ; a JI
i(an — a i i 4 -| 8 a- Mo 
27 | = a E | > J

neb Tys má ra-dosť, úů-tě- cha.

2.PoBohujiného© nemilujitakžádného
myslí tak vděčnou, radostnou, - jak Tě Máť Krista
milostnou.3.ČijakTěmilovat© nemělbychaseradovať,© MatičkoBožípřesvatá,| kdyžTy'sknám
láskou bohatá.4.KdyžTyvždyvláscesvé© zřenímáškspásedušemé,© potřebyjejívšeckyznáš,
mocně se za mne přimlouváš.
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5.Vímjáalituji,| těžcežezavdychybuji,-Tysepřecrádaslituješ,© nebTysvédítky
miluješ.

6. Proto bych také rád. u Tebe dlíť chtělnapořád,© abychTěnikdynermoutil,aleTvé
lásky hoden byl.

T. Proto rač, Matičko, přesvatá Boží Rodičko.zamnesevnebipřimluviť,© abychkdysBoha
mohl zříť.

8. Abych se dostal tam, kde Syn Tvůj Tebeblažísám,© kdesemáláskanezměníuvěčném
na Tě patření.

139.

ce:=A=4=EEE
1. Ma-ri-a, Ma-ri-al! Nad slun-ce

Bu-diž po
T 1 I T 1===Fe|==

< TTC EE =jas-něj-ší,© nadmě-síc| krás-něj-ší,
zdra -ve-no, Tvé pře- slad - ké jmé- no

KA ha
„M -TBZFE Jj—= -| |"

+

nad per-ly .——— Ma-ri a!
na ne-bi, na ze-mi, Ma ri-a!2.Maria,Maria!© UBohavěčného,© Otce,

SynaTvého,-proszanáskaždýčas,Mana!| Aťnásneopustí© vnouziatěžkosti© podlesvé
milosti, Maria!
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3.Maria,Maria!© ProsJežíšeSyna,bynámnaševina© odpuštěnabyla,Maria!© Nadhříchy
téžlítostapravouskroušenosť— vyprosnám,
způsob nám, Maria!4.Maria,Mana!| ProsDuchaSvatého,| ať
námsvětlasvého© dásnebeskrzTebe,Maria!ProtiIstiďábelské,© aťvvířekřesťanské| pevni
jsme, stálí jsme, Maria!

o.Maria,Maria!| Jsoucplnamilosti,-přispějsochotností,— kdyžbudem"vúzkosti,Mara!Hlad,vojnu,morzažeň,| nedej,bybylzkažen,
kdo Tě cti, velebi, Maria|

6.Maria,Maria!| Vsmrtelnénemocipřispějkupomoci© protiďáblamoci,Maria!-Kdyžbudedušemíť© zesvéhotělajíť,© ochraňnás,zastaň
nás, Maria!

T.Maria,Maria!-Vposledníhodině© aťjestméjediné© vzdechnutí:JežíšaMara!Vtěchslovechchciumříť© anavěčnosťodjíť,Ježíš,
ach Ježíš a Maria!

140.repa U 3———ANNNSN—4 —— Á L—Ču |= LEE
l. Buďzdrá-va, Pan-no Ma-ri - a, Vzo-rectno

aa LE=H==
DS —

ti; buď zdrá-va, kněž-no spa-ni-lá, £na vý-so
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V= |
sv » £ |+7

sti! Ra-duj-te se, che-ru-bo- vé,

AH h 1 A 1 1 A i » I

ZbkTT —ar eenTT
+/ : s

chvá -lu pěj-te, se-ra- fo- vé, za-zněj svě-tem
: 1

6 $——2 E mnm
P=E= Lje-denhlas:© „Zdrá-vas,| zdrá-vas

TjRLi I
zdrá-vas Ma rl P

2.Tynadkůryjsiandělské© povýšena-apovšíříšinebeské-vroucněetěna.© Radujtese,
cherubové atd.

3.Asnebešťanysevšemi© Toběsplesem
i my, Tvé ditky na zemi, - chvály nesem". - Radujte
se, cherubové atd.

4. Ty's Máti naše rozmilá, - chlouba naše,ježkuspásenámzrodila-Messiáše.| Radujtese,
cherubové atd.

5. Rač s trůnu k nám se nachýliť nebeskéhoasvojíprosbouusmířiť— Synasvého.| Radujte
se, cherubové atd.

6. Pros, abychom se dostali k jeho stanu,
kdež bychom věčně zpívali chválu Pánu.
Radujte se, cherubové atd.
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141.i"MaraIr eggGeLH
1. Panna krásná, hvězda jasná Je-ží-še námčáLT ===| sT
zro-di-la;| kéžjichvá-lípí-seňhlasené,

| i —— ] T
po » J - i i : ]LE s ď a =

-+/ ďjakjestvše-cka| spa-ni-lá!He

m

1
„=

2.Vyprosmesiodtéhvězdy,| aťnámspásuvymůže;aťivtomtožitívezdy© strastimění
na růže.3.Pannokrásná,hvězdojasná,© přimlouvejseuKrista,aťnámmilosťjehospasná© žádoucí
ráj uchystá.4.JežíšKristus,SynTvůjmilý,| zanás
v oběť dal se sám, jeho rány hřích náš smyly,
otevřely nebe nám.

5. Avšak lid Tvůj často klesá - nesčíslnéŠ promdloby;prototěžkonanebesa| vcházízhříšné
poroby.

6. Nuže, jako věrná matka při svých slabých
dětech stůj, Tvoje láska něžná, sladká ve
ctnostech nás utvrzuj!

7. A když bude dokonána cesta zdejšíčasnosti,© Matko,poblížKristaPánadítkysvoje
uhosti!
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142.

a É=E;EE
Ó Krá-lov-no ar-chan-děl-ská, Ma-tko Je-zu

jo j l m m1 i 4 i

L
S FIT s

Kri-sta, pa- dá-me k Tvým svatým nohám,
„PK ; 3 Abr l u. EE—]© Fe == ee Pispo-moc-ni-ce| ji-stá;nebjsmeza-rmou
- p — P = pTT ——-IF= FEFEHFEP IPE" wi

ce-ni, škůd-ci ob-klí-če-ni, Ty nám, Ma-tko
0 * Tea HJ
EEE
L -S=

nej-mi-lej-ší, po-dej u - tě - še- ni!

2. Hle, jak klesá svatá víra, - nevěra se množí,rouhajísenevěrcové© důstojnostiBoží;protinepříteli,kterýlidTvůjdělí© odBohaapravdy
Jeho, zdvihni prapor stkvělý!3.Ochotněseshromáždíme| podTvůjpraporjasný,© pozordámevBožímbojinaTvůjpokynspasný;© klesnebludůmíra,vzkvetesvatávíra,vítězněTyvšeckozmůžeš,| conásbolemsvírá.

4.Avšaknejdřívkajicnosti© očisťmyslnaši,
by nám ctnosť a pravda svatá - byla všeho dražší ;pouzesčistouduší,© kteráBohatuší,© bez
pečněvšepřemůžeme,| conáslítěkruší.
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5.Amen!Vyslyš,Matkosvatá,| prosbysvéhostáda,© kterévšeckoblahosvoje© vpomocTvoji
skládá;| vyprosvíryzjevné,-nadějevždypevné,kBohu,pravdě,ctnosti,dobru— láskybezůlevné!

143.

(Nápěv jako při pisni „Ó svatý, milý Josefe,“ str. 128.)

1. Ó moená naše Královno, jež trůn máš nanebi,© Tyvšeckynašenazemiznášstesky,potřeby,© Vyvíš,jaktěžkýčas| zdesklíčilvšeckynás,pročkTobězdušedoniká| náškvělný,
smutný hlas.2.ChoťSynaTvéhomilého| vzášťpojalnepřítel,© jakkdybydiloKristovo© navěkyzmařitchtěl,© azlobajehojen| sezmahádenjakden,
anenířádubožského,© bynechtěldáťjejvplen.

3. On svádí Istivě Kristův lid, - by Bohu výhosťdal| avíruzduševypudil,© sesoběBohemstal,
byzhrdnulvzpupnosti© touvěčnouradostí,toublahou,velkouodplatou,— jížBůhnáspohostí.

4. To, milá Boží Rodičko, nás rmoutí nejvíce,žesamydítkyKristovy— zlýmsvůdcůmvěříce© těžTebouzhrdaji,sespásyzříkajíazhoubnýbludů,svárůjed| kolšířípokraji.Ď.KdoKristuPánuJežíši© aCírkvivěrnijsou,© těmčinísterépříkoří,| jelidstvaškůdci
zvou,žebránípokroku| těchlichýchproroků,svůj?životzbožněspravují© dlePáněvýroků.6.Aprotovtenčaszmatkůzlých| myk,Toběvoláme,| račnássemocněujmouti,ať

Poutní kniba II. 42
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světzlýzdoláme;| račsílyzjednaťnám| aťujdem
nástrahám,© ježstrojívěrnýmditkám"vým
ten zhoubce z pekel sám.1.Akteřísrdcemzbloudili| nacestěživota,tynechaťzbluduvyvede© Tvámocnádobrota,aťnejsouztracení— sesvůdeisvedení,© aťtéžjimzbokuKristova| sespásapramení.Amen.

144.

O nanebevzetí Panny Marie.

6E460[3 ERH-H
1. Dí-tky, viz-te Ma-tku svo-ji, jak se vzná-šíPoživo-tatěž-kémbo-ji— o-pou-štité6:Pee6c CEL„AEskne-be-sům!dě- léPoe.

-dě - - ě
ze-mě dům: an-dě-lé Jí pí-sně pě-jí,reea

s- %? 3 Mj PIŘTÍTÍ ©K E S-|-a —-E 1: T—Z - M é MN.3 “ Ve ===Krá-lov-nusvoupro-vá-ze-jí,— avšektvor-stvoFri JELA
ve- le- bi moec-nouPa-ní na ne-bi!

2.Vcházíjakozářeluny| nadčervánkůzáplavou,hvězdyjasnédokoruny| řadísejínadhlavou;| spěcházpozemskéhostínu-naperutěchserafinů— tam,kdeztvářiBožíplá© sluncem
věčná oslava.
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3. Otvírá se nebes brána, svatých duší světlý
kůr - vítá Matku Krista Pána, - plesá všechen nebesdvůr.— VítáMatkuvěčnéSlovo,© atosrdce
JežíšovoksoběvineMari,© korunuJíuvíjí.

4. Ó Ty naše Matko milá na Synově Srdcidliš,© našizemjslopustila,-aleonásdobřevíš:
zůstala jsi Matkou naší, - i když koruna se vznáší
nade svatou hlavou Tvou, - andělé Tě Paní zvou.

5. I když Páně učeníci - chvály Tobě vzdávají,
a když Tobě mučeníci - palmy k nohám skládajíasborpanenliliový© zpěvTipějevěčněnový:

slyší Srdce Tvé hlas náš, - za dítky se přimlouváš.6.VždyťtosvatéSrdceTvoje| vícevšechzdetrpělo,© nežseuživotazdroje-vslávěvěčné
zaštkvělo; - Ó stůj při nás v každé době, - podejruky,přiveďksobě© vposledníkdyshodinu
všecku svoji rodinu.

145.
Ta T T ' 7ejRH B

1. Zdrá - vas Pan-no nej - svě - těj - ŠÍ,
Ty jsi kněž-na nej- slav- něj-ší,

jm"B
—p He8 6 IIR ROOT

VA TIT AT CA A ISČCOAOKr ETT ET
Ma-tko Bo-ží Čel-len- ská, Ó Ma-ri-a,

ó Krá-lov-no an -děl-ská, Ty jsi Pan-na,br.=En a ij
ÓóMa-ri-a, 6 Ma-ti-čko pře-či-stá,

spo-lu Ma-tka, kte-rá vlá-dne u Kri-sta.
42*
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2.TvojeslovouJežíše— oslyšenonebývá,přímluvouTvoudosahuje,© očkdoTebeprosívá;
ÓóMaria atd.

3. Proto nerač nás své děti, Óó Matičko

Cellenská, - v potřebách zde opouštěti, - Pomocnice
nebeská, 6 Maria atd.4.Odvraťodnásmor,hlad,vojnu,© pomocísvoupřinásstůj,| poroučejnásSynusvému,-za
nás v nebi oroduj, Ó Maria atd.5.Vesvéláscestarostlivé© odvraťkaždounehodu,© bouře,deštěnepříznivé,© vše,coničíúrodu,© 6Mariaatd.

6. Ještě více od zla duše - račiž povždy chrániťnás,akdoklesli,kupovstání| vyprossily
v pravý čas, 0 Maria atd.7.Aťjsmeživinatomsvětě— stálevBoží
milosti, za to rač též přimlouvať se - na nebeské
výsosti, 6 Mariaatd.

8. A když nastane nám bráť se - z toho světanavěčnost,tehdážnechťnáspotěšuje— Tvoje
svatá přítomnost, o Maria atd.

9. Když se srdce unavené naposledy zachvěje,Ótunechťnámobzvlášťvpomoc| láskaTvojepřispěje,© OMariaatd.
10. Když se duše ulekaná - před soud přísnýdostaví,© ÓprostehdážSynasvého,-aťjistrachupozbaví,© 6Mariaatd.
11. Ať nás přijme milostivě do královstvívěčného,© zatonejvícpřimlouvejse— uJežíše

milého, —ÓMaria atd.
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146.

zah ——T bep6"mý=+HE =Er
1. Roz-ví-jí se kví-tí, krás-né sví-tí slu-ní

Sto-ti-síc-krát zdrávas! pro-to, vo-lej ka-ždýSSa
Wy T-Tčko,anámchvá-liť| po-přá-no

Z nás, Ma-ti-čko Ty Kri-sto-va

Te-be Ma ti-čko, Te-be Ma-ti- čko;
o-ro-duj za nás, o-ro-duj za nás!

2.Jaktokvítíkslunci| povděčnouřečvysilá,© tak1srdcedítekTvýchkTobě,MariakTobě,Maria;| stotisíckrátzdrávasatd.3.Atakpoutníčkové| jižsvoupiseňzapějte,kutrůnujiMaru© vpočesťpodejte,© vpočesťpodejte;| stotisíckrátzdrávasatd.4.VždyťMariachvály© hodnajestivšeliké,
- neb Bůh sám Ji povýšil - k slávě veliké, - k slávěveliké;© stotisíckrátzdrávasatd.5.Snebekvyvolené— andělahleposýlá,byzvěstovalJí,jakjest— Jemupřemilá,© Jemupřemilá;| stotisickrátzdrávasatd.6.Zdrávas,Tyjsiplná© svatéBožímilosti,takkNíandělpromlouvá© snebesvýsosti,snebesvýsosti;| stotisickrátzdrávasatd.

T. Ty jsi nejšťastnější - z Eviných dcer jediná,Tebebudežehnati| lidstvarodina,| lidstvarodina;| stotisickrátzdrávasatd.
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8. Neb Ty budeš Matkou - Syna Otce věčného,
jejž Ty počneš účinem - Ducha Svatého, - DuchaSvatého;© stotisíckrátatd.

9. Syn ten, jenž se z Tebe - Panno svatá narodí,| lidstvoprohříchhynoucí-kspáseobrodí,kspáseobrodí;© stotisickrátzdrávasatd.
10.Ójaktedynemá| retnášTebevelebitť,kdyžTěBůhsámvláscesvé© ráčilvmilosťvziť| ráčilvmilosťvzíť;-stotisíckrátzdrávasatd.
11.Otoradosťnaše,© žesezTebezrodiťchtěl,© Pannopanennejčistší| světaSpasitel,světaSpasitel;| stotisickrátzdrávasatd.
12. Ó to radosť naše,- že Ty's také Matkou nám,

- že Syn Tvůj vždy nakloněn - k Tvojim přímluvám,kTvojimpřímluvám;© stotisíckrátzdrávasatd.
13. Ty se všechněch ráda - u Ježíše zastáváš,jakmádušedrahájest,© zkřížepoznáváš,zkřížepoznáváš;| stotisickrátzdrávasatd.
14. Přistupte k Ni proto milé dítky nevinné,

Ona ráda všecky vás k srdci přivine, - k srdcipřivine;© stotisickrátzdrávasatd.
15.PřistuptekNitaké© mládenciapannyctné,© vizte,jakBůhmiluje© srdcepřečisté,srdcepřečisté;| stotisickrátzdrávasatd.16.PřistuptekNítaké| rodičevypečlví,

vizte, kde že nejraděj' - božské Ditko dlí, - božskéDítkodlí;| stotisickrátzdrávasatd.
17.PřistuptekNitaké| vzármutkusvémsirotci,— Onarucesepnevám| nebeskuOtci,nebeskuOtci;© stotisíckrátzdrávasatd.
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18. Přistupte k Ní vdovy, - co jen možná nejblíže,© Onahřebypodávám| skřížeJežíše,skřížeJežíše;| stotisíckrátzdrávasatd.19.Tykdyžduševaše© jakMariazulíbá,srdcevašenaplní| radosťpřelibá,-radosťpřelibá;
stotisíckrát zdrávas atd.20.PřistuptekNitaké© sbřemenemsvýmhříšníci,— čiňte,cojestčinila© Maříkající,-Maříkajicí;| stotisickrátzdrávasatd.21.ÓtamiláMáti,— radosťnašenejvětší,Onaslovempřesladkým| všeckypotěší,| všeckypotěší;© stotisickrátzdrávasatd.22.OnauJežíše— teď1vsmrtihodině

přimluví se, by kdys nás k své vzal hostině,ksvévzalhostině;© stotisickrátzdrávasatd.ke eb
1. Ti-síc- Krá-ťe po-zdra-vu-jem Te-be, 0 Ma

Ty jsi o-kra-sa ce-lé-ho ne-be, To-bě
= R A|SZATÁEDA
= p

ti-čko Krista Je- ží - še! Ty jsi(= YJSkla-ní se ce-lá ři- še;
Lok PONJELLZG=LEFac ena ==

po Bo-hu ta nej- prv-něj-ší, To-bě
————ALPED AJE AAEs 4— —. P

Čr © čan ť a chvá-lu nej- před - něj- ší an-dě



—— — AMK iEEE MEETE=(s = TT TÝLÝLPTléasva-tívzdá-va- ji, Krá-lov
——=- Ne FE ny

——vý—k—ka—= —
nou Te-be na- zý- va- jí.

2.Přispějtakénám,ÓMatkonaše,© všichnivroucnýmsrdcemžádáme;© Ty'sjedinéútočištěnaše,© poBohunadTebenemárne;-chvalozpěvať
Tobě prozpěvovať - můžem Tvoje jméno zvelebovať;
- tak, jak Tobě patří po Bohu, - chceme Tě chválit
každou dobu.

3. Nebo stvořitel nebe i země - za svůj stánek
Tebe vyvolil, když přijal člověčenství na sebe,vTvůjpanenskýživotsevložil;© JežíšKristus,
Syn Boha živého, moudrosť tajemství převelikého,přehořkousmrťkřížepodstoupil.| násodvěčné
smrti vykoupil.

4. Ty jsi na Slonu utvrzena, - přebýváš v městěposvěceném;© dříve,nežbyla'snasvětzrozena,poctěnajsivliduuctěném;© jižpožívášvěčnéblaženosti,— kterápřipravenaodvěčnosti© byla
TiodBohavěčného,© Otce,Syna,DuchaSvatého.5.ÓpřekrásnáPaní,naLibanu— jakocedr
jsi vyvýšena, - jako cypřiš nahoře Sionu, v Kadeš
jsi palma povýšená, - a jako růže v Jerichu krásná,ajakorannídennicejasná,© jakolivakrásná
na poli a jako javor podle vody.6.Tyjsitéžliliumnejkrásnější,— ježvůmi
libeznou vydáváš, - nad všecky byliny nejvonnější,námvždyobčerstvenípodáváš:© Tyjsinadslunce,
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měsícjasnější,© PaníaKrálovnanejstkvělejší;Tyjsijistábránanebeská,© mocnáKrálovna
archandělská.1.Zdrávabud,Královnonejsvětější,| Tyjst
Matka neporušená, - za chrám Trojice nejdůstojnější,

již od věčnostivyvolená; moudrá Panno, schránkoBohavzácná,© duhonaoblozevelmikrásná,
vznešený trůne Šalomouna,- i slavné rouno Gedeona.8.KdožbymohlvšeckuslávuTvoji| zdenasvětěústyvyznati| kterouSynTvůjjenproláskuTvoji| ráčilToběnanebidáti?-Byťceléhosvětajazykové| chtělichválumluvitioTobě,tobyvšeještěnicnebylo,© cobykTvéchvále
postačilo.

9. Před Tvým obrazem, ó Matko Páně, - chceme
prosby svoje. skládati, - zachovej nás vždycky v svéochraně.© ZačkoliTěbudemžádati:vnouzi,
zármutku, v kříži, trápení vyžádej u Boha potěšení;© Óračižnámsvojípřímluvou-vždyštědře
býti nápomoenou.

10. Vypros víru, naději a lásku, v ctnostnémživotěsetrvání;© odvraťodnáshlad,mor,téžtiválku,| dejšťastnéživotaskonání;kdyžpřísnosť
Soudce spravedlivého - odtud, z tohoto světa bídného,

ráčí nás k soudu povolati, tenkrát, Matko, rač
nás zastati!

11. A vypros nám všem tu Boží milosť, aťnevrucerozhněvaného© Soudcemyupadnemenavěčnosť,© nýbržproměňvmilosrdného:© by
námBůhdalzdevčasnémživotě,| dokudživi
jsme na tomto světě, - ze svých hříchů se zpovídati 
a jich skroušeně litovati.
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12. Všichni svatí a světice Boží, 1 vy přimlouvejtesezanás;| aťseodnásBohuchválamnožíanezapomínejtenanás;| dejtenámse
tamsvámishledati,— BohuaMariičesťvzdávati,bychompotomživotěčasném© dosáhliradost
věčnou. Amen.

148.*)
Patnáctero tajemství růžencových.

(Dříve: „Pojďte do(zdray, věřící dítky.“)6:1: F=E-|.©.5 >Jj
1. Svi-je-me rů-že-nec Ma-te-ři Pá-ně,

by si 3 věn-či-la vzne-še-né skrá-ně;65
bě-Jost-né,E zla-tév němrů-že,

-+ - —ITI pm mýmBis čet:EETv
krá-su jich so-tva kdo vy-psa-ti mů-že.

£zakEEEE

2. Růženec radostný s klidnými city z bělostnýchrůžíbuďtajemněsvitý:© BožíhoSyna
počala Panna, v životě jejím dlí nebeská manna.

3. Růženec radostný s klidnými city z bě
lostných růží buď tajemně svitý : - Skrývajíc v lůněpoupátkosvěží,© AlžbětyMarianavštívitběží.

4. Růženec radostný s klidnými city z běJostnýchrůžíbuďtajemněsvitý:© VBetlemské
stáji dívenka čistá - zrodila kvíteček spanilý, Krista.

*) Tato a následující píseň zpívá se mezi desátky svatého
růžence.
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5.Růženecradostnýsklidnýmicity| zbělostnýchrůžíbuďtajemněsvitý:© Rodičkaotcůvzákonůdbalá| vechrámuSynáčkaobětovala.
6. Růženec radostný s klidnými city z bělostnýchrůžíbuďtajemněsvitý:© Synáček,jenžbylpotřidniztracen,© pečlivéMateřivechrámu

vrácen.T.Růženecbolestnýshořkýmicity| zčer
vených růží buď tajemně svitý : - Na hoře v truchlé,
přetěžké chvíli pro hřích náš krví se potí Pán milý.

8. Růženec bolestný s hořkými city z čer
vených růží buď tajemně svitý Za lid, jenžhlučně„ukřižuj!“křičí;© mrskánjestmilýPán
ostrými biči.

9. Růženec bolestný s hořkými city - z červenýchrůžíbuďtajemněsvitý:© Katanémukou
Páně se baví, korunu z trní mu na hlavu staví.

10. Růženec bolestný s hořkými city z červenýchrůžibuďtajemněsvitý:© Narámědřevo
vložili kříže, klesá Pán truchlivý od velké tíže.11.Růženecbolestnýshořkýmicity| zčervenýchrůžíbuďtajemněsvitý:© Pukajíhroby,
všude tma čirá, pro spásu naši Pán na kříži zmírá.

12. Růženec vítězný s vroucími city - ze zlatýchrůžíbuďtajemněsvitý:© Jakátosláva,jakétodivy,| oslavenpovstávázhrobuPánživý!
13. hůženec vítězný s vroucími city - ze zlatýchrůžíbuďtajemněsvitý:© KnebiPánvstoupá

z miláčků davu, - aby vzal za podil nejvyšší slávu.
14. Růženec vítězný s vroucími city - ze zlatých

růží buď tajemně svitý : - S nebe Pán poslal Utěšitele,
jehož dar zjasňuje rozumy ztmělé.
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15. Růženec vítězný s vroucími city - ze zlatých
růží buď tajemně svitý : - Vzbuzenou Matku z dřímotyvhrobě| ráčilSynžádoucízvednoutiksobě.

16. Růženec vítězný s vroucími city - ze zlatých
růží buď tajemně svitý: - Syn Boží Matce na hlavustaví,© Královněnebeskékorunuslávy

17. Svili jsme růženec Mateři Páně, - by si jímvěnčilavznešenéskráně;— bělostné,rudé,zlaté
v něm růže, krásu jich sotva kdo vyýpsati může.

149.

Jiná píseň o 15 tajemství sv. růžence.
DDA6 1 j1cFs (0

=
1. Zdrá-vas buď Ne-bes Krá-lov-no,

u
To-běchcem"zpí-vat— zá-rov-no,

-A —
U — :

SEnNÍ C
6

n
„I i J - a

= CE
a ed S 7 L o —sBo-ží-mitvo-ryo se| vše-mi,
„A š T— A P = 8 —= —E s- Cp=i ]S72 pot pi —. 1

na ne-bi tak 1. na. ze- mi,
-B= 5SSCEVP. CC M

rů-žen-ce ta jem ství sva-tá;oEtCEC
| 8
i

zdrá-vas, zdrá-vas Ma - ri- a!
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2. V tajemství prvním radostném zjevenaspásalidemvšem,| anděl,jenžTebepozdravil,
jméno Tvé věčně proslavil, - 6óMatko Božího Syna!
Zdrávas, zdrávas Maria!3.VtajemstvídruhémsrdceTvé© nabyloslastiveliké,© AlžbětajimTěvítala,kdyžjsi
k ní Matko spěchala, Tys mezi všemi žehnaná.
Zdrávas, zdrávas Maria!4.Přitřetímsvatémtajemství| světcelý
plesal radostí, plesala nebeská říše, když po
rodila's Ježíše,.- Ó milá Matko Kristova! - Zdrávas,
zdrávas Maria!

5. Tajemství čtvrté hlásá nám, jak Krista
nesla's v Boží chrám: - žehnal mu s Annou Simeon,
že světlem světa bude On, - tu duše vá zaplesala
zdrávas, zdrávas Maria!

6. Tajemství páté milostné, - v chrámě jsi našladítěsvé,— radosťjsivsrdcisvémměla,| když's
jehomoudrosťslyšela.© Budižodnászvelebená!
Zdrávas, zdrávas Maria!T.VtajemstvíšestémPánJežíš© sTebouseMatkouloučiljiž,| vzahraděkOtcisemodlil,
pot krve s tváře se mu lil, ú milá Matko bolestná:
Zdrávas, zdrávas Maria!

8. Při sedmém svatém tajemství, cítilas
mnoho bolesti, neboť byl Syn Tvůj bičován,
přemnoho snášel bíd a ran. Ó Matičko přebolestná!
Zdrávas, zdrávas Maria!9.Vtajemstvíosmémbolestném,© zármutekvládnulvsrdciTvém,© kdyžspletlivěnecbodlavý
a vtiskli Kristu do hlavy. Ó Matičko přebolestná !

Zdrávas, zdrávas Maria!
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10.Devátéboltenvsoběmá,© kterýmse
chvěla duše Tvá, když Syna, kříž nesoucího,
potkala's k smrti jdoucího. - Ó Matko sedmibolestná!

Zdrávas, zdrávas Mara:
11. V desátém šípem pronikla nesmírnábolesťprsaTvá,© nakřížikdyžPánJežíšpněl

a duši Otci poroučel. Ó Matko sedmibolestná!
Zdrávas, zdrávas Mana!12.Jedenácténámdávázvěsť,© žedokonánaspásajest,© KristusPánslavnězmrtvýchvstal
Tobě se, Matko, ukázal. Ó zpívejmež alleluja !
Zdrávas, zdrávas Mana!

13. Dvanácté stalo se právě, když Kristus
Ježiš ve slávě, na nebe ráčil vstoupiti,— odkudnáspřijdesouditi.© Radujse,Matkopřemilá!
Zdrávas, zdrávas Mana!14.Třináctéslavítudobu,© kdyžvohně,větruzpůsobu© DuchSvatýsestoupilsnebe,| na
apoštoly, na Tebe. - Ó zpívejmežalleluja. Zdrávas,
zdrávas Maria!15.Tajemstvísvatéčtrnácté,© věstiosvaté
smrti Tvé, Syn Tvůj sám ráčil přijít a na
nebe Tě pojíti. Raduj se Královno milá. - Zdrávas,
zdrávas Maria!10.Patnácténejslavnějšíjest,© nejvyššíVoběvzdánačesť,© zaKrálovnuTěnebeskou© koru
noval Bůh láskou svou. - Královno nebes přemilá.
Zdrávas, zdrávas Maria!17.SlávabuďOtciiSynu— sláva1Duchu
Svatému! Růženec svatý končíme, s Tebou sezbožněloučíme© Matičkonašepřemilá!© Zdrávas,
zdrávas Maria!
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150.*)
(Dříve: „Dovol, Matko dobrá s nebe, jméno Tvé oslavovat.“)6E=pTI NeTTeo C

„ Do-val Ma-tko do-brá, dě-tem jmé-no Tvo-je
rů-že-nec jež chtě-jí To-bě ta-jů-pl-ný

G*er .booveEeefr
V = VI =- ] , *v , sla-vi-tl Zdrá-va bu-diž, Ó Ma-ri-a,u-v-0:

6; pt HELCHoE
ja-ko's by-la zdra-ve-na od an-dě-la6:755=p

. j———3I — ——— ——77 s -5
Ga bu e la.

2.MilostíTy'spřeplněna,— věčněsTebouvěčnýPán,jedináTy'spožehnaná,© Vznešenýmúděldán:© Zdrávaatd.
3. Požehnán plod lůna Tvého, Ježíš, králůvšechněchkrál,© kterýlidstvaprospasení| životBohuvoběťdal:© Zdrávaatd.
4. Ó Maria, Matko Boží. za věrnou pros

rodinu na Života trapné pouti, v těžkou smrtihodinu!© Zdrávaatd.
5.Amen,vyslyšprosbynaše,© Matkoplnámilosti,© povezdejšítétopouti-usebenásuhosti.

Zdrávas atd.

*); Zpívá se před radostným růžencem anebo mezi jednot
Jivými desátky jeho.
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151.

O nejsvětějším Srdci Marie Panny.BETE AELHA
—— 1r ————

1. Srd-ce Kri-sta, Bo-ha své-ho, ten ctí, kdo je
a kdo srd-ci Ma-tky je-ho česť a chvá-lu

mi-lu-je Má -ti mo-je na ne-bi,
vě-nu-je.

— |B E Ódy=En) E“« A e"T -7r

„ skou nad-chui srd-ce mé, dáú-stoj-ně ať

E
ve-le-bí, o - sla- vu-je srd-ce Tvé.

ENÉ

2. Srdce Tvoje nejčistější, - vyzdobené svatosti, Bůhsizastannejlbější| zvolil,sstoupivsvýsosti.
Máti moje atd.

3. Vina hříchu prvotného - Tebe neposkvrnila ;chtělťBůh,abySynaJeho© čistáPannanosila.
Máti moje atd.

4. Srdce Tvoje archou bylo, v nižto Bůhsámspočíval;© vněmseJemuzalíbilo,© vněmOnslastmioplýval.© Mátimojeatd.5.Svatéláskyoheňplanul© zTvéhosrdcečistého© atenplamenvzhůruvanulksídluBohavěčného.© Mátimojeatd.6.SrdceTvoje,Máti,prohnal© ukrutnýmečbolestí,© vhroznýchmukáchSynkdyžskonal
za všech lidi neřesti. Máti moje atd.
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T. Srdce Matky žalostivé - s Synem pro nástrpělo;© atozřídloláskyživé© ctěnobýťbynemělo?© Mátimojeatd.
8.PředtrůnSrdceTvéhopadám,| nezamítejbídného;© chraňmne,Máti,vroucněžádám© všehopáduhříšného.© Mátimojeatd.

152.

O neposkvrněném Početí blahoslavené
Panny Marie.

p TT T 3I s 8GE Io CELHEEEZ . dí S Rj I jdIE
1. Pan-no pa-nen nej-výš bla-há, na-de všech-ny

bpLLELELŤE=== =WL
Bo-hu dra-há, ne- be - šťa-nů vlád-ky-ně!

a
A4 TI 3jI 3 o]

A
ne-be-šťa-nůvlád-ky-ně!© To-běchvá-lubr=HE5

chceme vzdáti, na-chyl se k nám, Bo-žíMá-ti,
P z | © -7
4 PL

slyš nás s ne-bes sva-ty-ně! slyš nás s ne-bes
-8 |
M3 i W- ) LAMD m | ' Č l(SVI = 1 ATI
AZ > o 9 JJ
e/ =

sva-ty- ně!2.JakTěchválit,chvályhodná,© Pannoněžná,přelahodná,© [:Matkobožskémilosti?:]
Poutní kniha II. 43
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Podleduše,podletěla,© líbeznájsi,krásnácelá,
[:schráno věčné bytosti!:|

3. Ó jak vzácných darů Tobě - poskýtal Bůhvkaždédobě© [:kusvatémuzáměru!:)© Bůh,
jenž řídí zemi, nebe, za matku si zvolil Tebe,
[:za svou choť a za dceru.:]4.ProTvoudušivelesličnou— láskouTebe
ustavičnou [:Tvůrce věků miloval.: Ty jen,Pannopřeblažená,© nejsizhříchůvykoupena,
[:Bůh Tě všech vin uchoval.:

5. Panno slavná, Panno zbožná, jenom Tebechválitmožná,| [:bezvinyže'spočata;:|© po
všechnéhoprostapádu© nadehříchemmělavládu
[:Tvoje duše přesvatá.:]6.Přirozenostťvbojsedala,© abymilosť
neobstála, - [:avšak milosť předěila.:] - Odtud, Panno,zastkvíváse© vnadandělskýchctnostíkráse
[:duše Tvoje spanilá.:|

7. Nové smlouvy nová Evo, - bohumilá, svatáděvo,© [:oslavenápověčně!:)© Bezvšehože'sbylamraku,© pyšnouhlavupekladraku© [:potřela
jsl statečně.:|8.NynivnebiSynaprosíš,© našeprosbykněmunosíš,[:bynáshříchupozbavil;:|© při
mlouvej se u Ježíše, aby stánky nebes říše
[:také pro nás upravil :]9.Sviťnámleskemhvězdyjasné,© pomocinámudělspasné,© [:kdyžnásbouřepotírá!:|OdTebenámspásakyne;© neboťnikdonezahyne,
[:k hvězdě té kdo pozírá.:|10.Kblaženémunebesměstu| ukazujnámpravoucestu[:2pozemskéhoúdolu;:)© učiň,
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bychomvblahouzáři© "TvéhoSynabožskétváři
[:s Tebou zřeli pospolu.:11.Ochranynámpopřejsvojí,— kdyžnámpekloúklalstrojí,| [:pokleskůnásuvaruj!:)Církvisvatévbouřizmatku| zamilostnoubudiž
Matku, [:poklidem ji obdaruj!:|

12. U víře nás učiň statny, v naději paknepodvratny,[:vBožíláscehoroucí;:|© žádejzanás,zasvéstádce,© abySynTvůj,nebesvládce,
[:v ráj nás přijal žádoucí.:

153,

Za šťastnou hodinku smrti.
(Dřív „Budiž pozdravena, Matko Krista Pána.“)a =- ze=GHe|=14==JF

< Buď od nás u-ctě-na, 6 Ma-tko Kri-sto

E=== EFF"
ke trů-nu Tvé-mu po- spí - chám

—

va

O © -——V r A 1 1 J —=== EE]
za po-moe k Vo-bě po-vzdy chám, ach, zpo-moz,

A ) —===:
HiF |

Ma rn a!

2. Ty's živým obrana, - Ty's mrtvým ochrana
a živí, mrtví v každý čas - Ti opětují tento hlas:

- Ach, zpomoz Maria!
43*
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3.Obzvláštěpohlédni| vhodinkuposlední,
ve kterou smrť z té země zve, - ó Matko, na nás,dítkysvé,© ach,pomozMana!

4. Kdy v pravdě zkusíme, - že zemříť musíme,
kdy všecko štěstí a jmění - v rubáš a hrob se promění.© Ach,pomozMara!

Ď. Až v těžké nemoci - nebude pomoci, - kdyžjazykmluviťpřestane,© tohesloaťmnezastane:
Ach, pomoz Maria!6.Ažbudehasnouti— másvícenapouti

kdy v sloup se oči obrátí - a těžký dech se ukrátí:
Ach, pomoz Maria !T.Aždušivtesknotě© potomtoživotě| se

zjeví přísná soudce tvář - jako ta jasná slunce zář,
ach, pomoz Maria |8.Ach,nemámzásluhy© jáhříšníkubohý,
Ty, Matko, ze svých pokladů - za dluh můj skytnináhradu:© Ach,pomozMaria!

9. Když milostný Tvůj Syn - nás bude z našichvin| vohnivémčistiťžaláři,náspřiveďBožské
ku tváři.. Ach, zpomoz Maria!

10. Tak skrz Tvou ochranu se k Tobě do

stanu, tam budu navždy oslaven, tam dojduspasení.Amen.| Ach,zpomozMaria!
154.

V čase truchlivém.
k2- J a- JE TEEEFTETF Eji z TTCI T"

«

.
o

— IJ1.Ma-tkoPá-ně,Pan-no— či-stá,
Po-moc ni ce vnou-zi. ji-stá,
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== ITTE T „3====I=-|=
J

nad an - dě- Z vzne-še- ná, po- Mýcé I

nám svá ra - me- na! Při-spěj bíd-ným= BE==
,1 smi- lobez me-šká - ní, vy-pros Bo

MEK!
-4-Žbpo=1E=== EZ

vá-ní, v ne-bez-peč-ný, smu-tný čas, Ó
2 NNNIIM

——5 s I Bmj JÍ
—-"LLUL)

a=I=
prUMa -ri a, za-chraň nás!

2.HříšnédětiAdamovy©— žalnýmiTěprosíslovy:© Ujmisenás,oroduj,bynámodpustilSynTvůj!| Přispějatd.
9. Probuď srdce k napravení, hříchů těžkýchoželení,sPánemnaším,Synemsvým,© smiřnáshledemlaskavým!| Přispějatd.
4. Dej, by lidé vykoupení - s Kristem drahým

usmiřeni, šťastně vešli v nebesa, kde duch
v Bohu zaplesá! - Přispěj atd.

155.

Píseň k Panně Marii v čas války.EPAk
p————

Krá-lov-no ne-be-ská, na-še i an-děl-ská,



„O „MR „my| ] 3| jooo 8 8 FELEEE
drž ru-ku nad ná-mi, nad svý-mi dít-ka-mi;

IT ZLEEETÍKECED——=— me ==J ' |
a-stá-vej nás po vše-chen čas

- s 9-0. Po —=-1 IGPF TIT TLC LLCLEjé DD DT g C i
(od mo-ci ne-přá-tel vy-svo-boď nás,

A JI==== 4
vy-svo-boď nás!

156.

Písně k Panně MariiSyatoshlostýnské.T
6 EEE $—== a —

© 7 :
. . - -©1.U-sedlasi.ho-lu-bi-ceči- stá

écí ] +
buec? U
Z p 46 E Wp Cnate-me-no| ho-ryze-le-né,

M„A
, 1p, i6

"“na TFE FFe 1
i O E m | 9 V DL©

Pa-ní krás-ná, Ma-tka Pá-na Kri-sta,

N
MA

v

44 Ť | I zí5 je A 5Pk
na Ho-stýn- ské vý šiomi le - né;

4 4 1 N2 3 5 a MÁ i ]

Enn p
SY s TY EE TNT

ja- ko hvě-zda z tem-na le-sů svítí,
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-E ý AS msFLEPELET
hla-vu je-ji zdo-bí ra-jské kví-ti,

94 £ “iiPopp| P=ET ř
Mo - ra- van k ní s tou-hou “ - ZÍ- rá,==A=
pro-seb-ně kní ru-ce pro-stí- rá.

M

2. Tam, kde pohan modlu mrtvou ctival,Cyrill,Methodpovýšilikříž,© živéhobyBoha
národ vzýval, k nebesům se vznášel výš a výš;seSynempakmocnáMatkaPáně,| naHostýnskézavítalastráně,© abynadmoravskouotčinou
držela vždy strážnou ruku svou.

3. Tma kde vládla, světlo pravdy hoří, - vlastimilévzešelspásyden,© MatkaBožísterédivytvoří,© kterýmiBůhbýváoslaven;© naHostýně
zlatéjejísídlo,© milostitamvytryskujezřídlo;protojakojelenkstudnici,— národchvátákBoho
rodici.4.Oblohaseodvýchodukali,| mračnatěžkádunízhluboka,© Tatarukrutnýsenavlasťvalí,jakořekahučídivoká;© povaliljižruské,polskévoje,kMoravěužletíjehoroje,© zaplaviluž
hory, doliny, boří, pálí města, dědiny.Ó.Koňstvojehozlatéklasydrtí,© krveproudy
zbarven jeho meč, křesťanský lid chystá se jižksmrti,pohanůjejlítázhubíseč;© nasvětěho
nikdo nezachrání, - leda Matka na Hostýnskéstrání ; 
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proto vzhůru chvátá s důvěrou, v jejím klíně
hledá spásu svou.6.Tatarhorusvatouobkličuje,© křesťanůmbojtěžkýnastává,© tavšak,ježjichPomocnicísluje,© chrabrostisvýmdětemdodává;© mraký
střelsesypoudolůshory,| kládydrtínepřátelskésbory;© divochstokrátsraženkdolině,| stokrát
žene zase k výšině.

T. Slunce poslední žár dolů metá, - sálá Hostýn
září ohnivou, veta po křesťanech bude, veta,omdlévajížíznípalčivou;© horaspráblávodyproněnemá,| zoufalosťsemnohýchzmáháněmá;
„ÚUpohanů vody v hojnosti, podrobme se jejich
milosti !“8.Antakzrádcehnusnýliduradí,© zaražen
jest hlasem hromovým: „Bodejť jazyk oněměltvůjhadí,© vydaťnáschcešvlkůmsurovým?
Sám kdo šíji do poroby dává, hanby věčné hrob
si vykopává, - kdo však v strastech k Bohu pozírá,
tomu Pán vždy slzu utírá.

9. Nuže, za mnou k chlumu muži, bratři,kukapliciMatkymilostné,| vizte,útrpnějakna
nás patří, - občerství nás v době žalostné. - Povstaňkupomoci,Hospodine,© žádoucíaťrosasnebesplyne;© vyslyš,Pane,našenářeky,chválypak
Ti vzdáme na věky.“10.Zahučelhrom,vláhahojnáprší,© oživil
se pramen vysoký, na Tatara zatím blesky srší, 
příval unáší ho divoký; křesťan občerstvený
v boj se staví, vítězství hle, nad pohanemslaví,— ukrutnéhozdolalsoupeře© napřímluvu
Boží Mateře.
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11.Zachranila'sodzáhubyjisté© předkynaše,
Boží Rodičko, k Synu pozvedni své ruce čisté,zastaň1nás,miláMatičko!© Novýpohanzkázuvlastistrojí,© nedej,bychompodlehlimuvboji;rozestřiplášťnadsvourodinou,© nadslovanskou
zbožnou otčinou.12.ZlesůHostýnskýchaťvěčněduje© milostiTvéváneklíbezný,© pramenživýaťvlasťnavlažuje,praporbleskotá.sevítězný;© prapor
Cyrilla a Methoděje, před kterým se samo peklochvěje:© praporkříže,jenžnásobrání,© nechť
se mu svět celý uklání.

157.
-8 1 -Ibe pohe =
S Jak já ne-mámchvá-tať k to-bě, ho-ro Šva-tokdyžtamo-naMa-tkaBo-ží| svo-jeslav-né

Ho-stýn-ská, 4o.rá hrad-by všech zlob bo-řísi-dlo má,zijf
a až posud di-vy tvo-ří?2.NatvémchluměKněžnavládne,© jejížmoejestveliká;© tamMariazlatýmklíčemochranyhradodmyká©— všechněm,kdožkNí

s vírou spějí a svou duši spasiť chtějí.3.TamJizbožnípředeinaši© oddávných
dob ctívali, v potřebách svých duše, těla - o pomoc
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vždy vzývali, - tam Máťjejich přání vřelá - vždycky
ráda vyslyšela.

4. Tam se také pozutekli, za ochranu prosili,kdyžvlasťplenilTatarlítý,© sveřepýazběsilý,
když lid mečem, ohněm mořil, statky jeho ničil,
bořil.o.Odtadmužichrabrourukou— bradeb,zásekhájili;© „Podlehnem-li,cosestane?“© Súzkostí
řeč tajili: „Zahyneme — naše děti — úpěť
budou u zajetí !“6.Nebtěchzbůjcůděsnémračno© podhorousehemžilo,zjejichhrůzykaždésrdce© smrtelnýstrachzažilo;© nešetřiliťžennipanen;| „Běda!
kdo jen bude zraněn.“

7. Viděla Máť pláč svých dětí, „slyšela jichúpění:© „Pomoz,Máti!zahyneme!© nedej,aťjsmeztupeni,| nedej,aťsepohanzmahá,© uchraniž
nás toho vrahal“

8. „Nedej klesať brancům našim, - posilniž jichrameno,— at(Tvůjstáneknezneuctí| neznabohů
plemeno,© aťsenetknouknašímuce-svatéhory
vrahů ruce!“

9. „Ať vlasť drahou nepustoší, neporazívporobu!| UslitujseMátidobrá© protěchdítekstrobu,— kteréžtutosnámiklečí| sutajenou,
kvělnou řečí.“10.VidělaMáťpláčsvýchdětí,© slyšelajichúpění,© ahle!božskédítkoJejí| jižjižspěchávpřispění:© kážebleskůmvrahabíti,— žemu
není kde se skrýti.

11. Káže mračnům vody líti do Tatarůtáboru;© Tatarnaútěksedáváodhorya
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zoboru;-zachráněnlidplesá,jásá:© „Ty'sMana
naše spása !“12.Ójaknemámtedychvátať| kusvatémuHostýnu,© kdyžtamvlastizachránění| vyprosila
na Synu. naše dobrá, mocná máti, jak tam
nemám putovati?

13. Jak tam nemám. putovati, bych Jivroucnédíkyvzdal,© žeSynBožíJejídítky
ochraňovať nepřestal - a má na ty v rukou blesky,
již lid svedí na zlé stezky.14.ÓjaknemámnaHostýnjá| vděčným
chvatem putovat, když Maria jest ten vrchol,
zlobou nedobytný hrad, v němž vždy dušeustrašená© mocněbýváochráněna.15.Protožzdrávabud,Maria!© Tvojemocjestveliká:© ProtokToběsdůvěrností| dušemáseutiká,| aťjívrahzlýneumoří,| podštítem,
jenž divy tvoří. Amen.

158.
pe

i -Ah

= K I . L IX——— 2 JI==
1. K Ma-ice Bo-ží na Ho-stý-něpode ni-ká-meJe-jístá-neknavý-ši-ně| ve-leb-něse

; ' ho

elera
sva-tou pouť, Wa-tka vo-lá. dít-k ějzřií-mepnout.ase ans

- — ;s — = ]EE=ZewsdE J
ná-bož-né Jí pí- sně pěj-me: srd-ce stroj-me

M
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+oTe:
Be

k o-bě-ti, láska nám je2 possvětí

2. Báň 1 věže jasně svítí v dalekou ažkrajinu,kdojevidí,touhucítí© pomilostnémHostýnu."Toužípotomjasnémstáně,© kdežtotrůníMatkaPáně,vlastimocnáobrana,© Mora
vanův ochrana.3.Tam,kdedávnínašiotei— Tatarůproudstavili,— MatkyBožízapomoci| záhubyvlasťzbavili:© tamnástouhanašetáhne,© napitisedušeprahne© zepramenemilosti,— kterýmBůh
nás pohostí.

4. Vítej nám, ty horo slavná, krví otcůzkropená,| vstalazastváslávadávná,© zrumu
znovavzkříšená.© Darmorukanevděčníků-bořila
ten pomník díků: - znova zbožný Moravan zbudoval
své Matky stan.Ď.Chrámenáš,hle,spějem'ktobě© slavitslavnévzkříšení:— Bůhtidopřálknovézdobě
svatého též svěcení. Apoštolův nástupcové - žehnalitvéslávěnové,© žehnalitéžnárodu,© abyzkvétal
v obrodu.6.Jižnásvítádosvatyně© svatýCyrillsMethodem,kteřístojínaHostýně| strážínadsvýmnárodem,© abyneschnulvírypramen,
neuhášel lásky plamen: - ať tu dechem naděje - srdce
všech zas okřeje.T.Sprovázejínašekroky© apoštolépřemilíkMarii,jakpředstyroky© našepředkyvodili.
Srdce naše láskou hoří, - Matka, která divy tvoří,
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milostnějižkynenám:© „Vstupte,dítky,vBoží
chrám !“7.Zdrávabud,óMatkoBoží!© PředTvýmsvatýmobrazem© srdceskládáme1zboží,© žehnej
nás1našizem.| Přispěj,bychomhříchuprosti,pilníbyliTvojichctností,© přimlouvejseuSyna,
mocná paní Hostýna!

159.
něVWP“C; ele —=== 8-8-EMNO m 0 ON J

1. O-brarcuj-te, Mo-ra-va-né, k vý-cho-du své
tam, kde pů-dy po-že-hna-né ra-dost-né jsou

O4 h Je i

pol1 1YPLo
< p 1 1€ o eDzra-Ky,| TamjeHo-stýn,ho-rakrá-sná,

zna- ky.
$rš MET MN T
SEE keneAT 1 =
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2.ZapějteJívroucnoupíseň,© nábožněJislavte;© žalujteJísvojitíseň,© knobámseJístavte!© ProSynáčkaJezuKrista| chválenabuď
Matka Čistá, Onať chrání Hanu a vlasť
Moravanů.

3. Do Evropy před sty lety - Tataři se hnali,
aby svaté víry květy - hnusně pošlapali. - Blaho,
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cosevěrouvzneslo,— podjichzhoubnýmmečemkleslo;© kleslyvsi1města,kudyšlajichcosta.
4. V Rusku, v Polsku, v Uhrách, v Slezsku,

kde co na zmar dali; - spůsobivše bolných steskůnaČechysehmali.— Aj,králstatný.Václav
kníže, - přiraziť jim nedal blíže; - a je mocí brannou

v krátce zahnal stranou.

5.TupakMongolovédiví— přešliuOpavy
- a tak náhle hněv svůj mstivý nesli do Moravy*)

Moravané v hrozné bázni - utíkali do hor prázdni,abyživotmilý| sobězachránil.
6. Tisicové v kvapném spěchu - na Hostýn sebrali,bytamochranuatěchu— přepotřebnouvzali.Tatarůpakstrašnésbory© tábořilykolemhory,ahnednáspy,valy| bouratisejali.
7. Křesťané tam shromáždění - bránili se mužně,Tatařivšakpodráždění| dotíralipružně.© Šípy.

kopií,mečažízeň© obležencůmstrojítrýzeň;všicknijensevláčí,© bědujíapláčí!
8. Utrýznění Moravané - počali se báti v zoufalostirozervané— jižsechtělivzdátiAj,tuVratislav**)jestaví,— ráznělidusvémupraví:

„Zastyďte se reci za tak podlé věci!

9. Doposud nás Pán Bůh silí v této děsnénouzi;© doporobyhnusnépíli,— kdosebrániťzpouzí.© ZamnoupředRodičkuBoží,© tamať
každý stesk svůj složí. - Onať lid svůj slyší, jeho
boly stiší !“

*) V měsíci květnu roku 1241.
*) Vratislav byl neohroženým a nábožným vůdcem Mo
ů na Hostýně shromážděných.
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10. Sotva že se pomodlili vroucně předobrazem,— hnedsemrakyobjevilynaoblozerázem.© Vyschlýproudseoživoval,© mroucílid
se občerstvoval; v Tatarské pak stány bily
blesků rány.

11. Křesťané se opět v boje s nepřítelemdali;sJaroslavem“)českévoje© vzádajimsehnaly.© NapřímluvuMatkyPanny| uHostýnadošlihany© zlostnídivochové,© krutíMongolové.
12.Národzahnalodsvýchprahů© nepřítele

zlého; - Evropu tím sprostil vrahů blaha křesťanského!© Protojakopředcihlučně© pějmeBoží
Matcezvučně:© „4dráva,budižzdráva!Tobě
věčná sláva!“

160.

Písně k Tuřanské Panně Marii.Ga =A=
1.Zdrá-vasoMa-tkotu-řan-ská,| zdrá-vasÓ

O
U )== T= |E ez-z ss =Kněž-no| an-děl-ská,nasto-krátbu-dižal pA a||

-LUU i.

> | J I- I TI F ]BEBI=
zdra-ve-na,© naově-kyvě-kůvsla-ve-na.-= m

*) Český král Václav poslal předkům našim v největší
tisni svého zkušeného a udatného vůdce Jaroslava s 8000 vo
jinů českých na pomoc. Jaroslav hájil Oklomoue, potřel Tatary
město to obléhající a spěchal k Hostýnu, kde svedl krutou seč
v ležení nepřátelském. S opáčné strany Moravané Hostýnští na
Tatary udatně doráželi a tak na přímluvu Marie Panny zvítězili.
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2.UprostředvlastiMoravské© proslavilajsijménosvé,© odoněchdob,covnašizem-zavítal
Cyrill s Methodem.

3. Ve vsi Tuřanech od dávna - Královno nebes

přeslavná, - sídlo jsi sobě zvolila, - Moravu celou poctila.4.Zobrazůvšechněchzázračných,| ježtose
ctí od dítek Tvých, ve vlastech našich nejstarší 
Tuřanský klenot nejdražší.

5. Šest set let už co nalezen v Tuřanechvzácnýpokladten,-uprostředtrnístojící© světlem
a leskem zářicí.6.Kdojejvtomtrníuschoval,| anebkde
před tím bytoval, to Pánu Bohu samému - známo
jest a víc žádnému.ď.Jakotenmagnetukrytou— železotáhnesilousvou,takjsiÓMatkopředrahá| sedláčkaá
z Chrlice přitáhla.

8. Přešťastný byl to sedláček, - po statku jménem
Horáček, když jedenkráte mimo šel, - obraz Tvůj
z dřeva vynašel.

9. Mojžíš. muž Boží přesvatý, viděl keřohněmrozňatý,© vrozkvětuneporušeném,© ač
hořel jedním plamenem.10.Tak1tenrolníkžasnoucí| uvidělzáři
planoucí, a spatřil v keři trnitém - Marii s božským
Ditětem.

11. Viděl je s velkou radostí, - jak svítí v divnéjasnosti,— ajaktazářeohnivá| ztrnísevůkol
rozlívá.12.Sedláčekdáleneváhal,© zázračnýobrazztrnívzal,dodomusvéhovChrlicích| zanesl
klenot v loktech svých.
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13.Svolalhneddůmsvůjceličký© kuctěníBožíMatičky,© avšichniobrazlibali,| „Zdrávas
Mana“ říkal.14.Jakátoradost,jakýples— zavítalvdům1celouves,— žemajíobrazmilostný,© usebe
poklad přestkvostný.15.Alekdyžzránapovstali,| Mariidarmo
hledali, v noci se z domu ztratila, do svého
trní vrátila.

16. S čeládkou hledal hospodář, až našel
zase stkvělou zář - a v trní krásnou růžičku, Marii
Boží Rodičku.

17. Na svém tu místě stála zas, - zářivý vůkolsvitiljas,trnísekolemsplétalo,© jakobyvrůžích
zkvétalo.

18. Sedláček nijak nemeškal - a sochu zase domůvzal;| alenežzorazasvitla,-Mariaznovaunikla.
19. Unikla zas jak poprvé do Tuřanvsídlotrnové,| zářítamobrazMarie,jakčistá

v růžích lilie.20.Umínilsobězbožnýkmet© Mariistánekvystavět,© vChrlicíchstavbuprovésti,donípak
obraz přenésti.21.Sousedypozvalnaradu| avšichnihnedbezodkladu— jaliseKaplistavěti,stavivopilně
svážeti.22.Slyštevšak,cosenestalo,— ještěnež
sluncepovstalo,© stavivovšeckozmizelo,avůkol
trní leželo.23.Ipoznallidvtomzmizení© MatičkyBoží
znamení, v Tuřanech že chce miti stán, u trní
chrám buď zbudován.

Poutní kniha II. 44
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24.ZdeOnasidlozvolila,© TuřanskáPannaMaria,tuchtělabýtislavena,© nábožnýmlidem
uctěna.25.VTuřanechchrámjestvystavěn| mnohýmidivyproslaven— apodneszdobíctitelé| Marie
sidlo přestkvělé.26.Zdepomocsvojíposkýtá| každému,kdoknizavítá,koliksetlettupanuje,— žecelá
vlasť se raduje.2%.VždyťjesttoonaBožíMát,| kterounásnaučiliznáť© CyrilaMethodpřesvatí,když
přišh oteům kázati.28.Sempojďtezbožnípoutníci,© vMatičkyláskuvěřící,—| předJejímtrůnemtrnovým
vyproste milost duším svým.

29. Matičko Boží přemilá, jež se's tu v trnízjevila,šťastnéhodopřejskončení© vnebesích
Boha spatření. Amen.

161.

(Nápěv jako při pisni 54.: „Jak Tebe chváliť mám,“ str. 515.)

1. Vy hory, doliny, - kde vonných květů bezpočtu© sejaremrozvíjí,| mněrcetemilouřečísvou.— kdenajdunejvíclíbeznou— tuvtrnílilii.
2. Kde najdu kvítek ten nad květy všeckyvzácnější,— jenžstkvísebezvady,| jejžBůh

sám sobě oblíbil. a krásou světla vyzdobil z té
nebes zahrady.

3. „Ten trn vy lidé jste, ta lilje jesti Maria,tazadobCyrilla— jiždávnozastanvítanývzahradumilouTuřany© sirádazvolila.“
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4.Taktedypoutníčei— JispatřitspějmedoTuřan,| tamOnazajisté© zhojívšenašebolesti,
těla 1 duše neřesti, to trní hříchu zlé.

9. Tam k trůnu Jejímu - důvěrně všickni pokleknem,| svoudušiotevřem,© proszanásMáti
uKrista,© liliekrásná,přečistá!takřeknem
v srdci svém.

6. Tak mluviť naučil jž předky Cyrill
s Methodem, když Bůh je poslal sám, by světlovíryšířili,© idKristaznátiučili,jenžsnebe
sstoupil k nám.ď.TéžonipoBohu| nejvícectilMarii,žeBůhJivyvolil,| abyzNízkvetlaratolest,— jež
pravouspásousvětajest,© jenžtrnímsevřenbyl.8.Aprototakémy,© MatičkoKristaJežíše,

teď k Tobě spěcháme, pomoziž z trní zlého nám,
jež nasel na svět dábel sám, - Tě vroucně vzýváme.9.Aťvždysechráníme© jakhadahříchukaždého© actnosťaťmilujem,— aťKristuvěrně

živi jsme a čisté máme srdce své, tu milosť
vypros všem.10.Zatomy,Matičko,— chcemeTěpovždyvděčněctíť,© míťebezapříklad,bychomkdys
šťastně skonal. za Tebou tam se dostali, kde
věčných plesů sad.

162.

Písně k Panně Marii Vranovské.
n , ,be=diraks
-L Pů jdu vté to chví li bla hé:

ku Vra nov ské Ma tce dra hé,
44*
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při- mluv se za nás!

2.ObrazTvéhonarození,© PannoMaria,
vděčné srdce k chvalopění mocně pozývá:Zdrávas,zdrávas,zdrávas,© Maria,proszanás;
Ó Vranovská atd.3.Obraztenjestpřemilostný,© kdonaňpohlédne,uzpěvaplespřeradostný© hlasupozvedne:© Zdrávas,atd.

4.Šestsetvěkůhlásázprávu,© jakchrámVranovský© Bohuvzdělalnaoslavu© maršálMoravský;| zdrávas,atd.
5.Ten,kdyžpozbylzrakusvého,© měljest

vidění: viděl ve snách líbezného - Paní vzezření;
zdrávas, atd.6.AtaPanidělakněmu:© „Vystavsvatostan— kectichváleSynumému,© zraktibudedán.“© Zdrávas,atd.
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T.TímtozjevemzbožnýVilém© kázalpotěšen,bynamístěPanimilém| lesbylvymýtěn;| zdrávas,atd.
8. Kázal lomiť kámen v lomu chrámu nazáklad,© tesaťkmenyštíhlýchstromů,© pevněspojiťvsklad;© zdrávas,atd.
9. Brzy dílo dokonáno, i krov přichystán,

proti Skalce nevidáno, stkví se svatostan;
Zdrávas, atd.

10. V stan ten Vilém vésť se dává nocíobklíčen,— ahle!nocseměnítmavá| vsvětlojasnýden;© zdrávas,atd.
11. Sotva nohou jenom vkročí v nový Božístan,padápovlaksjehoočí,— zrakmunebemdán;| zdrávas,atd.
12. Tak se jemu odměnila - Paní na povděk,

že Ji duše jeho ctila - po života věk; - zdrávas, atd.
13. Že v moc Její důvěřoval, - Kristu věrnýmbyl| aJejvděčněoslavoval— zevšechsvojichsil;| zdrávas,atd.
14.Odtédobytěžkýosud| Vranovzkusiljest,© chrámvšakjehoznovaposud© hlásáBožíčesť;| zdrávas,atd.
15.Posuddušínatisíce| pouťsemkonají,„Zdrávas,mocnáPomoenice!“© vděčněvolají;

zdrávas, atd.16.NebzdesídlíposudPaní| mocná,přeblahá,© kterážznajícdítekIkání,© rádapomáhá;
zdrávas, atd.17.Zdesemilosťdušemctnostným— hojněpramení,© Mariajedaremstkvostným| vždycky

odmění; zdrávas atd.
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18.Takéhříšnídocházejí© uNimilosti,
útrpnosť má srdce Její s jejich žalostí;
zdrávas, atd.

19. Vyprosí jim lítosť pravou, pravé pokání,myslzbožnou,obětavou— kdušípovstání;
zdrávas, atd.20.Akdosvětlanebeského| vdušipostrádá,© tomuOnapotřebného© zrakuvyžádá;
zdrávas, atd.

21. Proto, Máti, v této době - zmatků velikýchchvátámemysprosboukTobě:| chraňnás,díteksvých!© Zdrávas,atd.
22.Chraňnászvláštěpředslepotou— světanevěry,© aťvždyvěrněkToběIneme© plnidůvěry;| zdrávasatd.
23.Vyprosnámvšem,MatkoBoží,© svatouhorlivost,— aťseTvojechválamnoží,© všudezmáháctnosť;| zdrávasatd.
24. Přimluv se zvlášť u Ježíše - Syna milého,

by nás přijal kdysi v říše Otce věčného ;
zdrávas, atd.

165.be= Er:=
1.Vo-lámstá-le,kdejsiby-la,© lá-skomo-jeBi533Hr[lies
pře-spa- ni -lá, Ma -ri-a má pře-stkvou-cí,

-Obj=YY—E—3—66—i+ |
- <iroodocoodc] o |- +skvo-ste,per-lo© žá-dou-cí?
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2.VšakjižTebesrdcetuší,© radosťvano
jarou duší, ej! Tvůj stánek, Boží dům, Vra
novský tu zdobí chlum.

o. Hle, tu naše Matka sídlí s přehojnýmidarůzřídly,© kdosetukNípřivine,-blahadar
ho nemine.4.VPannyJméno,Narození| putujísemza
rmoucení, pro dary se veselí, kterýmiž je podělí.

5. Na Vranov se ubírejme, Matce Božíchyáluvzdejme,| aťjižSynunanebi-zjevínaše
potřeby !

164.gesx)3db m
1. Stostzstockrát bu-diž po-zdra-ve-na,

R E===$-Ra 3 3Zo Ů dozor?
„ „/ = „ w '

Pa-ní na Vra-no-vě dra-ho-cen-ná,hý = —jeK bj A=—7vTT =m P —9-„I
k To-bě vo-lám ve. dne, v no- ai,FL == ==AS „—= E

o

lá-ska Tvá mi mů-že od - po - mo - ci.

2. Na Vranově poblíž Adamova - Maria skladhojnýchdarůchová,© nachudéinabohaté-čeká
srdce Její láskou vzňaté.3.Moravskýpán,slepýdobudlouhou,© odBohamudanouzapláltouhou,© navštívitiobraz
Panny, na dubě v tom kraji uctívaný.
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4. Když byl k dubu přijel, jako bleskem
zrak mu otevřen byl divným leskem, a v tomleskuPannastála,© naknížeseliběpousmála.

5. Brzy Vranov zdobil kostel cenný, od kni
žete vděčně přestavěný; bez meškání s dubu sňata

a sem přenesena Panna svatá.
6. Na Vranov již svatý všichni spějte, láskoukMariiserozehřejte;© Paní,kterádivytvoří,

pomůže, kdo touhou po ní hoří!
7. Maria, buď naší Pomoenicí, - utiš žaly, setřislzyslicí.SVranovskénámjasnévýše| po

ukazuj stále na Ježíše!

165.

Píseň k Panně Marii Filipsdorfské.

613MÝi Ep PTICytNe==== -EI
—E- ea s a——,/ e—

Ro-di-čko, ú-otuvděč-nou, pře-sr-deč-nou
ODGott: oak+Hžr

při-jmi od nás, Ma-ti-čko! Buď nám hoj-nou

—X ON —[X -AA =— — ——| — a — —— — NESINAKPNÍSÍL VES —- EKZT A AKE)Ace =x
m1- lo -stí po-moc-ni-cí v ou-zko-sti,ENAM ATrockeecgeojic|2 1ee oootooSZ
dej se zná-ti ja-ko má-ti, kněž-no raj-ských
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vý - so- stí!

2.KéžnámmožnéTvojezbožné© skutky
míti v paměti, podle Tvého vzoru ctného - dobrasoběhleděti!— Buďnámatd.

3.Tvojetělovždysestkvělo© panenskostí
zářivou, v přísné kázni, svaté bázni - chovala jsi
duši svou. Buď nám atd.4.Aťnámdušíneporuší© chlípnosthříšnýmplamenem,© MatkočistáJezuKrista,mocnýmchraňnásramenem!— Buďnámatd.

5. Ty's bol, hoře u pokoře - z ruky Boží brá
vala, při vší ctnosti, důstojnosti - dívkou skromnouzůstala.© Buďnámatd.

6. Mysl hrdou, hlavu tvrdou naprav nám
svým příkladem, vypuď pýchu, která hříchůzdrojemjestazákladem!© Buďnámatd.

T. Ty's tvář klidnou, vlídnosť vidnou, Maria,vždyjevila,— sochotnostípovinnosti— sebetěžšíplnila.© Buďnámatd.
8.ConámvložívůleBoží| nanezvykláramena,| néstistálekBožíchvále-pomoz,Matko,milená!© Buďnámatd.
9.Kdyžduchtrne,ansehrne| nanástěžkéstrastimrak,© vtakéchvílidodejsíly,pozvedninášknebizrak!| Buďnámatd.
10. Ty jsi sličně ustavičně - na zemi si vodila,

až jsi v ctnotě po životě v nebe vešla spanilá.
Buď nám atd.



— 698 —

11.Světavřavoucestoupravou— jdemeToběvzápětí,© rač,ÓMáti,onásdbáti.— napoutinámpřispěti!© Buďnámatd.
12. Milostnými zraky svými ozařuj svůj

věrný lid, a v ráj stkvělý k Spasiteli u věčnýnásuveďklid!© Buďnámatd.
166.

Písně k Panně Marii Lůrdské.
(Zpívá se též jako: „Kdo mi Tvoje sladké jméno z lidí vy

poví“, str. 543.)

$EE=330 =5F=HFZ—— -7 ——
1. Po-zdra-ve-na bu-diž vře-le, Pan-no

vše Tvou slá-vu zpí-vej smě-le, Ma-tko

gE==|e-ds sle=|*=
pře:el M Sva-to-lůrd-ská Ma-ripb FSZ1EEe1oo==l= ZLe eTe.EIZ%= |e=Ts =[F: ===
a, Pan-no či- stá, ne- vin- ná,BEZEI: FEE

při-mlou-vejsemi-lo-sti-vě© zanás
„

Ip
nmp=Zr

ď = 77 ) ———

u By-nal2.KFranciiTvéokoshlidlo,© PannoMaria,
zvolla's tam slavné sídlo, Matko přemilá.

Svatolůrdská atd.
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3. V bezbožectví, zmatků víru, Panno Maria,
záříš tam jak duha míru, Matko přemilá.

Svatolůrdská atd.4.TisícerákLůrdůmchvátá,© PannoMaria,dušetouhourozehřátá,Matkopřemilá.| Svato
lůrdská atd.

5. Tam Tvá milosť hříchy taví, Panno
Maria, pramen dává tělu zdraví, - Matko přemilá.

Svatolůrdská atd.
6. Důvěrně tam lidstvo zírá, Panno Maria,

zvláště koho bida svírá, Matko přemilá.
Svatolůrdská atd.

T. I k nám obrať vlídné zraky, Panno Maria,
nevěru zhlaď, bludů mraky, Matko přemilá!

Svatolůrdská atd.8.Dej,aťodLůrdnakrajsvěta,© PannoMaria,| mravasvatávírazkvétá,— Matkopřemilá!© Svatolůrdskáatd.
9. V lásce své se ponoř všecka, PannoMaria,| vsrdcebídná,nevěrecká,© Matkopřemilá!| Svatolůrdskáatd.
10. Dej, ať Boha v mysli máme, - Panno Mania,životšťastnědokonáme,© Matkopřemilá!Svato

lůrdská atd.
107.

Růženec přesvaté Panuny Marie Lůrdské.
(Zpívá se v Lůrdech zvláště o průvodech se svícemi. — Nápěv
méně vhodný, ale příliš ve Francii zobecnělý, proto ponechán.)Gleerel

1. Kde vů-do-lí ku ře-ce ho-ra má sklon,
všem po-sel-ství an-děl-ské zvě-stu-je zvon:
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2. Aj, Bernardu, panenku, nebeský duch
tam ku břehu provodí v zelený luh. Ave, atd.

3. Tu ve vzduchu šumot a v děvčeti žas, jižtuší,ženastaljímilostičas.— Ave,atd.
4. [ spatřila na skále hvězdovou zář, v nípostavuvelebnou,přesvatoutvář.© Ave,atd.
o. Tvář lahodou nebeskou nadechnuta jest, - Jí

oblaky modravé vzdávají česť. Ave, atd.
©. Kdo v tváři zřel úsměvu slunečný lesk, - tenvdušisvénehostíbázeňastesk.© Ave,atd.ď.Jirozmilezdobíšatlihový© aprostinkýsvětlýpásoblakový.| Ave,atd.
8. Tu v pravo, tam v levo jest růžový květ, takrozkošnýchrůžínášnevidělsvět.| Ave,atd.
9. A na rukou sepjatý růženec má, ta PaníaKrálovnapřemilostná.© Ave,atd.
10. Hle, Bernarda z divu se zotavuje, a pokorněPanítupozdravuje.| Ave,atd.
11. Však Paní již neviděl děvčete hled,řkouc:„Zítrazas!“| Postavazmizelahned.

Ave, atd.12.Nežránoseoblohačervenala,© taděvajižKrálovnuvyčkávala.| Ave,atd.
13. I prosila matku svou: „Nebraňte mi; cookomévidělo,dušemáví!| Ave,atd.
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14. Vždyť byla tak mila, tak přespanila; jdu,
abych, co žádá, si vyprosila.“ Ave, atd.

15. Kdy spěla tak toužebně holubička, jak na
nový Tábor ta prosebnička? Ave, atd.

16. „Ó, laskavá Pani, proč přišla jsi k nám? 
Rač rozkázať, prosím, co vykonať mám?“ - Ave, atd.

17. „Přijď ochotně čtrnáctkrát ke skále sem;
přijď se svými druhy, bych mluvila všem. Ave, atd.

18. Mé rozmilé dítě, ty dneska již věz, ževnebitiuchystánradostnýples.“© Ave,atd.
19. „Ó, Ty jsi tak dobrá, chci vroucně Tě ctíť;všaknepřízeňsvětaminedásemjít!© Ave,atd.
20. Že přeješ mi, z toho je mudrákův hněv;

mou ochranou bude vždy svatý Tvůj zjev.“
Ave, atd.

21. Hned z rána šla děvečka do krásných hor,snínacestuvydalsevěřícíchsbor.© Ave,atd.
22. Jak seraf, když poslal jej nebeský Pán,

tak Bernarda chvátá, kde Paní má stán. Ave, atd.23.Dlíděvajižnamístěutěšeném,© snadznebeskanazemtupřenešeném.| Ave,atd.24.Aj,dítětiměnísenevinnátvář;| tvářkrášlijipodivnánadzemskázář.| Ave,atd.
25. Již klečí a modlí se, Vládkyni zří, svit

nebeský od Paní šíří se k ní. Ave, atd.
26. Lid žasna se diví, jak zázračný svit senaděvějeví,ablažíjívid.© Ave,atd.
27. „Čo je Ti, má ŠSvětice?“ děvčátko dí;

„0 dejž, ať můj sluch ten zdroj bolů Tvých zví!
Ave, atd.

28. Co může Tě potěšit? Zjev mi to'v čas !“ —
„Oh, modlitba za hříšné !“ ozval se hlas. - Ave, atd.
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29. „Sem v průvodech putuj můj nábožný
lid, mně vzdávej jen úctu, a hledej svůj klid!
Ave, atd.

30. Buď svědkem zde národům z mramoruchrám,© ženatomtomístějástáneksvůjmám.“
Ave, atd.

31. Jak hluboké tajemství zjevil ten den!VakpřesvatěmilujeMatičkajen.| Ave,atd.32.ŠlaBernardakeskálezaseazas,© všaknezřelaPaníaneslyšenhlas.| Ave,atd.
33. „Ó laskavá Paní má, viz ten trud můj! Oh,nepřízeňzhubímne!Typřimněstůjl“© Ave,atd.
34. „Ty, dítě mé, neboj se! Zmužila buď!

Svět zkouší jen víru, již chová tvá hruď!“ Ave, atd.35.„Aj.vidímzas'Paníanecítímstrasť;| div,žemnehnedneztrávínebeskáslast!| Ave,atd.
36. Ó, přesvatý Zjeve, Ty v lásce nás měj,

a jedno jen ještě, zač prosím, nám dej! - Ave, atd.
37. Že v pravdě jsi tuto, buď důkaz nám dán;

tak mluví lid nevěrou v pochybnost hnán.
Ave, atd.

38. Kde nad křovím stojí ta postava Tvá,
Tvou přímluvou nechť Bůh nám růžičky dá!“
Ave, atd.39.TuúsměvemzastkvělaPaníselic,| takjakobyřekla:„O,vícvámdám,vic!“| Ave,atd.

40. „Tak růže, ač krásna je, přichází v zmar;
já mateřské srdce dám v dražší vám dar! - Ave, atd.

41. Jdi k pramenu, který se rozproudí zde; 
tenť lásky mé zárukou k sobě vás zve.“ Ave, atd.

42. Hned k šumnése řece chce panenka brát,všakjindejipokynemvelenostáť.| Ave,atd.
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43. Tam prstem svým poslušně hrabala zem,apramenseobjevilkpodivuvšem.| Ave,atd.44.Óživátyvodoadrahocenná!— Jižtisícůmtebouslasťnavrácena!© Ave,atd.
45. „Ó Paní Ty neznámá, děvě rci své, - kdojsiTy,akterakéjménojeTvé?© Ave,atd.
46. To tajemství divné já přece-li zvím?Aklečíc-lizatoTěprositismím?“— Ave,atd.47Vždyhlasitěj'děvuškapřepokorná,© takvolalavprosběsvéneůmorna.| Aveo,atd.
48. Již nastal den velký, kdy z přesvědčení znízástupemandělsképozdravení.| Ave.atd.49.StkvíPannasevelebouobnovenou,| kdyzjevilakonečnědůstojnosťsvou.© Ave,atd.
50. „Věz, dítě, já bez vady počatá jsem,jáochranoupřemocnoubýtichcivšem!© Ave,atd.51.Jdi,přesvatáposlice,donebezpět,| račslzavémúdolívláscenásměť!© Ave,atd.
52. Zde chtěla's míť zástupy ctitelů svých, - aj,viznástuprosebnézačasůzlých!— Ave,atd.53.Óslávati,údolípřemilostné,© zdeMatičkyobydlípřeradostné!© Ave,atd.
54. Zde ve skále zázračná jeskyně Tvá, rájdala'snám,Královnodobrotivá!| Avo,atd.
5. Zde nikdy se pramen Tvůj nezastaví,zdenenídne,kdyTězpěvnepozdraví!© Ave.atd.
56. Ó svatyně, národům vítána buď zdeoživuj,šlechtiselidemvšemhruď!© Ave,atd.
D7. Co nastal ten přeslavný, radostný den,ctíTebezdeprůvodymužův1žen.| Ave,atd.
o8. Již ke trůnu cestu zná veškeren svět,

kdo z poutníků přijde sem, nerad jde zpět. - Ave, atd.
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59. Kdo navštívil misto to, stokrát je blah,
zde bezpečnou nalezl cestu svých snah. - Ave, atd.

60. Ó Hvězdo Ty spasná, Ty před námi choď,TyketrůnuBožímuvěrnésvévoď!| Ave,atd.
168.

Píseň k Panně Marii Karmelské.

| NESE aGe,p03 EIM
1. Aj, ty ho-ro Kar-mel ne-vel-ká jsi, da-le
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2. Vždyť tam svatostánek Matky Boží, archa
nová úmluvy, která pod ochranu béře všecky,
kdo Ji srdcem vroucně ctí, kdo se Kristu Králikořiťchtějí— asvédušispásyžádají,kdovholdživouvírupřinášejí,© Zdrávas,zdrávasvolají.Aj,tyhoroKarmeljakjsikrásná| nynívesvémodění,© kterýmtebedruhdypřioděli
Rolsberkové milení,— když tvé týmě tehdáž bezokrasy© kaplíapakchrámemzdobili,bytamzbožnédušedbaléspásy© uectitPannuchodily.

4. Byl to kraje velmož, Bernard jménem,
jemuž sama Boží Máť pokyn dala zjevný, kde sipřeje,© abyzřelakaplistáť,© abyobrazJejímilo
vděký,© jenžbyluvetebýslouppřipevněn,neztlel,nevzalzasvénapověky,| alebyljak
dříve ctěn.

5. Tam, kde obraz zašlý k nepoznání - na sloupciseuctíval,| častobylozřítiljasnouzáři,jakby
oheň pod ním plál, nejvíc pak zář plála, plámsezdvihal© vzasvěcenýnebesPaníden,| nikdo
nikdyohněnerozžíhal,| anižbylkýmuhasen.

6. Tento zjev když velmož Bernard spatřil,
do poblízké Telče spěl, neb tam vrchní z řádu
Karmelského - právě pohostinu dlel, - a ten Bernardovimoudrýmslovem© zezbožnéhosrdceradudal,by,kdezářsejeví,kapliskrovemo kpoctě
Panny zbudoval.T.Bernardtakouradouobdařený| potěšense
navrací, a hned rozkaz dává, ať se dřeva, - koliktřeba,nakácí:© „PostavímťzdestánekMatceBoží,aťsetýměhoryurovná,| aťtunenískaliskani
hloží, kde má trůniť Královna.“

Poutní knihaII. 45



(0
8.Ajižlidmápráceplnyruce,© rozkaz

pánův jest mu vhod, - muži, ženy, ba 1 slabé dítky pracujíjakozávod,© nebbyvšicknirádisvojí
pílí na jev dali za to vděčnost svou, co kdy
u Marie vyprosili sobě zbožnou modlitbou.9.Takbylzbožnýchdušípřičiněním© brzy
stánek zbudován, by v něm nový obraz MatkyBožinadálebyluctíván,| taksehoraKarmelpovýšila,© žetamsvatáBožíRodička-samasídlosoběvyvolila© KarmelskátaMatička.

10. Od doby té plamen nikdy více na hoře
se nezjevil, leč ten, že tam duší na tisíce spěchá
za dob různých chvil a Máť Boží vroucně uctívají

jako dítky Matce oddané, které Její láskyplamenznají© atoráměochranné.
11. Tento plamen lásky dítek vděčných kdyžsedenněrozmáhal,© svéhostrýcedědicstejnězbožný| kradostivšechrozkazdal:© aťsetěsná

kaple Matky Boží na Karmelu u chrám přestaví,atsechválaJejístálemnoží© krajemzbožné
Moravy.

12. A chrám ten až posud horu zdobí, a jest
její korunou, tam až posud spěchá kde kdo zbožný 
za Mari, Matkou svou, tam vždy v žalu nebovplesuvolá:© Tys,0Máti,těcha,radosťmá,
Tvojí lásce nikdo neodolá, ana sluncem kc
všem plá.13.Protož,Mátidobrá,milostivá,© pohleďna
nás dítky své, kteréž s důvěrou se utíkají kuTvéláscemateřské,© vyprosižnám,byžárláskyvděčné© téžvnásstálečistýplápolal,© bynás
za to Syn Tvůj v stany věčné - kdysi k sobě povolal.
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169.

Píseň k P. Marii dobré rady.
(Nápěv jako při pisni 98.: „Zpomeň, 6 Královno milá“

str. 595.)1.Matkosvatádobrérady,© MariaTyžehnaná,© Tyjsipomocnicívšady,-mocnáTvájestochrana!— KdojenkToběpospíchá,© kdyžho
žalosť v duši svírá, - srdce své Ti otevírá, vroucně
k Tobě povzdychá; toho nikdy neodmitáš, - tomu
rady poskytáš, tomu rady poskytáš.

2. Když si otec rady něví, o zdar dítek chvějese,© Toběaťsvoutíseňzjeví,© starosťsvouTi
předneseKToběaťsepřivine,— Matka,jíž
tvář slzy smáčí, že ji dítky hladem pláčí, z Tebe
slasť ji vyplyne, Ty je skojíš, upokojíš, - [:radou
dobrou ukojiš. :]

93.Akdyždítkoosiřelé,| vsteskuhloubnémžaluje,© žemuúsměvláskyvřelé,matkydrahéchybuje,© kToběaťjenpospíší,| vTvémse
poukryje plášti, - Ty je světa sprostíš zášti, láska
Tvá je utiší; - Ty mu matku vynahbradíš, [: dobře
vždy mu poradiš.:]

4.Manželanebchoťkdyžvěrná,© sdruhem
druh se rozdvojí, že je světa závisť černá
k sporům svedla, k rozbroji: K Tobě ať seobrátí,naTěvznesousporysvoje,© zTebejakozmíruzdroje,© pokojknimsenavrátí,Tyjesmíříš.vláscesmíříš.© [:Radoudobrou
usmiříš.:]

45*
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5.Mládežkdyžjsoucvůleslabé,© stavsvůj
sobě voliť má, - síle jejich ducha slabé - radu skýtámoudrostTrá:© Důvěrouaťroznítí— srdcesvé
jenvroucíkTobě,© vtéfoporadíšjimdobě,pokynTvůjjeosvítí,| nacestujectnostivedeš,

[:radou dobrou povedeš.:|6.Nemocnýkdyžsoběstýská,© sténá,bolněnaříká,© Tebouúlevysizíská,© trpěťbolsvůj
uvyká, když jen s Tebou rozjímá, - jak jsi mukysvojenesla,| bolemsklanápodkřížsklesla,tomu
síly dodává: Ty jej nikdy neodmítneš, - [:dobrou
radu poskytneš.:|

T. Rodiče kdvž maříkají nad nezdárnýmsynemsvým;| vášněkohopřemáhajíkhříchůmvábísvodemzlým,© kdojenvsebespoléhá,pýchouzaslepiťsedává:© povinnostizanedbává,
hříchu snad již podléhá: Poučení všem těm dáváš,

[:radu dobrou podáváš.:]

8. Nepřítel když v zemi bývá, schází pravározvaha;© nemoce,bídalidkdyžsvírá,| nevěraserozmáhá;© kdyžsetupívíra,ctnost,© rozumusejenomvěří,© všedlebludnýchsmyslůměří,— té
nás,Matko,zlobysprosť,— poučeníježtodáváš,
[:radu dobrou podáváš.:]

9. K stanům věčným naší spásy, Matko,radousvounásveď:— Kbytůmneskonalékrásy,
náš ať vznáší vždy se hled. Z Tvé u Boha

přímluvy ať se povždy těšíváme, v TobédobrouMatkumáme,© spasnouarchuúmluvy:
Vyslyš, Matko, ten hlas vroucí,- [:dejž nám radu
žádoucí. :]
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170.

K Panně Marii ustavičné pomoci.

(Dříve: „Maria, jh milosti.“)E,kkZE
1. Ma-ri-a,x,hvě-zdoskrocí Óskloňse vlid-ně

Tvé srd-ce pře- žá - dou- cí jest raj-ský dra-ho

2m! sKnám.takpo-div-né-hole-sku,© že
kam

+ FT ——= —u 1PPVEE
tě-chy po dá v ste-sku. Ma- ri - a,——P-— M.1

— PA <= I z, m T HAELE=FILEO LOdiamWl SII
Ma- r- a, Ma- tko, při-spěj nám!

2. Kdy srdce smutek svírá, - hruď tone v soužení,© kéžslzuhořkoustírá-Tvémocnépřispění;učbrátizavděktíže— anositijhokříže!
Maria, Maria, atd.3.Kdovpropasťhříchupadnou,| tyksrdeiPáněveď,aťctnostineuvadnou,© téžstarostlivě
hleď; - kde nemoce, žal a bída, tam kéž Tvá láskahlidá!© Maria,Maria,atd.

4.Dbejcírkveopastýře,© račzachovatjej,
a k spasitelné víře lid všecek připoutej;zmařnevěruabludy© avšeckyhříchutrudy!

Maria, Maria, atd.



— 710 —

5.Kéžkráčícestoumíru— nášmilýcísařkrál!© Byvtrudnýchčasůvíru— vždyvěrně
k Bohu stál, řiď věhlas jeho slavný - Tvůj pokynneunavný!© Maria,Maria,atd.©.Veďkzřízenostisprávné| vlasťnašimilouzpět,© bydobystarodávné© zasoblažilysvět,
byvírapředkůsvatá© jižnebylanámvzata.
Maria, Maria, atd.

T. Dej sily v slední strasti, chraň v smrtihodinu© apřiveďkvěčnéslastisvouvěrnourodinu,© ježvdíku,prosbě,chvále© díkToběneustále:© Maria,Maria,atd.
171.

Ohlas Ambrosianského chvalozpěvu.
(Nápěv jako: „Bože chválíme Tebe.“)

1. Tebe, Matko, chválíme - nadšeným a vroucímhlasem,© slávěTvésedivíme,© osloněniTvojímjasem,uvšemsvětěvšecektvor| slavíTebe,
kněžny vzor.

2. Nevýslovná Tvoje ctnost rozlévá svůjodleskvšady,©— samaBožívelebnosť© oceňujeTvojevnady,© vděkyTvojepřestkvělé| opěvují
andělé.

3. Praotee Ti vzdává dík, prorok nad Tvouzářížasne,apoštolimučeník© zpívajíTichvály
hlasné, vyznavačů, panen kruh oslavy Ti
vzdává dluh.4.NádobaTy'slíbezná,— znížseSpasitel
náš zrodil, slavobrána vítězná, kterou jdeme
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v rajský podíl, kam Tvá zář se vyleje, - všecko
blahem okřeje.5.Vyslyšvěrnéctitele,— nebeskýchnámvyprosdarů,© zjasnimyslipřitmělé,© oprostinás
všeho zmaru, - ukazuj nám vlídnou tvář, v života
tmy slunkem zař!6.Nešťastníkůzvláštědbej,© jižtohříchemupoutáni,| zavšeckysepřimlouvej— astůjpři
násdoskonání,© aťTvůjSyn,nášmilýPán,
u věčný nás přijme stan!



172.*)
v?

Písně k nejsvětější Trojici.
ITC insp 4ré po ITT jmMER—E —B—m— —iGoos, =|=i E | '

1. Tak, Bo-že Troj-je-di-ný, jsme vzda-lijakOt-ciseSy-nemtéži© Du-chem
3 M P, ——————— l Re5 Ee ELLEo, TIT jeEsody1 nLE —— L : ! L“ TE<= 44 s 6

chvá-lu svou, že pak my sla- bí jsme 4
pří-sluš-nou, u chvále slá - vy Tvé,

s - MOO -— — a J — L- .

. $ m 3 | - : | ice Tl : ——————————
=ja=ZF=

nám to pro-mi-nou-ti ve vel-ké lás-ce své.

2. Náš jazyk nedostačí, by Tebe chválil dosť,
neb my jsme tvorové mdlí, - Ty's síla. velebnosť;:proto1andělé| skloňujízrakysvé,-kdyžToběprozpěvují| sekořic'mociTvé.

3.Nechťtedycherubíni— svéchválynanebi,nechťsnámisjednocují,— Těsnámivelebí,kdyžTězdechválíme,© Toběseklaníme,© Tro
jice nejsvětější, jak jenom stačíme. Amen.

*) Tento a dva následující hymny zpívají se před de
sátky andělského růžence.



— 718 —

1153.

(Nápěv jako u písně předešlé.)1.Téžnikdynemůžeme© tuláskuvychválitť,žeBůhSynčlověčenství© jestráčilnasevzít,ačBohemnepřestalbýť,| nazemipřebýval,Božstvísvéukrýval| aOtcinebeskému| seza
nás v oběť dal.

2. Jak Bůh však nemohl On ni bolesť zkusiti,nežOnchtěldobrovolně© jakčlověkumřiti;zalidihříšníky© trpěltrestveliký,ataktoodzáhuby© násspasilvinníky.
3.Ónikdonemůžedosť© tuláskuvelebiť,žeBůhSyn,Beráneknáš,| násráčilvykoupiť;protoJejchválíme,© Jemuseklaníme| vTrojici

nejsvětější, jak jenom stačíme. Amen.

174.

(Nápěv jako u písně předešlé.)1.Tětakévelebíme,© 6Duchupřesvatý,nebsOteem,seSynemtéž| jsijednépodstaty;
Vy nás svou milostí vodíš jen k svatosti,svýchdarůpřežádoucích© námdávášvhojnosti.

2."TyjsinášPosvětitel,— všechdušíTěšitel,fyjsivšechneumělých| zdepravýUčitel;svatéTvéřízení© kdožedosťocení,© kdyžonopřelaskavě© násvedekspasení.
3. Kéž s námi cherubini své chvály na nebi,

kéž s námi sjednocují, - Tě s námi velebi, - kdyžTězdechválíme,© oběseklaníme| vTrojici
nejsvětější, jak jenom stačíme. Amen.
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(75.*)
(Nápěv jako při č. 77.: „Kdo mi Tvoje sladké jméno“ str. 543.)1.Natisíckrát,milionkrát| budižzdravena,
od nebeských, od pozemských tvorův uctěna,nejsvětějšíTrojice!© NechaťTebetisíce-blažených
úst opěvují, chválí velice!2.Všeckotvorstvo,cohoživí| Širýsvěta
kruh, každé zrnko, každý kámen, každé tělo,
duch, každá stromku ratolest, moře hlásejblahouvěsť,žejenBohutrojjednomu— patří
všecka česť!'

3.Obzvláštěvy,přeblažení— nebeskůrové,rajskéharfykBožíchvále© mějtehotové;© Bůh
vásvesvémocnosti| stvořilkvašíradosti,přehojněvásobdaroval© božskoumilostí!

4. Bůh vám křehkých lidi duše - svěřilv ochranu,byjichandělpadlýnemoh'| svéstivpohanu;
svatí strážní andělé, vodďteduše nesmělé, na všechstezkáchbuďtenaši| věrnípřátelé!

5.VyjstepodlevůleBoží| světcůmsloužili,obrátilipřemnohého,kdobylzbloudilý;| ináskryjteperutí,— bychomďáblemnetknuti.© čisti
byli v denní práci, v nočním zdřímnutí!

6.Diky'Lobě,nejsvětější| BožskáTrojice,andělyžesvýmichráníš| lidítisíce!© Dejnám
trojjediný Bůh, - věčný Otec, Syn a Duch, bychomvešlizaanděly© vnadehvězdnýluh!

*) Může se zpívati též po andělském růženei.
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1706.

(Dříve: „Radosti plesejte, milí poutnici.“)

Nápěv jako při písni 23.: „Pozdravujem Tebe“ str. 473.

1. Radostí a plesem milí poutníci - česť a chválu
vzdejme svaté Trojici, že jsme všickni v tentočas,© shledalisetadyzas.© Česťachváluvzdejme
svatéTrojici,© kupokáníspravmežsrdcekající.

2. V osobách třech jeden jesti pravý Bůh
Otec Stvořitel náš, Syn a Svatý Duch, Syn tenjestnášSpasitel,© DuchpakpravdyUčitel.Čest
a chválu atd.

3. Z pouhé lásky stvořil nás Bůh k životu,člověkzhřešil,hříchuvěčnoupokutu,© abyse
člověka sňal, Otec Syna v oběť dal. Česť
a chválu atd.4.Abyvykoupencivdobrémtrvali© Otecse
Synem jim Ducha poslali, ten nás svojí milostí posvěcujekuctnosti.| Česťachváluatd.5.Andělétéžnebesserafinové| avjichsboru
svatí arciotcové Allelnja zpívají. Česť též,
chválu atd.6.Plesánímsechvějíhorylesnaté,© chváluBohudýšíloukytravnaté,© jenžjevskalách
upevnil, třpytnou rosou ovlažil. Česť též,
chválu atd.T.Role,nivy,zahradyavinice© chválíBohaúrodousvouvelice,| onťjimdávázdaravznik,
onť jich pěstoun, zahradník. - Česť též, chválu atd.

8. I to pestré kvítí a ty byliny, ježto ozdobujímezalučiny,© šepcísbroučkempomaluBohuvděčnoupochvalu.© Česťtéž,chváluatd.
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9. I to ptactvo křídel plesným rozmachem,čtveronožei,plazi,cojichchovázem,© onivšicknibezděčně— chválíBohapovděčně.| Česťtéž,
chválu atd.

10. Kterak tedy nemáme my mnohem vícschválamiadíkyjítiBohuvstříc,— jenžnásméněandělů© povolalkjichúdělu.© Česťa
chválu atd.

11. Pročež s radostí a plesem poutníci vzdá

vejme čest, chválu svaté Trojici, skrze niž jsmetentočaszdeseshromáždilizas.| Cesťachválu
atd. Amen.

177.

(Dříve: „0 nejsvětější Trojice božská.““)== cc FZaoE:C; ZE£Ezi =1.Nej-světěj-ší,troj-je-di-ný| Bo-že,

sva-tý, sva-tý, pře-sva-tý, Uvá by-tosť jed-né

MA | » SNN MSSSNS4ee ie FEErTee—yarýtt.[| jakněena—
pod -sta-ty, v o-so-bách třech ta-je - ná, buď

T 3B- . s| ZMcf 72DD“< ndOT Vm95 —=Fné
od nás věč-ně u - ctě - na.

2.NeobsáhlávšemocnostiBoží!| Ty'szem,nebestvořila— aleskemkrásyzdobila,© zTebe
ves tvor původ má, bez Tebe vše býť přestává.
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3. Vševědoucí moudrosti Ty Boží! - Ruka Tvásvětovládá,© vněmvšeckomoudřepořádá,bybylúčeldosažen© aTvůrcevšehopoznán,ctěn.4.NepřebernádobrotoTyBoží!| ZštědrotyTvéveliké| seživítvoryvšeliké,-nebTypokrm
dáváš všem, co jich jen chová širá zem.5.Dobrotivý,prozřetelnýBože!© Tysvým
okem všecko zříš, a čeho třeba, dobře víš, Tyvšemilespravuješ,© vždyosvétvorypečuješ.

6. Nejvýš svatý, spravedlivý Bože! Tvéhohněvudoznává,-kdohřeší,Těctíťustává;| trestuTvéhoneujde,| kdoTebouzhrdá,pášezlé.7.Nejvýšdobrý,milosrdnýBože!© Tynám
mile odpouštíš, - nás z vin a trestů propouštíš, - kdyžsvýchhříchůpykáme© akToběpromiň!voláme8.Protodobrý,milosrdnýBože!© NejsvětějšíTrojice,© Tyvšehodobrastudnice,© vyslyšnaševolání| adejnámmilosťpokání.Amen.

(Zpívá se též jako: „„Pozdvihněme oči svoje““, str. 527.)r Ha,|Ru -| Ln8 be—— - a
1. Pozdvibněme srd-ce vzhů-ru, k Štvo-ři-te - l

ple-sej-me mu z vrou-cí du-še v ra-do-stech 1=Von 97%ACTE= o—790TICAJEJSAO000 L
vě-cívšech,© Pěj-mebíd-ní,hříš-níli-dé,
ža - lo- stech! |

6: Tý ze =oa2 4 -a-6-Iz- p MWConZico E 4 jmL
pěj te sva-tí, svě- ti- ce: Chvá-le-na buď
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————

bor =
bez u-stá-ní nej-svě- těj- ší Tro--ji ce!2.Jedenvetřech,třijsoujeden,© tajemstvítoveliké,alezBohatrojjednoho© plyneblahovšeliké.© Pějmeatd.

3. S Augustinem. nezpytujme nejsvětějšítajemství;| rozumnášhonevystihne,| třebasoněmjistěví!© Pějmeatd.4.OtecBůhnásvláscestvořil,© SynBůhvláscevykoupil,| BůhDuchvlásceposvěcuje,
bychom stihli věčný cíl. Pějme atd.5.Prostýmsrdcem,něžnouduší| věřmetentosvatýdiv;| kdoctiBohatrojjednoho,věkyvěkůbudeživ!© Pějmeatd.

179.
(Dříve: „Jazyk nemůž' vysloviti.“)k = EFFAP = em=

1. Ne-mů-že ret vy-slo-vi-ti, ja-ký's, Pa-ne,

a-niž duch náš po-cho-pi-ti pře-ta-jem-ných6EE
v ne-be-sich ;

sou--dů Tvých;TNpe FPro-to s ů-etou Te-be ctí-me,pid
srd-cem, ú-sty ve-le-bienme, vě-ky vě- ků

E555ABERAEFTH
chvá-le-na Tro-ji-ce buď bla-že-ná.

Ů
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2. Serafů i Cherubínů věčný jásot Tobě zní,pějíTobě,Hospodinu,© andělovénesčetní.Imy
Tebe s nimi ctíme atd.

3. Před "vým trůnem sbory svatých na
své tváře padají, králové pak korun zlatých

vděky s hlav svých skládají: I my Tebe
s nimi ctíme atd.

4.Nebeširésdálnouzemí© mocnosťTvojihlásají;© nebe,zeměstvoryvšemi| voslavuTijásají:© ImyTebesnimictímeatd.
o.NebTy'sBůh,akroměTebe© neníBohajiného;© nebTysPán,azeminebe-nemáToběrovného:© ProtosúctouTebectímeatd.
6.BůhjsiOtec,Syn,DuchSvatý,| Bůhjsivetřechosobách;© HospodinTy'snepojatý| tamnebeskýchvýšinách:© Protoatd.
ď. Ty jsi stvořil svět ten širý, - jenž jen Teboustojídál;© "Ivojichtvorůnenímíry,zTebekaždýpůvodvzal.© Protoatd.
8.Před"Tvoumocívšesesklání,| všezdehlásámoudrosťTvou,| hlásávšeTvésmilovánísláskouktvorůmnesmírnou.— Protoatd.
9. Trojice Vy nejsvětější trojjediný Boženáš,© Boženejmilostivější,© Vy,jenžsrdce,ledvíznáš:© MyTězavšesúctouctímeatd.
10.Přijminašeuctívání© atéžprosbuvřelouslyš:povezdejšímputování© vemnásksobě

v nebes říš, dej, ať tam též Tebe ctíme atd.
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180.*)
Písně k Bohu Otci.

(Dříve: „Tvůrce mocný nebe, země.“)

Zpívá se též jako píseň 179.: „„Pozdvihněme srdce“, str. 717.
U.IO ELTe = :v JÍ ni fi XÍora i aGeee=EE: Je :A3v © 

1. Tvůr-ce, svě-ta Re- di - te - li, zdro-jiBorŘE M
ó -0

da-rů vše - li - kých, před o-kem Tvým o-bor

T
ce-lý-=>co| se

7be o K
z “ >dnemjeToobě© noc,víš,co

: ADI = : ABoI BELEEM22 $-1galena-šim| srd-cemchvě-je,anám
STEEL ZFZEpoj 5e © gaklec1 .—

spě - ješ na po- moc.

2. Ty jsi Pánem všeho toho, cokoli zde zovu
svým, - ať to málo, ať to mnoho, „Ty's to dal,“jávděčnědím;© odTebetokvítístkvělé,| jež

*) Zpívá se také po andělském růženci.
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jsinaselpodlecest,imáduše,žitícelé© pouhý
dar Tvé ruky jest.

3. Zásoba Tvá míry nemá, - štědroty je v Toběsklad,© rozumnýtvoritvářněmá-zdarůTvýchsvůjkojíhlad;© vzeminámsezrnoklíčí-podleTvéhorozkazu,© dobrotu"Tvousvětnámlíčí
v přemilostném obrazu.4.Vroucíprosbě,kteráplyne© zdušeToběoddané,© povždy,velkýHospodine,© slyšeníse
dostane;© nepřihlížíšvsmilováníkvelikostilidskýchvin,— blazemi:Ty'sbezpřestání— Otec
můj, a já Tvůj syn!

181.

Ohlas žalmu 90.
(Dříve: „Kdož ochrany Nejvyššího.“)oGerydr

1. V o-chra-nu kdo Nej-vyš-ší-ho dů-věr-ně se
vše-mo-hou-cí Pán ho mi-le chran-ným stí-nem

u- bí -r8, k Ně-mu vo-lám: „Tys má hrad-ba,za- sti- rá;
PE====o ==| ce]

dů-vě-ry mé bla -hý svit,“ neb On spě--chá
m- — noMA ji= E n——5=

Z VAZ-by, mo-ru du-še smut- né vy- pro-stiť.
Poutní kniha II. 46



2. Perutěmi zakryje tě, věrností svou ochrání,nedátisenocibáti,střelydennírozhání;— Usicovékolempadnou,© nanohoutyještědlíš,klidnězirášcoseděje,© bezbožnýchtrestuvidíš.
3. Hospodin jest útočiště, - Jeho moe tak pevnýštít,neštěstíženezavítá© tebekrutěporanit;

rozkázalt On andělům svým vziti tebe do rukou,nežlivrátkénohytvoje© okámenseroztlukou.4.Volněnohytvojepůjdou© polvu,hadu,ještěru,— pravíPán:„Jázachránímjej,© žemávemědůvěru;| vzývatiméjménobude,© já
hovnouzivyslyšim,© vlídnoupomocíivěkem
obdařím jej nejvyšším.“

182.

Písně k Pánu Ježíši.
(Nápěv jako při písni: „Sem zbožní poutníčkové“ str. 119.)

1. Pochválen buď Pán Ježíš, tak volej každý
hlas, a duši poosvěžíš - si vždycky v pravý čas. Pějoddětskýchtaklet,© takmodlisejsakmet,buďpochválenPánJežíš,© nežopustíštensvět.

2. Ať duše smutek nese, - ať čelo stíní mrak,atsrdcejásávplese| ajasnýjetvůjzrak,vždysoběpřipomeň© nejsladšízevšechjmén,
buď pochválen Pán Ježiš, jímž svět byl vykoupen.3.Kdyžnepříteltvůjlítý| těnutízápasit,aťzjevnýneboskrytý| chcetebeporaziť,© kdyždorážívždyblíž,© tuvpomocvysloviž:© bud
pochválenPánJežíš,© tímmečemzvítězíš.4.Ažkutvémukdysloži© smrťstoupnevpozdníchdnech,© dlaňnasrdcetivloží,by
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stišilatvůjdech,© tuneždášzemizpět-svétělozpráchnivěť,© buďpochválenPánJežíš| rciještě
naposled!

o. Ať všude se jen zpívá ten pozdrav nocí,dnem,| jímBohacherubvzývá,| costojípředtrůnem;© kéžvšeserozplesá,© cojenomústamá:© buďpochválenPánJežíš,© TyPánaBůh
jsi náš!6.Coloukakvětůchová,| costínudáváles,coptačíchzpěvůznova© seozvevjarníples,aťtolkvnebesříš| sezpěvůnesevýš:
buď pochválen Pán Ježíš, jenž za nás nes
svůj kříž.

T. Co hvězd se rozžehuje, když země
v klidu spí, a kolik mraků pluje do rokaponebi,| aťtolikvnebesstan.senesezevšechstran:© buďpochválenPánJežíš© anad
vše milován!

8. Co krůpějí déšť dává, když parnempukázem,corosoukvětůvstává,— ježvadlyúpalem,© aťtolikvšířadál— seozveodhor,skal:© buďpochválenPánJežíš,© všechtvorů
mocný král.9.Copoleklasůčítá,© kdyžúrodnáježeň,
co sad nám plodů skýtá, když přišla podjeseň,aťvšejentolikrát,codáserozplesat,© buďpo
chválen Pán Ježíš, se ozve v jedenkrát.10.Nechťčlověkvchýžibydlí,| nebznájenpískupoušť,| nechťvhrdémhraděsídlí,| neb
skrytjevlesahoušť,| aťvšudejedenhlassenesekaždýčas:© buďpochválenPánJežíš,jenž
spasit přišel nás.

46*
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183.

(Nápěv jako při písni za šťastnou hodinu smrti, str. 675.)1.MilýmůjJežíši,| dobrotonejvyšší,| zasvojemučení© získalsnámspasení.— Dobrýnáš
Ježíši, milý náš Ježiši.2.Opustilsnebejas,— snížilssemezinás,hořkou'ssmrťpodstoupil,© abysnásvykoupil.

Www?

Laskavý Ježíši, dobrý náš Ježíši.3,Odpatydohlavy© krylTěpotkrvavý,krvavékrůpěje© smáčiTvéšlépěje.— TesklivýJežíši,| laskavýJežíši!
4. Jidáš Tě proradný, lásky Tvé nehodný,

v svatou líc políbil, - žoldnéřům vyzradil. Zrazený
Ježíši, tesklivý Ježiš!5.Surovížoldnéři© podobníkuzvěři-krutěTěsvázali,© pozemismýkali.SvázanýJežíši,
zrazený Ježíši!

6. Pilát se neujal, Herodes v posměch dal,ačjechtělsspasit,— navěkyblažiti— Zhaněný
Ježíši, předobrý Ježíši!

7. K sloupu's byl přivázán, bolestných množstvímran| těloTvérozryto,| krví,ach,zalito.
Zraněný Ježíši, zhaněný Ježíši!

8. Koruna trnová, ruka již katova v čeloTvévtlačila,© bolestdovršila.© ZmučenýJežíši,
zraněný Ježíši !

9. Luze pak k posměchu vyveden ve spěchu,obnažen,utýrán— nebesizeměPán,ŠStydlivýJežíši,© zmučenýJežíši!
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10. Sotva Ho uzřeli, - divoce křičeli: - „Ukřižuj,ukřižuj,nicHotynelituj!“© NevinnýJežíši,
souzený Ježíši!

11. Kristus, ač nevinen, přece jest odsouzen,naJehoramena| křížetížvložena.— Souzený
Ježíši, nevinný Ježiši!12.Zbitýazmučený,© břemenemzemdlený,sotvaseovládá© nazemiupadá.© Zemdlený
Ježíši, přesladký Ježíši!

13. Na kříž Ho přibili, k nebesům vztýčili,posměchem,nadávkou© sytídálpomstusvou.
Zmučený Ježíši, předobrý Ježíši!14.Smatkouserozloučí,© Janujiporoučí,modlísezavrahy© Spasitelpředrahý.© Žalostný
Ježíši, předobrý Ježíši!15.Konečněumírá| kOtciseubírá,| do
konaldílosvé© zalidinehedné.-MilostnýJežíši,

laskavý Ježiší!16.Svatésvéproráný,© proboksvůjproklaný,prosvojemučení| přiveďnáskspasení.
Dobrý náš Ježíši, laskavý Ježíši! Amen.

184.
n + A
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po-chvá-len buď ona. vě-ky!

2. Pochválen buď atd. Slunce, měsíc nanebesku,zlatébvězdyusvémlesku,© zorysličnosť,duhykrása,© nechaťpovždysemnouhlásá:© Pochválenbuďatd.
3.Pochválenbuďatd.| Pestréptactvouvýšinách,© čilérybyvehlubinách| nechaťTebe,

mocný Králi, - s živočichy všemi chválí: Pochválen
buď atd.

4. Pochválen buď atd. Vody, luka, horyslesem,| ozvětesepochvalplesem,| koslavěse
Boží spojte, - písní mou se rozhlaholte: - Pochválen
buď atd.

5. Pochválen buď atd. - Každou silu duše svojí
zasvěcuji slávě Tvoji, aby všecka moje vlohaTebectila,méhoBoha:© Pochválenbuďatd.6.Pochválenbuďatd.© Všeckyúdysvéhotěla.obětujiTobězcela,© každýčinmůjbudižhlásce,| vútléže"Těchovámlásce.© Pochválen
buď atd.T.Pochválenbuďatd.© Každápráceméhostavu| dějseToběnaoslavu;© Tebechváliťpři
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všemdíle© budižsnažnámojepile.Pochválen
buď atd.8.Pochválenbuďatd.— Poničemjižnechcitoužit,| lečjenToběvěrněsloužiť;© Tyvšak,
Bože! rač mi dáti v úmyslu tom pevně státi.
Pochválen buď atd.

9. Pochválen buď atd. Odstup s lichým, světe,
mamem, s požitků svých luzným klamem! - tvojesláva,polnítráva,© pravéblahoBůhjendává.
Pochválen buď atd.10.Pochválenbuďatd.© Anivdobáchtrapnétísně| nezaniknehlasmépísně;| svémuboluna
úlevu© hledětbudusvéhozpěvu:Pochválen
buď atd.11.Pochválenbuďatd.| Byťibouřevdivémzmatku© zbavilamnevšehostatku,| budu,jako
lodník vesla, toho jen se chápať hesla: - Pochválen
buď atd.12.Pochválenbuďatd.© Kdyžmivsotnách
ústa zvadnou, když i k vzlechům sily zchřadnou,budeláskoukToběvroucí| mojesrdceještětlouci:— Pochválenbuďatd.

185.
(Dříve: „„Pane, já Tebe miluji.““)

(Nápěv jako při předešlé.)

1. Pane, já Tě oslavuji, přehoroucně milují!
Na zemi co různých tvorů, - světel nebes na obzoru,tolikerésrdcevroucí| kéžtimůževemnětlouci:
Pane,jáTěoslavují,© přehoroueněmiluji!2.Pane,atd.© Zvěř,ježvkrajizemskémdlívá,© pták,jenžvmodrévýšizpívá,© ryba,
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kterávproudupluje,| všenechťToběoznamuje:
Pane, atd.3.Pane,atd.| Plodivýstrom,borekvlese,tráva,keř,jenžrůženese,© zlatýklas,jenžvpolišustí,© odchválykéžneupustí:© Pane,atd.4.Pane,atd.— Imávůle,rozum,sily| kéž
jen lásky k Tobě pílí, vše mých citů horování nechTihlásábezustání:© Pane,atd.5.Pane,atd.| Světarozkoš,pýcha,slávabublinouserozpadává,© pouzeTy,můjSpasiteli,přetrvášsvětivěkcelý:© Pane,atd.6.Pane,atd.-JenomToběbudužíti,© jenomsvětloTvémisvítí,nicméláskyneuhasí,| ta
jen duši moji spasí. Pane, atd.

186.

Píseň kající k Pánu Ježíši.
(Zpívá se též jako píseň 17.: „„Vesele, překrásně“ str. 465.)

A I TBernh
1. Ach, člo-vě-če hříš - ný, po-slyš pí-seň mo
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2.Spasitelnášmilý| věrněodzrození| pra
coval a horlil lidstva pro spasení.
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3.TaksiJežíšmilý| lidstvozamiloval,ženiživobytí© svéhonelitoval.4.Tyvšak,hříšnýbratře,— nedbášspásyvěčné,jížtiuchystáno© blahonekonečné.5.Přeochotněsloužíš© tělu,dáblu,světu,nedbášláskyBoží,© nevinnostikvětu.
6. Nedbáš v odbojnosti hříchu neupřáhlé,žetěksoudusvému| povoláPánnáhle.
T. Před soudem co řekneš, úzkostí se chvěje?Čichcešdlítivpekle© věčně,beznaděje?
8. Ó již pohleď na svět, kterak všecek hyne,ajižpomni,žejen| PánBůhnepomine!9.Považ,jaksevšecko| vširémsvětěmění,bezBohažemíru,| blahanikdenení!10.Hle!PánJežíšvolá,© kážetiakyne;pokánímjižobmyj© skvrnyhříchustinné!11.Neníláskyvětší| iakovKristuPánu;onťsvouláskouzhojí| každoujizvuránu.
12. S oltáře se Kristus požívati dává,chlebem,silouduše© býtinepřestává.13.JižsepřitulkPánu,| uvířebuďstálý,dobřečiňaBohu| věčnézpívejchvály!14.Zasvédobréskutky,| pokáníactnostidojdešneskonalé© vnebiblaženosti!

187.

Rozmluva duše s Pánem Ježíšem.
(Nápěv jako při písni 68.: „„Ty's, Maria, naše radost““, str. 533.)

1. (Duše:)Kdy pak přijde můj Pán Ježíš kemnětouhousklíčené?© Přehluboko,Pane,ležíš
v mojí hrudi vznícené, - smutku, slzám neodolám ; 
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marně se můj bouři cit nadarmo Tě, Pane, volám,
bys mne přišel potěšit.2.(PánJežíš:)Kdosiživotoslazuje,© tomudrahýmpouzesvět,© Bohadostinemiluje| jeho

světské touhy vznět; v trápení se láska jeví,strádej,dušemilená,© tativzdechyměnívzpěvy,
bolesť lásku znamená!3(Duše:)Přiznávámse,žejsemslaba,© abychneslatěžkýkříž,| jižjestmojeláskachabá,nestejinítutotíž;© neb,aťvěrnoupravdupovím,zbavenachcibýtiran,© zdažsinikdynepohovím,
nebude-li klid mi přán?4.(PánJežíš:)Nevzpírejse,dušedrahá,| rádasemévůlivzdej.nežádejsivžitíblaha,© trpanatompřestávej;| statečnabuďvesvésnaze,mám-libýtiženichtvůj,| chceš-ližítivěčněblaze,
věrně vždy mě následuj.5.(Duše:)Tak-litomu,drahýPane,© staňsesvatávůleTvá,aťsvětcelýkrásouplane.— láká

v pouta růžová, Úvou chci věrně, věčně býti,rozkošíseodříkám,© néstikřížchaiaTěctiti;
jen když Tebe, Pane, mám.

6. (Pán Ježíš:) Nyní's, duše, pravdu děla, - nyní spravámojechoť,| snášejsteskyneumdlelá,| křížsloblibavněmchoď;| zatobudešvnebeskraji| poživatirájskýchkras,-tamseblahopravétaji,| kteréneznávrátkýčas.
188.

go KIOOŇOÁ=- <aET EFE=
7 © ď «1.Kdeždůmna-jduTvé-ho| Ot-ce,
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mi-neš ďá-bla svod-ce!

2. Kdo mou vcestě pojme ruku, - Ježíši můjmilý?© LáskakBohuvsvětahluku| zapravoutěpojmeruku,| zmírnítvojimuku!
3. Kdo mi v temnu světla skytne, - Ježíši můjmilý?© Slovométijitremsvitne,| světlapravdyvtemnuskytne| kříšiblahobytnél4.Kdožeuchováměpádu,| Ježíšimůjmilý?Moudrosťmojevpravémřádu© budehříchunazávadu,© uchovátěpádu!
5.Kdožměumdlenéhozvedne,© Ježíšimůj

milý ? Milosrdí nedohledné umdleného tebezvedne© zochablostibědné!
6. Kdož mě všeho smutku sprostí, Ježíšimůjmilý?Zpověďzpravézkroušenosti© tebe

smutku všeho sprostí, dodá záře ctnosti!
7. Kdo mi občerstvení podá, - Ježíši můj milý?

Těla svátost, živá voda, občerstvení tobě podá,
ztiší bol, jenž hlodá!8.Kdožměpotkánamépouti| Ježíšimůjmilý?© Protivenství,kterérmouti,© natěžkétěpotkápouti,| alenezkormoutí!
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9.Comizatobudevpodil,| Ježíšimůjmilý?© Ty,jenžnazemisezrodil,přijmešvěčné
nebe v podíl, že jsi v ctnosti chodil!

10. Za to budiž chválen vděčně, Ježíši můjmilý*©Akdyžzpívámpřesrdečně,© bysbylzavšechválenvděčně,© budublaženvěčně!
189.

(Dříve: „0 můj Jesu, ó můj Jesu, o můj Jesu, buď můj štít.““)
pk —LESTZ mE ELE

1. O můj Jesu nej-svě-těj-ší, vroucně chvátámoE Page Epor HE
Te-be ctít; Ty's má spá-sa, Ty's můj štít.
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SUZ kla-nímTě-laSvá-to-sti;| ne-vý-slov-ně,
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vře-le, vděč-ně sla- vi-tl chci Te-be věč-ně.
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Ó můj Je-su nej-svě-těj-ší, vrouc-ně chvá-tám
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Te-be ctít; Ty's má spá-sa, Ty's můj štít.

2. O můj Jesu nejsvětější, - vroucně chvátám
Tebe ctít; Ty's má spása, Ty's můj štít.
Hloubko božské laskavosti, nebylo-li na tomdosti,— že'snámchudýzrozenbyl,bychomsTeboumělidíl,© že'stakdlouhá,trapnáléta
snášel všecku bídu světa? Ó můj Jesu atd.

3.ÓmůjJesunejsvětější,| vroucněchvátám
Tebe otit; Vy's má spása, Tys můj štít.
By svět došel odpuštění, snášel's hořké utrpení,© surovýTětrýznillid,© byljsivlečen,
smýkán, bit; z ran Tvých svatá krev se lila,
by má duše čista byla. Ó můj Jesu atd.

4. Ó můj Jesu nejsvětější vroueně chvátám
Tebe otit; Ty's má spása, Ty's můj štít.
Avšak stále láska "Tvoje otvírá nám hojnézdroje,© jakomatkakojící| sytišduševěřící;
zbouřlivéhosvětavíru© krajskémunásvedeš
míru. Ó můj Jesu atd.

5.ÓmůjJesunejsvětější,© vroucněchvátám
Tebe ctít; Ty's má spása, Ty's můj štít;
Se srdcem teď rozechvělým bratřím živým,odumřelým© slávuvěčnoužádáme;prosbyvroucískládáme,© bychomvšichni,hříchuprosti,| uzřeli
Tě na výsosti. Ó můj Jesu atd.
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190.
w 8 w 2Písně k Nejsvětější Svátosti oltářní.

(Nápěv jako při písni 148.: „Svijeme růžence““, str. 666.)

1. Pozdraven buď od nás andělský chlebe,kterýžjsisestoupilzláskyknámsnebe;| Ježíši,kTobědušemdláchvátá,© posilniž,oživjiHostie
svatá !

2. Pozdraven buď od nás Beránku tichý,kterýjsiprolilkrevzasvětahříchy;| Ježíšiatd.
3. Zde se "Ii klaníme, Bože náš pravý, jménoÚvépřesvatécelýsvětslaví;| Ježíšiatd.

Www *
4. Skrytý zde přebýváš, Ježíši milý, abychomTělemTvýmživenibyh;| Ježíšiatd.
5. Srdce Tvé přesvaté láskou k nám plane,

Ó rač nás přivinouť k sobě, náš Pane! - Ježíši atd.

6. V zármutku, v neštěstí, v každičké době
na svatém Šrdei Tvém spočinem sobě; Ježíši atd.

T. Chceme Ti zasvětiť všecko, co máme, - tělo.1dušisvouvslužbu"idáme;| Ježíšiatd.
8. Pomoz nám zachovať srdce své čistě,hříchemTěnehněvať,JezunášKriste!| Ježíšiatd.
9. Po všechen život náš chceme býť Tvoji,

svatý chléb nebeský s Tebou nás pojí; Ježíši atd.

10. Budiž nám mannou, jež živí a sílí, nikdy
nás neopusť, Pane náš milý! Ježíši atd.11.Khodincesmrtiažbudemestonať,| bezTebe,Panenáš,nedejnámskonať;© Ježíšiatd.

12. Přijdi k nám Ježíši, andělský chlebe, zesvětabídnéhouveďnásvnebe!| Ježíšiatd.
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191.

(Nápěv jako: „„Pojďte, chvalte v pokloně““.)1.JezuKriste,Božemůj,— přikajicídušistůjajizláskynevystihlé| vlídnéopatruj!2.Úzcesmousedušíspoj,© ukroťzhoubnývášníboj,jakodobrýSamaritán| rányhříchů
zhoj!3.JsLmédušesladkýhosť;| nuže,zlaměvšehosprosť,© zapuzujsvoupřítomností— blud
a nepravosť!4.Vzdrojiláskysvémězmej,— amdlédušisilydej,| pravdyvěčnésladkoumannu© vzprahlé
srdce lej!5.Vím,že'stadypřítomen;| ibuďvroucnědencoden| vespůsoběchlebaprosté| veleben
a ctěn!6.Posmrtipakbuďnámpřán| pohledve
Tvůj rajský stan, kde Ty sídlíš jako mocný
všeho světa Pán!

192.

(Nápěv jako při písni: „„Korunku tu Ti Ježíši“, str. 175.)

1. Z lásky raněný Ježíši, Tobě pocta buďnejvyšší,© nechaťhruďmáláskouvzplane,© jížto
milovals mne, Pane!

2. Jezu skrytý ve Svátosti! Každý duch
Ji s uctivostí vzdávej chválu jako Bohu, vyvyšuj
Lě nad oblohu.3.VelkýBože,spasnýchlebe,| zapokrm
nám dáváš sebe, zde mezi námi chceš dlíti 
může-li větši lásky býti?
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4. Ó mé zboží, přijdi ke mně, chřadneť bez
Tebe Tvé plémě; těš mne přítomností svojí,
občerstvuj mne v světa boji.5.Jakpovodějelentouží,© jehožhorkážízeňsouží:© tak,Ólásko,6ménebe!| vroucí
touhou hledám Tebe.

6. Vím, že nejsem dostatečen, bych dlezásluhbylTivděčen:© znajevšaksvouvelkoumdlobu,| ctim,jakmohu,Tvouosobu.
T. Odpusť mi, když v této mdlobě - nevzdávámctidostiTobě;| statky,životsvůjchcidáti

k Tvé-li cti se to obrátí.

8. Bych měl duší na tisíce, dal bych Ti je,
ba i více: - nemaje než jednu právě, - rád ji ku Tvé
dávám slávě.9.PoBohupaknechťsechystá© Toběčesť,ÓóPannočistá!— Tebectítipodlesíly© chciaž
k poslední své chvíli.10.Matko,schvalmnesvémuSynu,| JezuKristu,Hospodinu:© vypros,aťnaňmohuzříti
tam, kde věčné světlo svítí.

193.

1. Zdráv buď chle-be an-děl-ský, an-děl-ský,po-kr-meTyne-be-ský,| ne-be-ský,
Je-ži-ši| můj,ÓBo-že| můj,v nej-svě- těj -ší
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Je-ží ši můj!

2. Živ mne, abych [:nelačněl,:) Ježíši můj, dávejsemně[:zaúděl:)0Božemůj,© vsvátostitévelebné© oblažujvždysrdcemé© amouduši[:posvěcuj,:)| Ježíšimůj!
3.Akdyžbudu[:umírat,:]— Ježíšimůj,navěčnosťse[:ubirať,:)— ÓBožemůj,| račmi

býtiútěchou,© tělemsvýmakrvísvou.dušimoji[:posiluj,:)© Ježíšimůj!
4. Dej, ať ještě [:poslední, :)' Ježíši můj,pozemskémé[:slovozní:)6Božemůj!| Atajménalíbezná:-Ježíš,Josef,Maria,| přimésmrti[:přimněstůj,:)© Ježíšimůj!
5. A když vkročím [:před Tvůj soud,:j

Ježíši můj, neračiž mne [:pominouť:| ó
Bože můj, ale přijmouť v milosti, v síle
chleba svátosti, ať jsem věků [:věčně Tvůj,:|
Ježíši můj! (Amen.)

Poutní kniha II. 47
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194.*)
Písně k trpícímu Pánu Ježíši.

(Nápěv jako při č. 31.: „Méjsi potěšení, Matko drahá“, str. 484.)

1. Kde jsi, outočiště srdce mého, abys potěšilmětruchlivého?© Láskaváměkřížemzastavila,
k hoře Kalvarii obrátila.

2. Tebe, Ježíši, to netěšilo, - že se člověčenstvoprohřešilo,© tožTy'snavštívilzemopuštěnou.
abys vykoupil nás krve cenou.

3. Pospíchejme ku Kristovu kříži, Vykupitel
na nás vlídně shlíží, Jeho rány, Jeho utrpení
lidu hříšnému jest k poučení.4.Poslyš,hříšniče,PánJežíšpraví:© Jájsem
pravda, cesta, život pravý, kéž Mě každý s křížemnásleduje,© příkladmůjvšemspásuposkytuje!

5. Já jsem trpěl z lásky ku člověku, - od něhovšaknedočkalsevděku,© neboťlidédrazíMněamili,© kohavnéMěsmrtiodsoudili.
6. Jako zlosyna Mějali prudce, - pouty svázali

M1 božské ruce, a tak, štváni zlobou satanáše,
před Annáše vedli, před Kaifáše.

7. Odtud byl jsem veden k Pilátovi, - co jsemtrpěl,nevypovímslovy;© bičování,potupuahanu
přestáti Mi bylo od katanů.

8. Od potůčků krve s Mého těla - tvrdá zeměkolemzrůměněla,© kdyžpakdruhýdenMěvedli
Z města, ach! jak bolestná to byla cesta!

+) Tuto a některou z následujících písní zpívají poutníci,
když, opustivše poutní místo „Tři duby““, blíží se ku „„Hoře
Kalvarii.““ Na hoře Kalvarii koná se pobožnosť křížové cesty
(viz dil II. str. 336.).
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9. Co jsem přestál trudu, vylil potu, než jsem
s křížem přišel na Golgotu! - Hle, již na kříži pním
v hořkém bolu, vroucně na hříšníky zirám dolů.

10. Ke Mně pojďte, koho bída svírá, za všecky
tu Bůh a Pán váš zmírá, - všecky obmývá tu krvísvoji,© rányhříchůmilosrdněhojí!11.Pozdravenbuď,Paneumučený,© Jehožkrevjestnevýslovnéceny,| Tobědíkachválu
nekonečnou - vzdávej veškeren lid s myslí vděčnou!

12. Dej, ať muky Tvoje hodně ctíme - a Tvýmkřížemvždysehonosíme;© vlejnámduchapravékajicnosti,— křížTvůjsviťnámkuvšelikéctnosti!
13. Pro svou smrť nám dopřej na nebeskutěšitisezoslavencůlesku,© dejnámláskyne

hasnoucí plamen, bychom s Tebou kralovali. Amen.

195.szí LTI j"ETVO TCd; i=E IA el
—

TT
LL

TTS
I11.Kdyžslun-cehla-vu| rů-žo-vouza

a. S mě-sli-cem se na ne- bi sta

ho-ry tem- né skry-lo, . a.
hvěz-dic.ob-je vi- lo: Za po-tok Če-droníei 3 1 ; feeMA —8———2 —pAFE ALELUTL

Je-žíš šel, by v po-sled-ní se no-ci tam7ie, I-P;ZAC
| ' — 1

za lid. mo-dlil k Ot-ci.
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2. U brány nechav učně své, šel do zahrady
výše, kde v potu tváři krvavém se modlilkOtcitiše:— Óračiž,Otče,odemme-tenhořký
kalich vzíti, jejž brzy mám, ach, pít.3.Óvětrovégetsemanští,© pročsKristatyto
boly - jste nevzali a neskryli - za dálné hory, doly ?Pročjstevyladnéolivy© svýchkorunvestínmilý| Ježíšeneukryly?!

4. Když třikráte se pomodlil a učně zkáralspící,© zřelJidášeseblížiti— sezrádnouzlobou
v líci, jenž pozdravem a polibkem krev zradilnevinného© Ježíše,mistrasvého.5.Jaktrpělivýberánek© Pánnášsenechal
svázat, a k soudu vésť, by účty klad' ze slov,ježpřišelkázat;© aačbylzcelabezviny,-přec
mrskali jej, bili a v tvář mu svatou plili.6.Kdyžsluncevyšlonaobzor,| tukvladařiHovedli,bykřivýchsvědkůžalobou© zlévěci
na Něj svedli, by volali: „On bouří lid - a králemsebečiní,| podvrátitťřádnášmíní.“T.Pilátaženavzkázala© vtudobumuži
svému:© „PropusťHo,jestiťbezhříchu,bezprávínečiňJemu,© nebmnohojsemjátrpělavespanídnesproNěho,| promužetohoctného.“8.PilátdalKristazbičovat,© chtějejejpropustiti3— všakžidéstálevolali:© „Nakřížimusípniti.“© APilátlidubojese,| ačzřel,ževinennení,| daljimJejkusmrcení.

9. Teď šarlatem Jej oděli k posměchu všemudavu,akorunumutrnovou— nasvatouvtisklihlavu,| paktřtinuvrukudavšemu,| předním
se ukláněli a k zábavě ho měli.
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10. Když ztýrali Jej ku smrti, kříž těžký
připravili. a na svatá ho ramena Ježíše položili.Onvzaljejrád,nebvědělto,© žesmrtínatom
kříži zas lidstvo k Bohu sblíží.

11. Když pak již pněje na kříži, - ztad k zemiokemshlédl,© svouMatkuuzřelpodkřížema
Jana, jenž Ji vedl; „hle, matka tvá,“ děl k Janovi,„hle,synTvůj,“pravilkMáti,© „nechťlásku
láskou splatí.“12.KdyžJehosvatádušepak© sestělem
rozloučila, tu žalem zem se zachvívá, a mrtvé,
které kryla, z svých útrob živé vybývá, i sluncesvitsvůjsbírá,© žeBůh-člověktuzmírá.

13. Pak tělo s kříže Nikodem a Josef zbožněsňali,© avonnoumastipotřené© vhrobnovýpo
chovali, tam spočíval Pán po tři dni, až třetího
vstal zase. svou mocí ve své kráse.

14.Rádpomni,milýkřesťane,© tésmrtisvéhoPána,jížpoutatoběodňata© asvobodatidána,bysživbylzbožně,kajicně© aposvémputování
kdys došel smilování.

196.

(Dříve: „„Ach, kýž jsem slavíčkem.““)b>E===
1. Ach, kýž jsem já ptá-čkem, ma-lým pro-zpě

A2 b 2

váčkem, pře- le- těl bych mo. ře
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k O-l- vet- ské ho ře!

2.Poslouchalbychzticha,© jakPánJežíš
vzdychá, - vzdychá k Otci svému, poroučí se Jemu.

3. Od Otce On žádá, ať Mu neukládá hořkýkalichpiti;| smrteinýstrachcítí.
4. Anděl k Pánu spěje, v Jeho duši lejejakorosuvlahou| útěchyzvěsťblahou.5.JižPánodhodlaný© čekánakatany,kterýmJidášvelí| proradnýasmělý.6.Zbojcům,byHojali,| Jidášneurvalýdávánaznamení| Kristupolibení.T.Kdyžbylupoutaný© Pánnášmilovaný,kAnnášiJejvlekli| pochopovévztekli.8OdtudkuKajifáši| vedouSpásunaši;

bídní lháři nyní z rouhání Jej viní.9.„Zemřirouhačsmělý!“© židůradavelí;kPilátupakvedou| Kristastváříbledou.10.PilátvsoudJejstaví,| „bezvinyjest“praví;| alechátrakřičí,aťJejsmrtízničí.11.Chtěvztekliduzmoci,© KristuodpomociPilátodestráže| zmrskatiJejkáže.
12. Když Jej zbičovala, trní v skráň Mudalaaplášťnaramena| chátranezkrocená
13. Přiveď Pilát k lidu - Krista, živou bídu:

„Člověk-li to, rcete! Již Ho nevražděte!“
14. Nie to neprospívá, lidu vřava divá„ukřižujHo!“volá;| Pilátneodolá.15.Křížnaňpoložili,néstipřinutili;© jdou

Ním plni vzdoru. na Kalvarskou horu.
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16.Pojďsem,dušedrahá;© Kristus,původ
blaha, pní tu v bolu mnohém, by tě smířil
s Bohem.17.Kristemilovaný,líbámeTvérány;| propřehořkoutrýzeň© dejnámvěčnoupřízeň!

197.

(Dve „Truchlosmutnoupíseň spolu zpivejmo““)
o 1 b - b miG2EEE: = Ee==H
1. Tru-chlou pí-seň o Kri-sto-vě mu-če- ní

za-zpí-vej-me zbož-ným ža-lem vzní - ce - ni,

M

AES=
+

u i- bej- me v du-chu sva-té rá- ny,
K- Jjo >ejEEE: =

kte-ré za hřích lid-ský Pá-nu dá-ny!

2. Což se trápil Kristus milý na hoře, kdyžseksmrtibolnéchystalvpokoře!© Krvípotilo
se Jeho čelo,- o spáse když lidstva přemýšlelo.JakMubylo,kdyžHoJidášpolíbil,© jenž
Ho vyzraditi židům přislíbil! - Jak Mu bylo, když
Jejv pouta jali, když Jím smýkal žoldnéřneurvalý!4.OdAnnášekvelekněziKaifáši| násilím
Jej zástup katův unáší, smýká Jím tu ruka nelítostná,© neprávěElosoudíradazlostná.O.Sotvaslunkosvitlo,vedenkvladaři,© jehož
úmysl se dobrý nedaří; Pilát s Krista všeckuvinuskládá,| alesmrtiPánělidsižádá.
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6.VedouPánaposetéhodeštěmran;| „Ukřižovánbudiž,nasmrť,nasmrťdán!“© zběsiledav
hlučí nedočkavý, když mu před oči se Kristus
staví.

T. Ach! již Kristus na ramenou nese kříž,doprachuJejchýlídřevahroznátíž;© smutněubírásenaGolgotu,| srdcebolMuzrýváostřím
hrotů.

8. Na vysokém kříži strádá Kristus Pán;podnímlidserouhá,tesknísvatýJan,© Matka
přebolestná hořce kvílí, an Syn drahý hlavu
smutně chýlí.

9. Dokonáno, hřích už světa těžký smyt,všemuliduvzcházíspásyblahýsvit;| dotrpělPánJežíšhořkoutrýzeň,© zjednalztracenounámBoží
přízeň.

10. Oslavujme hrozné Páně bolesti, čiňmedobré,chraňmevšechseneřestí,© bynámzkříže
spásy růže zkvetly ©amy v nebeský kraj vešli
světlý !

198.

(Dříve: „„Ach, hříšný člověče, rozjímej.““)ej c HH=E
1. Ach, mou du-ši hříš-nou trá-pí žel

že Pán Je-žíš to-lik vy-tr-pěl,

trá-pí žel,
vy-tr- pěl; vy-slo-vi-t1 mož-no ne-ni,



— 745 —

kSh EEESEP
ja-ké sná-šel u tr pe-ní. prohřích můj

A — '. — - — 0 ) ] IL UTEELUKPT T ET —
Pán Bůh můj, pro hřích můj Pán Bůh můj.

2.Zjedinévšetrpěl[:příčiny,:|© abyzničilnaše[:proviny:);© ačsámnicbylneprovinil,Otcisvémudostičinil— [:prohříchmůjPán
Bůh můj:j.3.Volněrucevložil[:vjařmopout,:|| na
zlostných se vydal [:židů soud:), poliček si nechaldáti,— hrozněsebeurouhati| [:prohříchmůj
Pán Bůh můj:j.

4. A když byl v tak pustý [:posměch dán:),
chátrou bohaprázdnou [:urouhán:], ach! jak byltuzarmoucený© abolcítilbezejmenný| [:pro
hřích můj Pán Bůh můj!:j5.PakJejkPilátovi[:přivedli,:)© tulid
žaloval naň [:posedlý ;:) 1 byl krutě ubičován,
trním ostrým korunován [:pro hřích můj Pán
Bůh můj.:]6.Jehosvatáhlava[:klesala:],© kdyžjirána
sterá |:zbodala:]; ale vzal kříž na ramena
ušlehaná, unavená [:pro hřích můj Pán
Bůh můj.:|

7. Odnáší kříž těžký [:z města ven,:| jižsnímnaGolgotu[:přiveden;:)— přibitisenakříždává,© ach!jižbolnědokonává-[:prohříchmůj
Pán Bůh můj.:j
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199.

Píseň k pěti ranám Pána Ježíše

Arp 3 3 | ] 3lm TÍ TJ MZMPP = STL =TF=ZFEF=ZA
1. Zdrá-vy buď-te Kri-sta rá- ny,pE =ee

ne po sti hlé lá-sky sehrá-ny!=== LLe==
I E

Z nichž-to ne u. stav nou. ře- kou

K- ——© IES TL —T 1(PpET pr ——1MSVÁTI Í o WISezkr-va-vé| pra-me-nytekou.
2.Nadhvězdyleskvětšímáte,| vůnírůžepřemaháte,© cenouperly1všestatky,© dušimé

jste nad med sladký.3.Vevásmyslunesnázi| vjistéútočiště
vchází, kdežto nikdy útok vraha nezvrátí
jejiho blaha.4.Kolikranjestnesvědomě© dánoKristuvradnímdomě;koliktokrůpějíkane© zJeho
pleti rozedrané!o.Ach,toJehosličnéčelo© břitkýmtrnemobolelo,© ahřebostrýkvětšímuce-probodánohy
a ruce.6.Akdyžduchazvlastnímoci© nebeskémuoddalOtci:© prošlokopísvatýmbokem,© dvojím
se kříž zbarvil mokem.
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T. Pán se v hrozné muky dává, - a tak spásudokonává;© sebenedbá,knámjenhledí,krev
za nás přesvatou cedí.8.Kdojstenakaženívinou:© pojďtesem,zde
vody plynou, - jichžto lázeň přežádoucí oživí vám
duši mroucí.

9. Diky pějte Hospodinu,- a s Nim vládnoucímuSynu,— Jehožkrevnásočistila,© aJenžnám
Ducha vysýlá. Amen.

200.*)beLEE E HFE=ESL4 1.O-čihoř-késl-zylej-te,srd-ce— lí-tost
U — s v I d Le oůEEEse| =masep AFTE

ně se chvěj-te, važ-te rá-ny bol a ho-ře,
O z 1 4„o PE | : —HSTEP86TE O O C mježPánsná-ší© u.po-ko-ře.

2. Luza mečem opásaná, s kyjem v rucejímáPána,jatéhopakvhlučnémdavu| vedouc
tepá v tvář 1 hlavu.OddechuMunenípřáno,| ktrýzněníHokatůmdáno,akatchystákrutéruce© bezcitu
a bázně k muce.4.Ach,Pántrpíbičemkata,| zevšadprýštisekrevsvatá,| zsinajíažhruďaplece© anižPán
jen slova vece.

o*) Tuto píseň možno zpívati také před růžencem bolestným.
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5.Opětstrojimukujinou:© ztrníkorunu
Mu vinou, korunu tu bodlinatou zatlačují
v hlavu svatou.

6. Kat Ho vleče za provazy, - smích Ho k místudoprovází,© kdemáduchsestělemloučiť,-ase
s Otcem v nebi sloučit.T.Pnitamnatomdřevěhany:© vrucejsouMuhřebyvklány;| tampnímezinebem,zemí,
a krev prýští údy všemi.8.Jakolotrnejpodlejší,© pnítunášPánnejsvětější;© krozmnoženíJehohany| věsílotra
s každé strany.

9. A když poslední krev roní, hlavu bolestivoukloní.kOtciokemmroucímvzhlédne;© duše
vyšla a tvář bledne.10.Srdcevhříchuzatvrzelé,© uvažtusmrťSpasitele;© ty'sMukřížtenupravilo,© tyjsi
Pána usmrtilo !

201.
(Dříve: „Poděkujme Pánu Bohu a vzdávejme česť a chválu.“)n p —Z|< ——== LLL==H====

1. Po-dě-kuj--mež Kri-stu Pá-nu za vše-li-kou

=="e== -+STS=
Je-ho sva-tou rá-nu, pro Je-ho my u-muEZ u=:m

70 —= 
—=

ehče-ní| navě-kyjsmesBo-hemu-smí-ře-ni!
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2.Ponížilse,sstoupivsnebe,© získatpřišel,hřišnáduše,tebe;--aledošelzaobtiže| nevděku
a přehrozného kříže.3.LámalatuMatkaruce,| vidoucSynasvéhovtěžkémuce,kterak,všecekopuštěný,© prolévá
krev nevýslovné ceny.4.Slyšela,jaktohoželí,© žejejtupínárodzatemnělý; prosmutekvšakstáletěžší| ani
slovem Syna nepotěší.o.Anikrvenezastaví,| kteráprýštízJehobožskéhlavy,hojnětečezrukou,nohou,| aby
smyla duši přeubohou.

©. A když Kristus dokonával, v ruce Boží
svého ducha dával, s nebes říší země celá
velikým se hořem rozechvěla.7.Kriste,provéumučení,| kéžjsmevin
1trestůvoprostěni;© bynásminulvěčnýplamen,

uchovej nás Jezu Kriste! Amen!

202.
P | — E JmTjcE3jr
——9 — -4 F F- -—

1. Když na kří-ži Pán Kri-stus pněl a5S==] E„3P AE==EI.5
pod křížem pláč, nářek zněl: On u ve-li-ké

rPÍLI= ET
—p—595- p —=

bo-le-sti k nám prones' slova mi-lo-sti, všem
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k ú-tě-še a ra - do- sti.

2. Když zhlédl zástup nepřátel, an rouhavěseukláněl,© tuzvolalskříževýšiny:„Těchtajno,Otče!cočiní;— jimodpusťtyto
proviny!“

3. Když lotr v pravo visící Jej prosilsmyslíkající,| byvrájibylhopamětliv,díPán,sekněmunachýhv:© „Dnesbudešvráji
se Mnou živ“4.AMatkuvidaukříže,| jakhroznésnášíobtíže,—„ÓMatko!“pravívlídněPán,© „bud
místo Mne Ti synem Jan; on k službě Tvé jest
povolán.“5.Kdyžúdykrvezbaveny,| ažhavéžízněplameny© Muvzplályvústechposvátných,© Pán
„Žizním!“ volá v bolech svých; leč v odpověď
zní katů smích.6.Kdyžhlava,nohy,ramena© jsoukrutoustrastísevřena:© Pánžalsivmyslpřipustilazústsvýchsteskyvypustil:© Ach,Bože!proč's
mne opustil?“

7. Když blížila se chvíle ta, v níž Pán měl
odjíť ze světa, vzav na se hříchů našich trest,tuzvěstovalnámblahouzvěsť© svýmslovem:
„Dokonánojest“

8. A v tři hodiny zpolední svou sbírá síluposlední© aknebivolá:„Otčemůj!vTvou
náruč vrací Syn se Tvůj.“ A takto dokonal
běh svůj.



— 751 —

9.OJesu!otojediné| Těslepšímlotremprosíme:© inámračhříchyprominouť;| akdyž
se skončí naše pouť, rač k ňádrům svým nás
přivinoutť,

Pobožnosť k Pánu Ježíši, nesoucímu
kříž na Kalvarii.*)

(Dříve: „Sedm pádů Pána našeho Ježíše Krista.““)

Nyní rozjimati budeme o 7 bolestech Pána Ježíše, jež
vytrpěl, když těžkým křížem jsa obtížen na horu Kalvarii
se ubíral.

První bolest.
Na Krista Pána kladou kříž.

Pane Ježíši Kriste! připomínám si onu krutou
bolesť, kterou jsi vytrpěl, když Ti přetěžký kříž
tak prudce na ramena vložili, že ze svatých ran
Tvých opět krev vyprýštila. Pro tuto bolesť prosím
Tě snažně, abys mi odpustil všecky nepravosti mé,
zvláště pak hříchy svéhlavosti a neposlušnosti, kte
rým! jsem spravedlivého hněvu Tvého zasloužil. Amen.Pětkrát„Otčenáš“| ,„„ZdrávasMaria,““jednou„Věřím
v Boha.

Druhábolest.
Ježíš potkává Matku svou.

Dobrotivý Ježíši! připomínám si onu bolest,
kterou jsi vytrpěl potkav nejdražší Matku svou,

*) Pobožnosť tato koná se na tak zv. malé hoře Kalvarii
za Lilienfeldem. — Mimo modlitby zde uvedené modlivají se
poutníci nahoře před křížem litanie o umučení Páně (viz dil I.
str. 150.) anebo litanii o pěti ranách Ježíše Krista (viz dil II.
strana 311).
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jejižto srdce v tom okamžení pronikl meč bolesti a
lítosti. Její žalosť byla žalostí Tvou; a pro tuto
žalosť a pro slzy vé nejmilejší Matky prosím Tě,
Ó nejdobrotivější Ježíši, rač mi odpustiti všecky
mé hříchy, zvláště hříchy neuctivosti k rodičům,
jimiž jsem velikého hněvu Tvého zasloužil. Amen.Pětkrát„Otčenáš“| „ZdrávasMaria,““jednou„Věřím
v Boha.

Třetí bolest.

Šimon Cyrénský přinucen pomahá Spa
siteli nésti kříž.

Kriste Ježíši! Připomínám si onu krutou bolest,
kterou jsi vytrpěl, když jsi, těžký kříž nesa a pro
velikou mdlobu dále kráčeti nemoha, na zemi padl,
tak že katané bojíce se, abys na cestě neumřel,
přinutili Šimona, by Ti pomohl kříž nésti. Pro tuto
mdlobu a bolestný pád Tvůj prosím Tě, rač mi
dopřáti milosti, abych 1 já svůj kříž trpělivě nesl
a Tebe na cestě Kříže věrně následoval. Amen.Pětkrát„Otčenáš“| „ZdrávasMari© jednou„Věřím
v Boha.“

Čtvrtá bolesť,

Veronika podává Pánu Ježíši potní
roucho.

Pane Ježíši Kriste! Připomínám si onu krutou
bolest, kterou jsi vytrpěl, když jsi vedle domu
nábožné Veroniky kráčeje tak zemdlel, že jsi ne
mohl dále jíti. Veronika spatřivši Tě tak zbědova
ného lítostí hnuta přispěla Ti na pomoc a utřela
bílým rouchem nejsvětější Tvář Tvou. Tato služba
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jeji byla Ti tak milá, že jsi jí svatý obličej svůj
na tom rouchu vytisknutý zanechal. Pro tuto bolesť
Tvou Tě prosím, rač v srdei mém roznititi oheň
lásky své, abych 1 já toužil s Tebou trpěti. Amen.

Pětkrát ,„Otče náš“ a „Zdrávas Maria,““ jednou „„Věřín:
w Boha.“

Pátá bolesť.

Spasitel a ženy Jerusalémské.
Můj Ježíši! Připomínám si onu ukrutnou bolest,

kterou jsi vytrpěl, když jsi po dlouhé cestě vy
síilen po druhé k zemi klesl, tak že některé nábožné
ženy Jerusalémské útrpnosti jaty nad Tebou plakaly.
Ó bolesti plný Ježíši, propůjč mi milosti, abych jÁ
o Tvém přehořkém umučení často a rád rozjímal
a hříchů svých, které Tvých muk byly příčinou,
bolestně oplakával. Amen.

Pětkrát „Otče náš“ a „Zdrávas Maria,“ jednou „„Věřím
v Boha.“

Šestá bolesť.

Ježíš vystupuje na horu Kalvaril.
vv: )

oÓ můj nejsladší Ježíši
krutou bolesť, kterou jsi vytrpěl, když jsi, přišed
k hoře Kalvarii, velikou ztrátou krve a nemilosrdným
bitím katanů vysilen, po třetí nenadále na zemi klesl
S velikou žalostí připomínám si tento Tvůj třetí
pád, ó Kriste Ježíši, jakož 1 onu velikou úzkosť,
kterou jsi vytrpěl, když jsi v tom okarmžení na.
vrchol hory pohlédnuv místo ukřižování spatřil.
Prosim Tě úpěnlivě, abys mi odpustil, že jsem
tolikrát duševních i tělesných sil svých ku zlému

Připomínám si onu

Poutní kniha II 438
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zneužil a Tebe, Stvořitele a Vykupitele svého, roz
hněval. Amen.Pětkrát„Otčenáš“© „ZdrávasMaria,““jednou„„Věřím
v Boha.“

Sedmá bolesť.

Pána Ježíše přibíjejí na kříž.
Ach Ježíši můj! Připomínám si onu krutou

bolesť, kterou jsi vytrpěl, když Tě nemilosrdní
katané na hoře Kalvarii ze šatů svlékli, hanebně
obnažili, na kříž položili a ruce i nohy Tvé na
dřevo hanby přibih. Pomni, 6 Kriste Ježíši, jak
jsi na této své smrtelné posteli leže žalostně k Otci
nebeskému vzdyýchai a za milosrdenství prosil. Pro
tu bolestnou cestu, kterou jsi z domu Pilátova až
na vrchol hory Kalvarie těžkým křížem obtížen
vykonal, prosím Tě, ó nejsladší Ježíši, odpusť mi
všecky kroky, které jsem kdy na cestě hříchu
vykonal, a přiveď mne po cestě kříže do slávy
věčné. Amen.

Pětkrát „„Otče náš“ a „Zdrávas Maria,““ jedneu „„Věřím:
v Boha“.

203.
Píseň o sedmi pádech Pána Ježíše

(Dříve: „„Pojďte, hříšníci, hřišnice.““)

dj 9 9 s > „s J n 3 I = sag IL OTCE s el LET© 1 o

“. Pojd-te, hříš-ní, na Gol-go -tu ce-stou s Kri-stemse-dm-krátkdevkr-vi,po-tu— kle-sápá-dem
—l.
JHvda

mi-lost-ným | M
bo- lest- ným. Pojd-te na to po-hle-dě- ti,
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co Mu by-lo vy- tr- pě-ti. za ce-lé-ho
Srě
===

sh s
svě-ta zlost, za na-ši pak ne-pra- vosť.

2. Prvním pádem k zemi padá - Kristus bolněvchvílitékřížkdyžnaNějrotavkládá| vesvézlostizaryté.© Však,čímklesá,křížtonení,
nýbrž všeho pokolení - jsou to hříšné proviny,

jež vzal na se nevinný
3. Pod křížem když zmdlévající, veden tlupouzločinnou,© potkalMatkubolestící,Matkusvojipřemilou:© pohlednaNibolný,němý,podruhéJejsrážíkzemi,| bol,jenžtvářJípokrývá,

srdce Jeho rozrývá.4.Katvšakneznáustrnutí,© smrtiKrista
žádostiv, dál a dál jen jíti nutí, na horu bydošelživ:© alemarně,Kristusmilý© opětklesá,
pozbyvsíly;| atoťtřetíJehopád,-jehožvinou
zlostný kat.5.AkdyžkVeronikydomu| Ježíšzemdlenpřišeljiž,— kat,ačvelminerádtomu,© zři,jak
zasJejsrážíkříž:© počtvrtéjaknazemkleslpodtíží,jižtěžcenesl;© tuMurouškupodává
Veronika laskavá.

6. Dále jde a opět padá, - spatřiv ženy plačicí,vdušiJehobolsevkrádá© promláďvzhoubu
pádící;© zří,jakmláďtavhříšnémpychu-oddávásesvětu,hříchu;© atotěloKristovo© kzemi
vrhá na novo.

48*
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T.KdyžpakstanuluGolgoty,| nanížbrzy
skonať měl, - povyk rozpoutané roty: - „Zase klesá !“divězněl.© Anoklesá—zláskyvřelé;„abyzatolidstvocelé| opustilohříchupád,klesányní
Kristus rád.8.NaKalvarskémnatemeni© posledníbylKristůvpád,© kdyžtamvnectnézahanbení
svlékli s těla Jeho šat. - Neboť zřel, že pro mnohého

zatvrzelce pro hříšného - marně prolévá svou krev,
marně krotí Otcův hněv.9.Kriste,dej,bytisicerý| díkTizatoznítisměl,©zapádkzemizasedmerý,| jejžjsipronásvytrpěl.© Zatypádyvždybuďctěný,-chválenýavelebený© odstvořeníkaždého,| odlidu

zvlášť hříšného.

Modlitba k ukřižovanému Pánu Ježíši.

Bože, jenž js1 pro vykoupení světa chtěl se
naroditi, býti obřezán, od židů zavržen, od zrádce
Jidáše políbením zrazen, provazy svázán, jako
beránek nevinný na popravu veden, před obličej
Annáše, Kaifáše, Piláta a Herodesa potupně po
staven, od křivých svědků obžalován, biči a potupou
trýzněn, uplván, trním korunován, třtinou bit, ve
tváři zastřen, ze šatů svlečen, hřeby na kříž přibit,
k lotrům připočten, žlučí a octem napájen a kopím
proboden: Ty, ó Pane, pro tyto své nejsvětější
muky, jež já nehodný rozjímám, a pro svatý kříž
a svatou smrť svou zachraň mne od muk pekelných
a račiž mne přivésti tam, kam jsi přivedl lotra
s Tebou ukřižovaného. Jenž s Otcem a Duchem
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Svatým žiješ a kraluješ Bůh po všecky věky
věkův. Amen.

Pětkrát „„Otče náš,“ 5krát „Zdrávas Maria,“ krát
„Sláva Otei“ atd.

Odpustky za tuto modlitbu viz str. 326.

204.

Píseň při Božím hrobě.
(Dříve: „S žalostí pokračujme.““)

J |.-4 G TE yI Jj 3ČC L CL
1. Se ža-lo-stí ka-jí-cí pojd-te,pojd-te,4-4O fyP PL ZTELATÍC

Lhříš-ní-ci:© khro-buKri-stakle-kej-me,
Ok i5ji py% ly 1PLPLALCICPTT1. . i

sl-za-mijejzmá-čej-me;© nebnášhříchjest
p-4 —
Ve — 2—- yoFP TÝ LILCH

je-di-nou| smr-tiKri-stapří-či-nou.
2.JezuKristepředrahý,| odpusťhříchnámneblahý,jímžjsmedušizničili,© Tebenakřížpřibili;-odpusť,odpusťnašizlosť© anáspřijmi

na milost. |
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Rozjímání
u svatého kříže na malé Kalvarii, nebo

u kteréhokoli jiného kříže.

Tři sta let po narození Páně císař Konstantin,
válče proti Maxenciovi, uviděl v oblacích sv. kříž,
nad nímž stkvěl se nápis: „V tomto znamení
zvítězíš!“" I poručil upevniti nad korouhve
vojenské toto znamení křesťanův a s důvěrou v pomo?
Boba křesťanského svedl bitvu se svým protivníkem
a skutečně zvítězil. Jsa přesvědčen, že Bůh kře
sťanů jest jediné pravý, zakázal pronásledovati
vyznavače Ukřižovaného a sám také později přijal
víru Kristovu. Nábožná matka jeho, sv. Helena,
dala v Jerusalémě vyhledati to svaté dřevo kříže,
na kterém Kristus smrť podstoupil a uložila je
v nádherném chrámu, který na hoře Kalvari vy
stavěla. Tři sta let po tom dobyl perský král
Kosroes II. Jerusaléma, jenž s celou zemí palestin
skou padl do rukou nevěřících. Křesťané ovšem
litovali svatého města, ale mnohem bolestnější byla
pro ně ztráta svatého kříže, jejž vůdce perského
vojska z Jerusaléma s sebou odnesl. Za čtrnácte
let přemohl však řecký císař HHeraklius krále per
ského a první podmínkou míru učinil, aby svatý
kříž křesťanům byl vrácen. I poslán mu vskutku
zpět neporušený ve stříbrné schránce a přivezen
k nesmírné radosti všeho lidu do císařského sídla

Cařihradu. Hned příštího jara vydal se císař do
Jerusaléma, kdež chtěl to svaté dřevo slavně po
staviti na dřívější místo. (Ohromné množství lidu
ze všech národův a krajů připojilo se k této svaté
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pouti, chtic býti přítomno onomu slavnému oka
mžení, kdy kříž svatý opět bude postaven na místo,
kde Spasitel dokonal dílo našeho vykoupení. Císař
sám chtěl nésti kříž na ramenách na horu Kalvaril.

Ve skvostném rouše císařském, ozdoben zlatou
korunou béře na sebe svaté dřevo, chce jíti — ale
nemůže učiniti ani kroku do předu. Zkouší toho
podruhé a potřetí, ale jakási moc neviditelná ho
zadržuje. (Co se stalo? Patriarcha jerusalémský
Zachariáš, duchem Božím osvícen, poznal příčinu
a pravil Herakliovi: „0 císařil Ty v královské
nádheře chceš nésti kříž, jejž Vykupitel nesl chu
dičký. Na tvé hlavě třpytí se koruna zlatá — Ježíš
však byl korunován trním. Ty jsi obut a Kristus
Pán kráčel bosýma nohama.“ — I odložil císař
skvostný plášť, složil Korunu s hlavy, sezul obuv
a vzav opět kříž na ramena, nesl jej bez překážkyulicemijerusalémskýminaKalvari© Pozdějipře
neseno vítězné znamení naší spásy do Říma, kdež
se podnes jedna čásť v basilice sv Petra, druhá
pak větší ve chrámu „svatého křiže“ uctívá. —
Hle, křesťané, tak slavným stalo se toto dřevo
hanby, že na něm pněl Král králů. Dříve bylo
u pohanů nástrojem umučení, nyní jest vítězným
odznakem křesťanstva. Ve znamení sv. kříže konají
se všecky obřady církve katolické; svatý kříž
stkví se na věžích chrámů našich, v palácích vel
možův 1 chýžích chudasů. Křížem zdobí moenář
prsa zasloužilých bojovníků, křiž leskne se na
korunách královských, jak již ve Starém Zákoně bylo
prorokováno ; všude, kam víra křesťanská pronikla,
shledáváme se s obrazem ukřižovaného Spasitele.
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A co nám hlásá toto znamení spásy? Jest
knihou, z níž jest nám se učiti vědě svatých dle
slov sv. apoštola Pavla, jenž (1. Kor. 2, 2.) dí:
„Nesoudil jsem, že bych co jiného mezi
vámi uměl, než Ježíše Krista, a to Ukři
žovaného.“ Nuže pohledme také my vzhůru ke
kříži a nemohouce pro krátkosť času rozjímatt
o všem, co nám Spasitel s tohoto trůnu své lásky
hlásá -— vždyť to poskytuje dosti látky k. úvahám
pro celý život náš, — uveďme si na mysl aspoň
naučení nejhlavnější.

I. Kříž Kristův ukazuje nám pravou pod
statu hříchu smrtelného a zlobu skoro
nekonečnou, která v něm spočívá. Ptej
se, křesťane, kdo visí na tomto dřevě? Ježíš Kristus,

jednorozený Syn Boží. Bůh sám dal se tam přibiti,
aby smyl hříchy celého světa. Ano, jediné hřích
byl příčinou smrti Kristovy. Tak veliká jest zloba
hříchu smrtelného, že kdyby se všichni andělé za
nás byli káli, přece by nebyli ani za jediný hřích
těžký uražené spravedlnosti Boží dosti učinih. Na
věky ztracena byla pro nás blaženosť nebeská,
kdyby Syn Boží za nás nebyl umřel. A ty, křesťane,
přece tak lehkovážně pácháš ne jeden, nýbrž tolik
těžkých hříchů! Dopouštíš se smilstva a cizoložství,
— a pranic nedbáš urážky, jakou Bohu svému
působíš. Dopouštíš se krádeže a podvodu, — a nic
toho nedbáš. Hřešíš opilstvím a hýřivosti, lží,
klením a rouháním; česť bližního svého hanobiš,
a nic toho nedbáš. Zpovídáš se svatokrádežně, při
jímáš nehodně Tělo Páně, jiné a jiné hříchy bez
ostychu pácháš,-— a při tom ani nevzpomeneš, že
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každým tím hříchem svrchovanou velebnosť Boží
skoro nekonečně urážíš. Ježíš, Syn Boží, projedinýhříchsmrtelnýtrpípřehrozné| bolesti
a muky, nechá si probodnouti ruce, nohy i bok,
umírá na kříži — a člověk, zaslepený, zatvrzelý
člověk hřeší přece bez ostychu dále.

2. Hrozná jest vina hříchu smrtelného, ale
hrozný je také trest, který jím hříšník
na sebe svolává. To je druhé naučení, které
nám svatý kříž dává. Pohleď, křesťane, na svého
Spasitele ukřižovaného a rozjímej, co pro tebe na
kříži trpěl. Jaké to bolesti a muky! Od hlavy až
k patě pln ran. Palčivá bolesťve hlubokých ranách
Jeho ramen; palčivá bolesť v ranách Jeho rukou
a nohou; palčivá bolesť v ranách Jeho nejsvětější
hlavy. Ach,jaký to trest stihlBeránka nevinného!
Jaký to trest za hříchy cizí! Jaký to trest pro
Syna Božího! Bylli však Syn Boží, Beránek
nevinný, za hříchy cizí tak trestán, jaký trest
stihne tebe, 6 křesťane, za hříchy tvé vlastní!
Chceš to věděti? Pohlédníi okem víry do propasti
pekelné. Když Ježíš Kristus, nevinný, takové
bolesti trpěl, možno-li se diviti, že člověk hříšný za
vinu vlastní věčně v pekle trápiti se bude?

9. Ale nezoufejme, — vždyť stojíme pode
trůnem lásky Boží. Ano, svaté dřevo kříže do
dává útěchy hříšníkům kajícíma ukazuje
jim cestu k božskému Srdci Ježíšovu, v němžto
všichni najdou odpuštění, mají-li opravdový úmysl
hříchů spáchaných litovati a uražené spravedlnosti
Boží dosti učiniti. A kdo z nás byl by srdce tak
zatvrzelého, tak kamenného, že by se nepohnul
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k lítosti, patře na dřevo kříže, na němžto vtělený
Bůh z lásky k němu v nevyslovitelných mukách
ducha vypustil? Kdož by se neodhodlal život svůj
polepšiti, věda, že Bůh smrtí svou od věčného
zatracení jej vysvobodil?

Ó vtiskni si, křesťane hluboko, do srdce svého
obraz úkřižovaného Spasitele a nezapomeň nikdy
na vážné ty pravdy, které ti svaté dřevo kříže
připomíná. Pamatuj na velikou cenu své nesmrtelné
duše, kterou Bůh tak draze vykoupil! Uvažuj, jak
hrozně svrchovaného Pána svého každým hříchem
smrtelným urážíš. Měj ustavičně na paměti věčný
trest, který hříšníku nekajicnému hrozí. Ale roz
jímej také často o veliké lásce svého Vykupitele,
jenž duši svou za tebe položil, a pak zajisté 1 tvé
srdce, vděčnosti plné, Boha svého milovati bude nade
všecko. Amen.

205.
Píseň k Pánu Ježíši na kříži visícímuE ZZRAÍ

i4am Ťe-HI ar PE
= j hd „

wřv v
ď |1.Přistuptežkřesťané| uctitkřížpřesvatý,

na němjest Kristus Pán bolestně rozpjatý.

Kri-steJe-ží-šio krá-linej-vyš-ší,ProTvo-jichpětran© mi-lo-stivbuďnám,
nk “A i —I 1

“ | j I L e h ) + Í; i | J NA Á=
L C4 l s s a I; e > > e s

smi luj se nad ná- mi!
od-pusť na še vl- ny.
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těžkýmbřemenemzaměstobranouven?© Kriste
Ježíši atd.

3. Jest to náš Spasitel, - nese kříž potupy, - pro
mdlobu nemůže - projíti zástupy. - Kriste Ježíši atd.4.Achkřížtenpřetěžký© nazemJejporáží,© prohříchůpřehrozné©— bolestnézávaží.
Kriste Ježíši atd.

o. Ježíši, Ježíši pro ten svůj první pádračnásvšechpoklesků© mocísvouostříhat.
Kriste Ježíši atd.

6. Učiň tak z lásky své k Matičce milené,kterážTěpotkala©—vpodobězměněné.© Kriste
Ježíši atd.

7. Obličej milostný - zdá se Jí neznámý, neboť
jest potřísněn - bezbožných slinami. - Kriste Ježíši atd.8.Matičkožalostná,© jakJejmášpoznati?
Zbili Jej do krve - katané najatí. - Kriste Ježíši atd.9.ZbiliJejbičíky© naúdechzevšechstran,odpatydohlavy-zřítiljenstopyran.| Kriste
Ježíši atd.

10. Korunu trnovou - vtiskli mu do hlavy, - do
kosti hluboce, - celý jest krvavý. Kriste Ježíši atd

11. Do ruky dali Mu - nemoci odznaky, - nedbali,žeJejBůh| proslavilzázraky.© KristeJežíšiatd.
12."Na rukou, na nohou - hřeby Jej prokláli, 

ku křížipřibili - lotrů dvou ve vzdáli.- Kriste Ježíši atd.13.SkřížemJejvztýčili© namístěpopravypředsvátkemvelikým| beránkaoslavy.-Kriste
Ježíši atd.

14. Pojďtež již, s Marií - pod kříž se postavte, 
kdo, ach, tu umírá, - na mysli uvažte. - Kriste Ježíši atd.
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15. Sedm slov velikých - posledně promlouvá, - u
Otce hříšníky - láskou svou omlouvá. - Kriste Ježíši atd.16.Dušikdyžvypustil,| sluncesezachvělo,vztáhlosvépaprsky,| celésezatmělo.© Kriste
Ježíši atd.17.Skálysepukaly© nadsmrtíbolestnouBeránkaBožího© prorokypředzvěstnou.© Kriste
Ježíši atd.18.Kterakpaknemámjá| bolestněplakati,

vždyť zřím Tě, Ježíši, pro břích můj pykati. 
Kriste Ježíši atd

19. Pročež, náš Ježíši, dej nám vin želeti,
ať se kdys octneme v lásky Tvém objetí.
Kriste Ježíši atd.

20. Dejž nám to, Ježíši, - nedej nám břešiti,
ať smíme na věky - na Tebe patřiti. - Kriste Ježíši atd.

21. Dej nám to, ať Tvůj kříž ctíme vždy
hluboce, aby nám přinesl spasení ovoce.
Kriste Ježíši atd. Amen.

206.

K Božskému Spasiteli.
L; h p £ ] NEEEp (=== EEE=

1. Je-sunana Opanolten náš;A rEPp T jim]p EE = 7
jenž-to v mo-ci bož-ské zze-mi, ne-be máš,

AnD?

sZe
po-zdra-ve-na bu-diž Tvo-je dra-há tvář,
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ýpb I IZZ EF
,

krás-ná tak a jas-ná jako slun-ná zář
Ab-E— —S FEEEEIZ5
0374 C L s |=

o-brať o-čl svo-je na hříš nícků sbotO. EE =PA
ať jich ne-za-chvá.tí nahý pe-kla vzdor!

2. Jesu přemilostný, věčný chlebe náš, - jenžto
mezi námi v chrámu přebýváš, tělem svým akrvílačnédušesyť,© byjichdábelnejalvpekla
svůdnou síť; - zvláště ve strašlivé chvíli poslední
duši utrápenou z mdloby pozvedni!3.Jesupřemilostný,mocnývůdcenáš,| jenžsevěrnýchdušímileujímáš,© chranižneustálecírkev,svojichoť,© protiIžiaklamudobojenásvod,-protivníkůnašichzhoubnépiklezmař,| ví
tězně nám v bídě svatý kříž Tvůj zař!

4. Jesu přemilostný, přísný soudce náš, který
živé, mrtvé k soudu povoláš, - nabádej nás k dobru,
pravé lítosti, - z vlažnosti a hříchu lid svůj vyprostu,

by nám nebyl určen hněvu Tvého trest, nýbrž
sláva věčná, která v nebi jest!

207.*)
Píséň k nejsv. Rodině.bře3k=Ejez

1. Sy-nu Bo-ží pře - la - ska - vý, jenž-to

*) Zpívá se před Lilienfeldem nebo v Lilienfeldě.
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6"EEA==ETEI
ja- ko člo - věk pra-vý v ro-di - ně jsi

né | j-P L I W. E- +P 4X"T E YYNJ ITTEEe THEEHF==
lid -ské žil; vzo-re ctno-sti ne - hy

== R=I =- I T-——— —84 -E
aE-Fe

=nou-cí,dí-kybud-težTo© běvrou-cí,
T = IT T HH=PE=

NZ K L K A - JH£ ř = X
že jsi knám se. po mí. žil2.ZivotemTvýmposvěcena© věčněbudevelebena© RodinaTvápřesvatá:© Stkvítsebude

povšemsvětě© chaloupkatamvNazaretěláskou
Tvojí bohatá.

3. Jezu Kriste, Boží Synu! © rač shlédnouť
na rodinu, jež tu kleká k nohám Tvým: - Tobě,
hle, se obětuje, Tobě všecka zasvěcuje, - majetkem
ji učiň svým.

4. Tvou chce věčně věků býti, Tebe vroucněvezdyctitipodTvýchkřídelochranou:© chraňjizléhokaždouchvíli,| vutrpenídodejsíly,
v boji buď nám obranou.

5D.Zůstaň s rodem naším, Pane, v službě
Tvé ať neustane, dobře nám býť u Tebe:
V rodinu nás přijmi svoji, nechať všechny členyspojí© jednacestadonebe.

6. Svatá Máti Jezu Krista, - Maria, Ty Pannočistá,© přimlouvejseuSyna:© abykBožíctia
slávě - kvetla ctností neustále - věrná voje rodina.
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T.Patriarchocírkveslavný,© ochráncenáš.neunavný,© milý,svatýJosefe!© vyprosprácipožehnání© akdyspodejpřiskonání© pomocné
nám ruky své.

208.*)

Píseň k nejsv. rodu Krista Ježíše.
(Dříve: „„Zdráv buďnejsvětější rode Ježíše Krista.““)

Nápěv jako při č. 54.: „Jak Tebe chváliť mám,“ str. 515.1Buďodnáspozdraven| rodsvatýKristaJežíše,© vněmžosobdrahýchpět© ojednomvelkémúkolu| sestkvějívláscepospolu© jak
z rajských sadů květ.2.RodtenjestJoachim© aAnnajehosvatá
choť a Josef s Maril, v jich středu Ježiš,
pachole, jak z jara kvítek v údole se
sluncem rozvíjí.3.Ókdejestdušeta,— kterážbyvděčněneměla© rodonenvelebiť,© vněmžvěčnýBoží
SynaPán| Sámvolilmítihodnýstan,-sedítkem
uhostiť.4.Takrodtenpovznesen| nadrodykrálůslavených,© žeBůhmukmenemjest,© neboťjej
zvohl od věků, by vydal k spáse člověků - nám
božskou ratolest,5.Takrodevelebný,© Bůhvmocisvétěpovýšil,ženikdynelzedosť© jazykemlidskýmvyslovit,jakblažensrdcínašichcit| protvoji
důstojnost,

*) Zpívá se cestou ku kapli sv. Jáchima.



— 768 —

6. A proto jazyk náš - Tě, Bože mocný, velebíuvděčnémuctění| achválísvatý,slavnýrod,námlidemdanýnaobrod| adušíkspasení.7.NebAnna,Joachim© námvzornýpříkladdávají,© jakmajímanželésvůjživotzbožněspo
řádať, - aby Bůh mohl požehnať- jich tužbě převřelé.

8. A Josef s Marií zas panny ctné a mládence
- svým vzorem povznáší, - jak mají chrániť nevinnost,tusvatou,vzácnounebeetnosť© nadvšecky
nejdražší.

9. A proto manželé - sem pojďte k svaté Rodině,
ta všecky naučí, - jak máte zbožně, ctnostně žíť,sevespolvláscevěrnéctiť,| tamírvámzaručí.10.Semtaképřistupte© vypannyctnéamládenci,dosvatézahrady© aprosteKristasMarií,| aťživotvášserozvíjí-jakliljebezvady.

11. Též vdovy, sirotci, a všichni, kteřížtruchlíte.© žeprováspřístřeší| světnemáani
pomoci, - sem pojďte, spějte ku otci, - ten všecky potěší.12.Nebpokladnejvětší| vtéchudé,svaté
Rodině - sám Bůh jest uložil, Josefu svěřil svatému,
pěstounu Krista milému, by nás Jím oblažil.13.Aprotovšicknizde© tusvatouctěmež
Rodinu,© aťjejípomocí-sešťastněkdysidostanem,kdeblazejestivěčněvšem,© tamnebeskuOtci14.Buďtedypozdraven— RodsvatýKristaJežíše,© těchosobdrahýchpět:© Jáchima,Annu,
Marii, Josefa, ctností lilii, - nechť stále ctí náš ret.15.Nechťctíjeobzvláště© vposlednínašíhodince,© aťsvatýJoachim© aAnna,Josef,Maria
sezanásvšeckypřimlouvá— uKristaslovem

svým. Amen.
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209.

Písně ku SY. vosefu.“)Aršíí = = oSe—3deslrak
1. Slav-ný ne-be-šťa-ne! to-bě s ple-sema argFE FFFf==
nej-von-něj-ší kyt-ku z ja-ra ne-sem':gr esiEE== ==
li-li-1 a kon-va-lm-ku, prostomíloper
|E=E
6+FEC o:4=1

i-a lin-ku; — Ó sva-tý Jo-se-fe !

2. Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána, - Bohem
tobě péče o Něj dána; - tobě svěřen z věčné rady

Ježiš dražší nad poklady, 6 svatý Josefe!

3. Jakým blahem srdce tvé se chvělo, - když
jsi nejsvětější choval Tělo, - útlounce Je objímaje,
svatou láskou rozplývaje; —Ósvatý Josefe!

4. "Ty jsi Pánu svému věrně sloužil, vždyjenpomilostiJebotoužil;© nyní,vzatánanebesadušetvásNimvěčněplesá;| 6svatýJosefe!
5. S důvěrností pevnou k tobě lneme, - dej, ať

povždy cestou spásy jdeme ; - dej nám jak ty sloužiť
Pánu - a kdys vjíti v nebes bránu; - 0 svatý Josefe!

+) Písně tyto zpívají se buď cestou k Lilienfeldu, nebo
ve chrámu Páně lilienfeldském, anebo cestou ku. kopci
svatého Josefa.

Poutní kniha II. 49
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6. Vyžádej nám milosť, zde na zemi - jako tysestkvítictnostmivšemi;© přimlouvejseuJežíše,bynáspřijaldosvéříše,— ÓsvatýJosefe!
210.

(Zpívá se jako píseň 147., str. 663.)1.Tisíckrátepozdravujem'tebe© 6pěstoune
Krista Ježíše, tebe vítá slavně zem i nebe,
z lidských synů stojíš nejvýše. ty jsi po Mariinejprvnější,© toběčesťachválunejpřednější
andělé a svatí vzdávají, za pěstouna tebe vzývají.2.Vzhlédníinanás.6Josefesvatý,| srdcem
vroucím tebe žádáme; - Boží milostí ty's přebohatý.vtebedůvěrusvouskládáme.© Chvalozpěvti
budem" prozpěvovat, tvoje jméno vděčně zveiebovať,— tebechválitpatřínejvícepoMaru,
Boží Rodičce.3.NeboťmocnýTvůrcezemě,nebe© zapěstounatebevyvolil,— kdyžSynvěčnýpronássnížilsebe,© zPannyMariesenarodil,asejakoútlé,slabérobě| vochranudalPanněa1tobě,takžeotcemTohobývalsjmin,| Jenžjestod
věčnosti Boží Syn.

4. Ty's též vyvolen byl od věčnosti za snoubencePannyMarie,| podtvouochranouapečlivostí— zkvétalajakněžnálilie,— ažnámpřišla
dobaslitování© aBůhmilostivýshlédlnaNi,GabrielkdyžkPanněposlánjest,© abyohlásil
Ji blahou zvěst.5.TyjsiPannučistouopatroval,| tyjsivy
chovával Ježíška, plesaje jsi na loktech Jej choval,pěstovalachránilzmalička.© Vyprosrodinám



m
všempožehnání— avšemdítkámctnéhovycho
vání, aby mohly jak ty s Marii. víti věnce
z rajských lilii.

G. Vzhlédni na sirotky opuštěné, které rodičůjižneznají,© pohleďnavdovytéžuslzené,© které
zapomoctěžádají,© tyjsirodinstrážcedobrotivý,ojichblahostálestarostlivý,© zbídy,neštěstíažalosti| svojípřímluvounásvyprosti!

T. Přimlouvej se, pěstoune ty milý, za nás
všechny vděčné dítky své, - bychom ctnostně na tom
světě žili, chraň nás na duši 1 na těle. Zvláštěažnámbudeumírat,© sMatkouPáněračižpřinásstáti,— aťhlasposledníseozývá:© Ježíši,Josefe,Mana!© Amen.

211.
„A = M N

n | Č 1 Ee M Jj ! m“| p s E
3 l : l L % a 6 JS = J

1. Zdráv buď. strážce Je-su Kri-sta, jímž nám dá-naEE EEEO
spá-saji-stá,© sva-týJo-se-fe,zdrávbud,

+P ITI N k ? <« i P J - —- ——i ——p ——- -Ee ———y--9 . o — F 6e52 .NY |SE
sámBůhdaltipodo-chra-nu— Sy-ná-čkaaeb.6Ps =SEE

S ;sva-touPan-nu,| to-bězpí-vána.šehruď,
aji ]

to-bě zpí-vá na- še hrud.
49%



2.Jakáradosťušlechtilá| vtvojíčistéduši
žila, když js Krista v náruč bral, a Ho's kladl
do jesliček, ziraje Mu do očiček, tak's Ho
mile pěstoval.

3. Ty jsi choval Jezulátko, nejkrásnější Pacholátko,© cítěradosťnebeskou,© hnedjsiJeho
ústalíbal,hnedjsivroucněhlavushýbal,© pro
kazuje úctu svou.4.Vkořeníseneustálém© jmenovalsHonebesKrálem,© každodenněnastokrát,© Syna
Otcenebeského,© zPannysvatézrozeného,-dáno
tobě Synem zváť.Ď.Vrukoutvojichtišedlival,— natebese
vděčně díval, v lidském těle věčný Bůh; a kdyžjsiHoútlechoval,tvářičkyMupoceloval.— co
tvůj cítil zbožný duch!

6. Kdož by nechtěl celovati, kdož by nechtělobjímati— Jezulátkospanilé,© většíhosinemůž'blaha© představitilidskásnaha,© nadtoštěstí
rozmilé.T.Nejvrouecnějšíctiachvály,| poveškerésvětadáli,tyjsihodennadjiné,| tvése
obdivujem' ctnosti a tvé slavné důstojnosti,
která nikdy nezhyne.

8. Za blažené sebe máme, za milosť si po
kládáme, že tě můžem' slušně ctít - a tě v každém
bolném kříži, v každé nouzi, v každé tíži, za
ochránce můžem" mit.9Divotvornoupřímluvmocí,| ochraňujnás
ve dne, v noci, ve všech zemských trampotách, zvlášťbuďnašímprostředníkem,© našímmocnýmpomocníkem© vhroznýchsmrtimrákotách.
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10. Dejž se pohnouť, Hospodine, - Jezu Kriste,BožíSyne!| pěstounovoupřímluvou,© bychompo
vezdejšícestě,© natvémvěčnémrajskémměstě
mohli patřiť na tvář tvou.. Amen.

212.
(Nápěv jako: „Otče, Synu“ atd.

1. Nebešťanů zdobo drahá, - čáko naše, sloupeblaha,© tebe,Josefe,chcemvzývat,| toběpíseň
chvály zpívat.2.Bůhmělzvláštnípéčiotě,© Panněvtobědalctítchotě,© toběpřánoKristachovať,synem
svým Jej pojmenovat.

9. Koho zříti otel chtěli, prorokové předzvěstili,| tohojsityvlidskémtěle-vítalscitem
úcty vřelé.

4. Král všech králů, Pán všech tvorů, - kterývládnenebesdvoru,— Jejžctíandělovésvatí,
ráčil se ti poddávati.5.Bohuúctavěkovitá,| jenžtivěnecslávyskýtá,| jenžnámnatvépřimlouvání-udělradosť
bez přestání!

213.

(Dříve „„Zdráv buď, strážce Spasitele.““)66==
9 / J4£—

1. Zdráv bud, stráž-ce Je - su Krista, jenž jest

E mn—ZESELNITune=Pazilaa =
li-du spá-sa ii-stá, Jo-se-fe. buď věč-ně
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TULL+pe -FeeM1 -m
zdráv!SámBůhdaltipodo-chra-nu| Sy-ná
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čka a sva- tou. Pan-nu; te - be
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kaž-dý kře-sťan slav.

2. Ve tvých rukou tiše dlíval, - s úsměvem senatědíval| vlidskémtělevěčnýBůh;| kdy's
Jejksoběvinulvřele,| vlíčkolíbaluzardělé,
jak tu blažen byl tvůj duch!

3. Josefe náš milovaný, - na němž nelpí mrzkéhany,květesvatéčistoty,© takovécti,lásky,chvály© nanesmírnésvětadáli— nikdohoden
jako ty!

4. Ó jak všichni přeblaženi, kteří ve svébídědenní© sdůvěrnostíktoběInou,aježzkázyvěčnéchrání| tvojeláskabezustání— prosbou
Pánu příjemnou !

5. Na přímluvy svojí Matky, na Josefůvpokynsladký© ujmisenás,Ježíši,abykaždádušedrahá© kTobě,zdrojivšehoblaha,| vzlétla
rajských do výší!
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214.

Cestou na vrch sv. Josefa.
(Dříve: ,„Chvátejte poutničkové.'“)

-D I
LEE E

1 L e ==- — |- |e/

L. Chvá-tej, mi - lý pout-ní-ku, od dáv-na jak
-2M IECbokoEEE

ve azvy-ku na ten vr-šek ku sva-té-mu

JI
=== —F-„mM oLET ED LC JJ

ře-me-sl-ní - ku!

2.Vechrámovémúkrytu— obrazjemnýchprosvitů;© Ježiš,MariaaJosef© zobrazenitu.3.Minuldávnobílýden;© Joseftuvsen
pohroužen,© JežíšektéžuMatičkydřímálibýsen.

4. Matka všecka blažená - sotva tuší, znamená,útěkužesnášetbude© těžkábřemena.
5.Andělsnebepřišelsem;— vesnumluvísJosefem:© „HerodeskrevPáněhledá;| opusť

tuto zem“ů 6.HnedseJosefpoleká,© sútěkemvšaknečeká;| srodinoujejvEgyptvedecestadaleká.7.NejsvětějšíRodině© Josefsloužív'cizině,
už jej anděl opět vrací k drahé otčině.

8. V Nazaretském zátiší, kde již bouří neslyší,svatýtesařpěsti,živí| dítěnejvyšší.9.Ty,jenž'sPánachovával,© utišnašichsrdcížal,© sdůvěroudejpozírati© vnadehvězdnoudál!
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10.Vyprosnám,aťzbaveni— hříchůvšechatrápení| srodinoutvoushbledámeseovráji
blaženi!

215.

K průvodu do chrámu Páně sv. Josefa.
(Dříve: „Nikdy lepšího nebylo na světě přátélství.““)

TELLCCGC UTEKLLia d=JeEna
1. Tak žád-ný lid-ský pří by-tek kdy

a o sty žeh-nán ste-rý -mi, jak

7

ne-byl pro-sla- ven v němž sva-tá dle-l
v Na-za-re-tě ten, o BVAA A

HE=FE=|5H
ro - di - na, když při -sla spá- sy ho-di=Ee =
na:© PánJe-žíš,Jo-sef,Ma-Ii-a.

— CTUps
+ ULL]

p|
2. A mkdo nezřel pokladů tak velkých,předrahých,© nebdražšíchnikdenebylo© těch

dušípřeblahých,ježvchudéchýžibydlely,| seláskousvatousdílely:© PánJežíš,Josef,Maria.3.Astředemtohopokladu© SynBožíjesti
sám, jenž s nebe na zem sestoupil a stal seroveňnám,| sezPannysvaténarodil,© bylidstvo
etností obrodil, je k věčné spáse přivodil.
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4.AskvosttenchováMaria,— jejdenněceluje,© aJosefjemustrážcemjest,© oňvěrně
pečuje,© aúsměvdítkajediný,taksvatý,čistý,
nevinný, jim jako nebes vidiny.5.Ójakjsišťasten,přeblažen,© tysvatýJosefe,1sbožskouMatkouMani!| Tědítkootcemzve,| tijevísvojepotřeby,| tvádušeOtce
na nebi za milosť tuto velebi.6.Aprototaké1járád| sektoběutíkám,svésrdcesceloudůvěrou— tvélásceodmykám,

rač také vzpomněť potřeb mých, mne teďvdobáchposledních| ráddržeťvšťastnýchrukou
svých! Amen.

2106.

Písně k sv. Anně.*)
(Nápěv jako při pisni 136. „Přicházim, o Matko, k Tobě“,

str. 648.)

1. Pospěšte sem, ctitelové svaté Anny milené,natyhorypodoblačné| kustařencevznešené,
kterou v Zákoně hned Starém - láska Boží zvolila,

by z ní kvítkem vypučela Matka Páně spamlá!
2. V manželství se s Joachimem svatá Annaoddala,© žejestmužembohabojným© záhyoněmpoznala;© obažilivesvornosti| bezsvízelů,beztrampot,— jenžedlouhojejichštěstí| neoblažil

ždaný plod.
3. Proto Jáchim odmrštěn byl s obětí svouvechrámě,— ahnednapoušťodebralse,© za

rmoucenýnáramně;© modlilse,ažandělkněmu
*) Písně tyto se zpívají cestou k hoře sv. Anny.

chrámn Páně sv. Anny a v Pnchenštuhen.



přišel s blahou novinou, že mu Anna zrodí dceru
Jibeznou a nevinnou.4.ZaletěltéžandělkAnně| novinytézvěstovat;— ihnedonazaplesala,© svatebnísivzala

šat, manželu vstříc k bráně chvátá, všecka
touhou dojata, vypráví mu: „V životě mém
bude dcera počata!“5.Stalose,jakandělpravil,© přelíbeznéliJium— vypučelozlůnaAnny,potěšilovšecekdům;| plesalijste,Joachime,-1ty,Anno,blažená,kdyžsenavásusmívala© dceranovězrozená.6.Vídalijstevjejítváři| stopyrajskésva
tosti,—dívenčinvzdech,slovokaždé© plnilovásblahostí;chovalijstedceruněžnou| spečlivostípřehojnou,© bysestalaMatkouPáně© pokornou
a důstojnou.7.Anno,mátiMatkyBoží,© pobleďnasvéctitele,© jaktidarempřinášejí| duši,srdceveselé!© Víme,žemášvelkoucenu,| velkoumilosťuBoha,© péčetvá,Omatkomilá,| vzácnájest
a přemnohá.S.BabičkotySpasitele| schotěm,dceroulí
beznou, - přimlouvej se za své věrné, - ať již spásu.naleznou;© probouzejvnáslibéctnosti,jimžjsidceruučila,© vsmrtibudižtěchounaší,© svatá
Anno rozmilá !

R 172 p 1]
E. TIT CCM ZE76609TČT, [E | e—=T 1
1. Kam já po-dě ji se smu-tný bez po

blou-dím v hří-chu mno-hém ja-ko pus-tou



=:za3A?ee —JETI
-(1? 1. , .

mo-ci; za-blou-dil jsem, ne-vím, kde jsem,no-cí;
É——|, IC i AjPoCKOL |=jEAH—————— FE
ach! kdo ob-čer-ství mou du -ši ple-sem?

2.Ty'smouvpouštihvězdou,© Annopožehnaná;© babičko,proszamne,| vnuka,KristaPána,© natvojiOnprosbusvatou— vysvobodí
duši bludem jatou!Šťasten,kdojakdítě© důvěřujetobě,zvítězíonstebou.protikaždézlobě;| jájsemtoběoddáncele,| střezmě,babičkoctnáSpasitele!4.SMariíaKristem| usmívejsenamě,přispěj,kdyžmějímá| svodnésvětarámě;a
když budu v umírání, kéž se tvoje náruč ke
mně sklání!

218.
„Dřív— „Budižpozdravena,matičko,Annosvatá.“)

Nápěv jako při č. 54.: „Jak Tebe chváliť mám,“ str. 515.

1. 0 blahoslavená, matičko Anno přesvatá,
buď od všech uctěna, jak od andělů v nebesích,takodvšechzemskýchdíteksvých| buďstále
slavena.2.Aj,kterákrálovna© pocelémsvětědaJekém| setoběvyrovná?ZamatkuPannyMarie,

té milokrásné lilie, jsi byla zvolena.
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3.Ty'skořenzJericha,— zkteréhorůževykvetla| takvzácná,tajemná,-žejejičistý,krásnýkvět| oblažilspásoucelýsvět,© ÓMatkovelebná.
4. Tož svatá pramáti, - Ježíše bábo důstojná,račnássezastati,© tvápřímluvanámpomůže,žedábelzlýnásnezmůže© apekloneschvátí.
5. Ach, ukaž stezku nám k Ježíši, k Panně

Mari, k těm rájským výšinám, kde bude stálouodplatou© navěkyvěkůbohatousvýmvěrným
Pán Bůh sám.

6. Ó nedej zhynouti - poníženým svým ctitelům,ježbídakormoutí,© učnás,Ómatkopřemilá,jakjsisvoudceruučila— sekBohuvinouti.
7. Ve chvili poslední - na dítky, Anno matičko,

též s láskou pohlédni! - Ó přispěj tehda k pomoci,aťsenámslavněponoci— denvěčnýrozední.
219.

(Dříve: „Pozdravena buď lilium.“)Padzalei ítsec
1.Buďodnásvře-lesla| ve-na,Óanadvšesvatéuctě-na,| Ty,

z 5-= OI orpvtýccyTZ TLBE ds: HFEMFU| 1 pt 
An-no pře-svactů. Buď chvá-la to-bě

Nia bo-ha- tá.
een

vzdá - si - na. zdr“ - VAS. zdrá - vas.



Bols:
zdrá-vas,sva-tá— An-no!
2.VždyťtyjsiPannuzrodila,© jižBůhsivyvolhl,| bySynaJehozplodila.| jimžsvětseobrodil.— Buďchválaatd.
3.Tykřemjsi,kterýkspásedal© námrůži

přestkvoucí, tu růži, nad níž zaplesal světvzkázetonouci.| Buďchválaatd.
4. Ty hvězdou jsi nám přestkvělou, jež plane

na nebi, a matkou věčně blaženou, již lidstvovelebi.| Buďchválaatd.
5. A jak tvé dítě lidský hlas všech panen

Pannou zve, tak k tobě, svému vzoru zas,pnoumatkyzrakysvé.| Buďchválaatd.
6. Neb v Tobě zří tu pečlivost, - jež matkámozdobou© akterástřežídítekctnosť-předzkázousvětazlou.— Buďchválaatd.
( I bědní k tobě vzdychají - a k tobě pohlíží,avšichnitebevzývají,| kdyžsmrťsepřiblíží.

Buď chvála atd.S.Vždyťznámosvětucelému,| žestenvždyvyslyšíš,žeskytnešpomockaždému| asmutnépotěšiš.| Buďchválaatd.
9. Tu důvěru též chováme, - slyš srdcí našichvzdech,avyslyš,spláčemvoláme,| 6vyslyšprosbyvšech.| Buďchválaatd.
10. Rač vždy nás v žití chrániti a zbaviť

od zlého, rač v nebi za nás prositi u Bohavěčného.| Buďchválaatd.
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11. By nad námi se smiloval - a odpustil nám
hřích, a po smrti se shledať dal všem s tebouvnebesích.| Buďchválaatd.

12. A za to, Anno, přesvatá, buď vřeleslavena© azato,ctnostmibohatá.— budvěčněuctěna.© Buďchválaatd.
220.L —ETO TI

a E—=-= ' Sme = ZOTOUE l CETEEZo]
1. Chval-me, ctě - me sva-tou An-nu,

p = — = zm ====F
NIZTE L Ákte-rásvě-tuda.la| Pan-nu
AK NOVYO NNNV L2 =======]PpmE—E—S-| E = :

I i i J C lm E
po- že- hna-nou S vý-so-sti z níž-to no-ciE I] mi€- ] ILE F —-1-hmTe£ bkse—== -TP 10 se
p

za-pu-ze-ní vy-šlo raj-ské o-sví-ce-ní,ApTEN =
| £CZ+-E=

—S
—

RK

[:slun-ce spra - ve dl no sti ']2.Neplodnostismutnéhoře© dlouhosnášelupokoře| schotízbožnýJoachim;© splnilPán
Bůhvšemohoucí© manželůtěchprosbyvroucí,
[:dada ždanou dceru jim.:]3.Ócožobazaplesali,— chválitiseBohajali

za líbezný, něžný plod! Byltě Pán Bůh požehnaný© zpotupyatěžkébany| [:skvělezvedl
jejich rod.:]
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4.Manželétibohumilí| dcerysokanepustili,ozdarjejíbedlivi;© hlídalisvédrahédítko,
darmo hleděl rajské kvítko - [: zhubiti červ kazivý.:]5.Kohomilenepobaví| obrazAnnydojímavý,obrazmatkycvičící?© Sdivenkoukdyžmatkamilá| laškovala,hovořila,© [:zpívalidvaslavíci.:]

G.Vtiskni,Matko,dokaždého© srdcevpravděmateřského© obrazjemnýctnostísvých;© nauč
matky, kterak děti k bázní Boží přiváděti,
[:by jich nejal v pouta hřích!TProstéž,svatáAnno,vřele© zasvévěrnézactitele.— dodávejjimstálosti;— kéžsepřímluvamitvými| stanouvšichniúčastnými| [:ne
hynoucích radostí !:]

221.

(Dříve: „Svatá Anno, ty matičko Panenky Marie.')

Nápěv jako při písni: „Ejhle my již naposledy“, str. 442.

1.SvatáAnno,přeblažená© vnebesíchtypaní,© shlédninanás,matkoctěná,© natvé
uctívání:© Ty,ježmatkouzvána'sMatky,znížsezrodilJežíšsladký:© budižpožehnána,| chvála
buď ti vzdána!2.Toběsúctounekonečnou— všechensvětse
koří,ktobě,paní,láskouvděčnou© srdcenaše
hoří; - neb ty's matkou Matky Páně, - která Kristemknebesbráně© přístuplidstvuupravila,© kdyžje
vina zapudila.3.Tyjsivětevmilékrásy© nakořenuJesse;větev,nanižrůžespásy© prosvětcelýpnese:matkoujsity„Mořskéhvězdy“,— knížsvět
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všecektouhouvezdydůvěřivězírá,| strasť
když zlá jej svirá.

4. Ano, Tu, již anděl zdraví: „MulostiTy plná“Tu,jiždenněblahoslaví| ústanesčíslná:© Tyjsisamazasloužila,© bysJisvětuporodila,© bysJidcerouzvala,© Bohuvychovala.o.Bůhtiklenotnejskvělejší— svěřilpod
ochranu kvítek v světě nejvonnější, radostpozemšťanů:© Ty'stenkvítekvypěstila,© žezněj
vzkvetlarůžebilá,© Pannasvatá,čistá,Matka
Jezu Krista.

6. Není matky tobě rovné na tom světěcelém,© jížtoštěstínevýslovné-dánoStvořitelem:
matkou té se nazývati, kterou Bůh zval „MojeMáti!“© jaktotobědáno,| blahá,svatáAnno!

1. Nuže, paní, s laskavostí na nás s nebeshlédni,© viz,cozléhosvěttenhostí,viz,jakjsmetubědni:© přímluvkynínejvřelejšíuTrojicenejsvětější,© uDcerytéžsvojíbuďnám
v žití boji.8.Ktoběspějíopuštění,© bysjimmatkoubyla,ktoběspějízarmoucení,© bysjepotěšila:Nástéžvezmipodochranu,© zahoj,zacelkaždouránu,© račnámbýtimatkou,— těchouvžití
sladkou.

9. Když pak bázní v umírání budeme sechvěti:zvláštětunás,dobráPaní,| neračopouštěti;© Bohapros,i svatouPannu,bynásvzalidosvýchstanů,| kdejeradosťvěčná,
sláva nekonečná.10.Zatotebe,svatáAnno,| chcemeotitivřele,atvéjménomítivpsáno— vsrdce,žití
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vděčné děti. Amen.

aaa.
Na rozloučenou se sv. Annou.

První nápěv.|FF FFEEE
1. Již se blí-ží kor - mu - tli - vá

A
=,==

„vé le roz-lou -če ní; zů-sta-vímtě,==== =
sva - tá An-no, slad-ké po-tě - še ní.

Nápěv druhý.

+

p%iAbaeGET
KD“V — | 4 e— | [I ď © d |
s] J P) ad c L 8 ď 4-—- a I

. Již se blí-ží kor-mut-li-vá chví-le roz-lou
„AO m a 1M | 1] I I | i J + IPopidrFcfcpeccE TÉTO i mam

če-ní; zů-sta-vím tě, sva-tá An-no,
L 1 3 OT | „1- ma]| Lodn mmo JŠ

V Jj a d JÁ JJP, L ů
slad-ké po- tě - še n

2. Již se doba prodlévání - poutníkovi krátí; 
rač mi vlídně, svatá Anno, - požehnání dáti!

3. Kamkolivěk obrátím se, - láska tvá buď při
mně, - neb jsem tobě duší, tělem - oddán přeupřímně|

Poutní kniha II. 50
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4. Vtlač mi v srdce žalostivé - svoje drahé jméno;onobuďmáchlouba,radosť,© drahocennévěno!$.Jižsebolně,svatáAnno,| stebourozžehnávám;© vše,comám,svouvšeckubytosť
v ochranu ti dávám.6.Jižtysesvýmpříbuzenstvem© ochraňujmouduši,| aťsvékrásydoskonání© hříchem
neporuší!

228.*)
Píseň k svatému Šebestianu.

(Nápěv též jako při č. 136. str. 648.)Gee=pR 2
1. Do-brý jsi Ty, Pa-ne Bo-že,

buď nás zkou-šíš ne-bo. tres-ceš

i když seš-leš trá-pe-ní, .
k du-ší na-šich spa-se-ní; Ty nám ta-kéEEEe EEEEE
u-ka-zu-ješ vzo-ry věrných slu-hůsvých,tbE -WKHD

7“ n
kte-ří v kří-žích ne-kle sa li

Vorbunlea=kon!

ký —Ar-A 3
| E =

ho-dni jsou-ce ů rad Tvých.

*) Zpívá se před kaplí aneb v kapli samé tohoto světce.
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2. Takovým nám vzorem stkví se - věrný
Kristův učeník, v celé církvi oslavený - Šebestianmučeník,| toho'száhyvesvéláscekvelkýmčinůmpovolal,| abysvětlovíryšířil,© zaniživot
v oběť dal.

3. Že v tom díle neunavný - počínal si horlivě,takévězněuvolňoval,© zanevřelnaňhněvivě
císař pohan a pán jeho - hroze jemu trestem zlým,nebude-lipřinášeti— oběťbohůmpohanským.

4. Že pak Šebestian věrným - Kristu vždyckyzůstatchtěl,© mrtvýmmodlámklanětise-císařovi
odepřel, - kázal tento ukrutník zlý, - by byl k stromupřivázán,© bybylšípyodžoldnéřů© kubolestné
smrti sklán.

5. Lučištníci ihned šípy - zbodali jej smrtnými,
Bůh však mocný, dobrotivý - ponechal jej s živými,

- neboť když jej pohřbíť chtěla - zbožná, svatá Irena,
shledala jest, že jen duše mdlobou těla zastřena.6.Akdyžvelký,svatýmučeň© mocíBoží

z lůžka vstal, - hned se k pohanovi vládci rychlýmkrokemodebral,atukněmusmělouřečí| ne
ohrožen s prosbou děl, od zlostí by ustal, jichž
se na křesťanech dopouštěl.T.Nežtentyran,pohankrutý,© nedalmučni
domluvit, - ale káže mučiti jej, - olověným kyjem bítť,

ač Bůh svatou mučně duši - k sobě v nebe povolal
a tam jemu slávu věčnou - za odměnu velkou dal.8.Tamtysvatýmučeníku© nynívěčnouradosťmáš© asezanásvtěžkýchranách,

zvláště v moru přimlouváš, bychom jak ty trpělivěneslivšeckotrápení,© akdyszatojaktyvnebi
věčně byli blaženi.

50*
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224.

Písně ku ss. blahověstům Cyrillu
a Methoději.a-£ — u

ATK ]J Y -1 = — ]1 j >=3 OTBOTL EIo k = imřL 3-=
1. Ot ce svět-la zve le -buy me,-I TÍ]6 E ====jekL==Mo-ra-va-névdneš-níden,© zadarví-ry

Acě Jj- TF 163-=-=d==s43
po-dě-kuj-me, jenž byl ot-cům u-dě-len;

pEV57 . —Dp
Bůh nás z mi-lo-sti jen pou-hé, ze sle-po-ty

DMWe ] T] n
j B EBÍ 10CZ T JÍ T

vy -rval dlou - hé.2.Vidělpředkůbludnécesty,| viděljejichtemnotu,| poslalsvatéblahověsty,| byjevedli
vjasnotu.© BratřípřišlinaMoravu,doneslijim
Boží stravu.

3. Tajemství jim oznámili pověčného života,
Krista Pána ohlásili, jenž jest věčná dobrota;© učilinásBohaznáti,— vpravděsvaté

věrně státi.4.Sochotnostísvatíkněží| věnujíseúřadu,
hřivnou Bohem danou těží, k duší našichomladu.© NaMoravěmodlyklesly,rodinyse

k církvi nesly.
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o.Jiminovérajskésvětlo© vnároděserozžehlo,© pohanstvo,cozemtuhnětlo,© duchujejichpodlehlo.© Kristulidnáškrátkýmčasem© získali
svým mocným hlasem.6.ProtožTobědíkyvroucí,© věčnýBože,vzdáváme;© kvítkaúctynevadnoucí| patronůmsvýmskládáme;| radostnýmichváloplesy© zazní
vají hory, lesy.7.Svatýchbratřílásku,ducha,| račižnašimkněžímdáť,© abymnohýchdušehluchá| ksvadbě
Tvésedalazváť.| Chraňnámvpokojiavmíru

samospasnou v Krista víru.

8. Vy pak svatí patronové, - Methoději, Cyrille,hajtevkaždédoběnové© osenítospanilé;
vyplemeňte vady, bludy, ve slovanských

rodech všudy.9.Proste,abyjednamatka| všeckykmenyspojila,© abynebesmannasladká© rányduše
zhojila; Slovanůvbycelétělo© jednévíry
ducha mělo.10.Nechaťunásdobréskutky© znakem
pravé víry jsou, nikdy útok ďábla prudký - neuškodnámzlobousvou;| potépoutivzemskévlasti
uveďte nás v rajské slasti.

220.

U příchodu poutníků na Velehrad.
nší MNM, EJ AN N 4EFFiji-<<S E71 In1.Ej-hlesva-tý| Ve-le-hradužz4-Ťí,
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Cy-rill, Me-thod ve svém ve kra-ji
nakř A A

6Lu
|

S ra-dost-ným nás srd-cem ví-ta - ji.

2. „Vítejtež nám, dítky naše milé, dávno
jsme vás tady čekali, uvedem' vás k Matceušlechtilé,© předkterouimyjsmeklekali;© neboť
jejípřímluvousestalo,© ženámnebesamopomáhalo,© kdyžjsmesvětlovíryKristovy| do
pohanské nesli budovy.9.Pojďtež,pojďtež,spěšteždonáručí© Matky
Boží, Panny Marie, ta vás Synu svému doporučí,
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podejtež Jí růže, lilie, jež jsme po Moravěnasázeli,© anjsmepoprvéjíprocházeli;| zbožné
srdcejetakytička,© kteroužádáPáněMatička.“4.Taknámznějíhlasyvěrověstů,© jichžto
noha tudy kráčela, - apoštolská slza tuto cestu
jako rosa kvítí smáčela; klekni, hříšná noho, nakolena,© nebjestpůdatatoposvěcena© kroky
Cyrilla a Methoda, - líbejtež ji rtové národa.

5D.Zdráv buď Velehrade, hvězdo stkvoucí,moravskýnášmilýBetléme,© zdePánzjevilsenámvšemohoucí,© Jehožobrazvsrdcineseme;tadyprvníoběťčistákBohu| vznášelasezanásnadoblohu;© odtudpotisícjižporoků| ze
svátostných pijem' potoků.6.Slávatvoje,Sionenášsvatý,© podalekémsvětěslynula,© ztebeproudilvnárodpramenzlatý,© steboužilavlasťihynula;běda,ve
ssutináchkvílíšsmutných,© zlobounepřátelůpřeurputných,© městosvatékleslodohrobu,© asním
národ v bolnou porobu.

T. Kde, ach, kde jsi, hrobko Methodova?Ztrátatvojesrdceprorývá;| hory,dolyrcete,kdojichová,© kterýpahrbekjizakrývá?© Běda,
nikdomístaneoznámi,| protožehříchvládnemezinámi,© nehodnijsmenevděčnostísvou© políbiti
hrobku velebnou.8.Zapomenulijsmedrahématky,© zapomněli
apoštolů svých, svazek církve rozervaly zmatky,mnozípadlivjámubludůzlých;© národneputovalkVelehradu,© protohynulobolestnémhladu;© otcovéimyjsmezhřešili,Šlonopustivše
přemilý.
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9.Odpusťtežnámsvatíblahověsti,| odpustiž
nám, Bože, na nebi, netresel nás pro ty proneřesti,— aťlidkajicnýTěvelebí;| přijmižza
pokánínašekroky,| vylejsmilovánísvéhotoky
na vlasť, by se vjedno spojila, věrou Methoděje,
Cyrilla.

10. Učiň Hospodine, mocný králi, po své
vůli dobrolíbezné; - ať náš Sion Tebe věčně chválí,

vzdělej hradby jeho vítězné, - za přimluvou Pannyvelečisté— neopouštějlidusvéhoKriste,aby
s Methodem a Cyrillem chválil "Tebe v nebi
spanilém,

226.

Píseň Cyrillo-Methodějská ke mši svaté.

(Zpívá se jako předešlá.)Kyrie.Ejhle,oltářHospodinůvzáří,| pře
svatá nám oběť nastává, kterou po tisice letsjasnoutváří© otěinadenzednekonává;zapříklademdávnýmsetoděje© svatýchCyrillaaMethoděje,| jižtorozkazKristůvplnili,© paměť
smrti jeho slavili.

Gloria. „Sláva, sláva na výsostech Bohu,“nadBetlémempěliandělé,© atenzpěvsepodnesnadoblohu© povynášíkPánuvesele;© nechať
jensevěčněvěkůvzdává© Králikrálůpovšémsvětěsláva,© kteroupředkůmnašimvěstili| apo
štolé naši přemilí.

Graduale. Zaznělo nám slovo pravdy věčné
ústy Soluňanů před věky, podnes v lahodě znínekonečné| asvětzaznívájímdaleký;| přinesliť
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námoniPísmosvaté,© bychomzestudnicetétozlaté© moudrosťnebesvezdyvážili,© Bohusloužiti
se snažili.Credo.BezvírysenelzelíbiťPánu,© růžectnostizvíryvykvítá,| víraotevírárajskoubránu,věroudosrdceBůhzavítá;© atenpokladtisic
let již máme, - 0 kéž jej i věrně zachováme ; - snahouCyrillaaMethoda© známeKrista,spásunároda.

Offertorium. Přijmi,;Otče, oběťnekrvavou,kteroupřivečeřiposlední| slavilSynTvůjmyslípřelaskavou© ajižnanásvlídněpohlédni,| jako's
kVelehraduvlídněhleděl© asvoumilosťlidupřipověděl,kdyžsenaMoravěslavila© prvníoběť
Tobě přemilá.

Sanetus. Svatý, svatý, svatý Hospodine,
slávy Tvé jsou plna nebesa, láska Tvoje všemu
tvoru kyne, nechť svět celý Tobě zaplesá. - Sestup,Kriste,přezázračnědolů,© aťseToběpoklonímespolu© scelouvlastí,scelýmnárodem,© 8otci
Cyrillem a Methodem.

Po pozdvihování. 1. Otevřelasejiž nebesbrána,| slovozázračnéknězvyslovil;| vítej,duše,
vítejKristaPána,| jenžsevzpůsobchleba,vínaskryl;© občerstvítěkrvísvouatělem,© spojíšse
dnessesvýmŠpasitelem,© jenžtoživotdrahýza
tě dal, a tě Soluňany k sobě zval.2.Hle,ivtétomilostivédobě© zvetěkstolu
svémunebesPán,© slyš,jaklaskavětěvoláksobě,Božíhodzdetoběuchystán;© kéžsedušeživou
věrou stkvěje, láskou Cyrilla a Methoděje,
nadějí též svatou vzplápolá, že ji Pán kdys v ráj
svůj povolá.
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A gnus Dei. Beránku náš, z ráje chlebe živý,jenžjsivšehosvětahříchysňal,© Tebejsme,jenTebežádostivi,© nebjsivšeckyksobězavolal;ach,myhříchemztratilijsmenebe,| 0kéžnaleznem"jeskrzeTebe— přímluvamiapoštolůTvých,| věrověstůnašichslovanských.
Ite, missa est. 1. Vyslyš, Pane, vyslyš prosbuvřelou,© kterouktrůnuTvémuskládáme;| po

žehnej vlasť, žehnej církev celou, - „zůstaň s námi!“zbožněželáme;| provázejnásnavezdejšípouti,
nedej lidu svému zahynouti, pro Kristovy drahéoběti© vylejmilosťnasvénaděti.

2. Nechť Tvůj oltář nikdy neuhasne - v našichzbožnýchvlastechslovanských,© nechťsedenněkbáninebesjasné© vznášíoběťzchrámůkře
sťanských, která přes tisíc let stále plane,
oslavujíc Tebe, věčný Pane, posvěcujíc srdce
národa, čeleď Cyrilla a Methoda.

220.

Píseň na rozloučenou s Velehradem.
a- |W 3 ILI — TI 59991 9PT>p F— 9-TÝ
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hra-de dra-hý.

2.Sotvajsmetěpozdravili,— hvězdovlastimilostná,© užtě,Nionenášmilý,dálkazastřežalostná.© [:Libámeatd.:3.Nuže,staňsevůlePáně,© krajnásvoládaleký,teprvnebeskánásbáně© spojíkdysinavěky.| [:Líbámeatd.:]
4. Ještě jednou do náručí Tvého, Matko,padáme,| zamilosť,ježzTebepučí,© Bohudíkyvzdáváme.| [:Líbámeatd.:]
5. Požehnej nás na odchodu, milá našeMatičko,© nedejubohémurodu© zhynouť,BožíRodičko.| [:Líbámeatd.:]6.Putujmilostísvousnámi| povezdejší

dolině, - vystříhej nás hříchů jámy, - doveď k nebesvýšině.| [:Libámeatd.:)
T.Poslednějižpoklekněme© vduchunahrob

k Methodu, „odpusť, otče svatý,“ rceme, - „odpusťsvémunárodu!“| [:Líbámeatd.:]8.Viz,jakprohříchnevděčnosti© bolestněsetrápíme,| viz,jakslzoukajicnosti— hrobkutvojiskrápíme.| [:Líbámeatd.:]
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9. Nezapomenou již děti, drahý.otče, na tebe,duchsebudepovznášeti,— zaTebouvždydonebe.| [:Líbámeatd.:]
10.PřisáhámeHospodinu| přitvémsvatémpopeji,| smazatižechcemevinu,-prokteroujsme

trpěli. [:Líbáme atd.:|

11.Mluv,0promluvslovodrahé,© svatý
apoštole náš, - zdaž nám na výšině blahé - odpuštěnívyžádáš?| [:Líbámeatd.:

12. „S Bohem jdětež, moje dítky, - milosť jsemvámvyprosil“© mluvíMethodtěmikvítky,-kterépláčnášporosil.— [:Libámeatd.:]
13.Utrhnisikvítkokaždý— způdytéto

památné,© abyspomněnkumělnavždy-zhrobkyotceposvátné.| [:Libámeatd.:]
14.Kdykolihříchstváříhladkou© natebeseusměje,| vůnítétokytkysladkou| dušemdlá

vždy okřeje. [:Líbáme atd.:

15.Nedej,abyvsrdelsvadla© růželáskyKristovy,láskatabynevypadla,| toujenvlastseobnoví.| [:Líbámeatd.:
16.Pohlédněmeještějednou© navelebnýonenchrám,— odkudsMatkoumilohlednou© Cyrill,

Method žehná nám. [:Líbáme atd.:]

17. Sprovázejte hvězdy jasné - zástup, jenž vásvelebí,© popoutibytétočasné© svámistkvěl
se na nebi. |: Líbáme atd.:|
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228.
(Dle nápěvu: „Bože, co's Polske.“)

1. Bo-že, co's rá-čil před ti-sí-eci ro-ky

jenž-to jsi ří-dil a- po-što-lů soyŽks£re
roz-ža-ti ot-cům ví-ry svět bla-hé, ©

z vý-cho-du k na-ší Mo-ra-věn-ce dra-hé;

je —e —$-— —P

BE
k To-bě hlas pros-by z té-to vla-sti va-ne:pF
Dě-dic-tví ot-cův za-cho-vej nám Pa-ne!

APE
i m i
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za-cho-vej nám Pa-ne!

2. Na Velehradě bratři ze Soluně Cyrill
a Method kázali nám spásu, ochranuskytli v církvesvatémlůně,© učilinárodznátictnostikrásu.-Oddobyténámsvětlovíryplane:© Dědictvíotcův
zachovej nám Pane!

3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskouřečíknihysvatépsali,| získaliláskouKristunárodcelý,© životnámnavševěkyzachovali.
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Nezbynerod,jenžvěřitneustane:© Dědictvíotcův
zachovej nám Pane!4.Koliktobouřínadvlastísesneslo,| oživot
bylozápasitnámvboji,© mohutnésídloSvatopluka
kleslo, Velehrad víry bez pohromy stojí;apoštolůtodilopožehnané:© Dědictvíotcůvza
chovej nám Pane!

5. Velehrad náš ten rozkvétá vždy znova,nižádnámocužnámjejnerozboří,© pokudnášnárodvhloubisrdcechová— důvěrukMatce,kterádivytvoří.© Marlazanásprositnepřestane:
Dědictví otcův zachovej nám Pane!6.Otcovénaši,svatíapoštolé,© jejichžtojménaslavínárodvděčný,© neopouštějtenikdysvéhopole,byvašesetbazrálaveplodvěčný,—| aťnanirosapožehnáníkane:© Dědictvíotcůvzachovej

nám Pane!

T. Nechať se pyšná nevěra kol zmáhá, a peklo
seje koukol nových zmatků, nebudem" dbáti
odvěkého vraha, nedáme věčných bráti soběstatků;© vířevždyvěrnibudouMoravané:© Dě
dictví otcův zachovej nám Pane!

229.

Písně ke cti sv. Jana Nepomuckého.
Nápěv jako při písni 156: ,„„Usedlasi holubice“ str. 678.

1. Probudily se již zpěvné háje, jarní nastal
všeho tvoru ples, z něžných květů milostnéhomáje| nejvonnějšírozvíjísednes;© tyto,svatý
JenezNepomuku,© vroucíchnezamítejchvalo
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zvuků,© ježtlpějizbožníkřesťané,čecho
slovanští tví krajané.2.Včeskévlastikolébkatvástála© ozářena
nebesjasnotou,© dušetvojeláskouBožízplála,
andělskou se stkvěla čistotou! A Pán spatřiv
spanilé tvé ctnosti, povolá tě k velké důstojnosti,budešknězemBohaživého,| nepromluvíšslova
křivého.

3. Jan, hle! na svícnu již Církve stojí,
chlouba Prahy, světlo otčiny, - duše hříchem po
raněné hojí, lékem přezázračným s výšiny;slovopravdyvěčnéliduhlásá,© Kristusjedinážesvětaspása,© akdoJemusrdcezamyká,-vnepra
vostech bídně zaniká.4.Acoústyvýmluvnýmikáže,| potvrzujezářiživota,© kdyžpaksvátosťjazykJanuváže,nelekáhosmrtimrákota;© nebojísehněvukrálovského,| nezradíťonnikdyBohasvého,© nezjeví,
co Pán mu zakázal, jemuž na věky se zavázal.

5. Darmo Janu hrozíš, králi krutý, - darmo hory,dolyslibuješ,© darmonevinnéhovážešpouty,marněkatysvojenanějštveš;© nežádáťonleskutvéhozlata,přísahajejvážesvatosvatá,— lidé
na něm nikdy nezvědí, královna co řekla v zpovědi.6.JižjejkuKarlovumostuvlekou,— jižjejvrhlivJůnoVltavy,| hvězdyjasnénadhlubokouřekou© vevěčnémseběhuzotaví;| namístě,kde
tone mučeň svatý, v zázračný se vinou věneczlatý,© jimžBůhJanavěnčínavěky| akraj
divem září daleký.T.Dušičistoublažívěčnásláva,| tělosvaté
v Praze sladce spí, jazyk neporušen pozůstává
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neprozradivBožítajemství;© nebe,zeměJanamučněslaví,© májmunactnouhlavuvěnecstaví,národotcemsvýmjejnazývá,© zapřímluvujeho
prosivá.

8. Zasvětme též jazyk pravdě Boží - za pří
kladem Jana statečným, a když Pán prst na
ústa nám vloží, neplýtvejme slovem zbytečným,

mluvme, když Bůh mluviti nám velí, - a byť světnámbránitichtělcelý,© mlčmevšaktéžkPáněrozkazu,© nedbajícežádnýchúrazů.
9.Slyš,6slyšnás,otčesvatý,Jene!| Při

mlouvej se za nás u Boha, ať se nade vlastístáleklene| zlatáCírkvePáněobloha:© nechť
sevnárodutvémvezdystkvěje© síměCyrillaaMethoděje,víra,onahvězdaspanilá,© bynás
věčně s tebou spasila.i

Modlitba.

Dal mi Hospodin jazyk v odplatu mou, a v něm
jej chváliti budu.

Ý. Tajemství královské ukrývati dobře jest.
R. Ale skutky Boží zjevovati poctivo.

Modleme se:

Bože, který jsi pro nepřemožitelnou mlčelivosť
svátostní blahoslaveného Jana Církev svou novou

korunou mučenickou ozdobil; dej, abychom jeho
příkladem a orodováním ústa svá stráží opatřujíce
k blahoslaveným, kteří jazykem neklesli, připočteni
byli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
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230.*)
(Dříve: „Buď od nás pozdraven, ode všech oslaven.““)

Nápěv jako při písni 127.: „Maria mě chrání“, str. 635.1.Budižvroucněslaven,© JenezNepomuku,vevšelikébídě© pomocnoudejruku,6Jene!2.Tebesdůvěrností| zvolilijsmesobě| za
mocnéhochránce© uvšelikézlobě,6Jene!3.Tebeslávou,mocí— PánBůhobdaroval,
zpovědní že's tajnosť - věrně v srdei choval, - 6 Jene!

4. Tebou všemocný Pán velké divy činí,chráníčesť,jižhnusná| ležazlobašpiní,-óJene!5.Nuzným,opuštěným| skytášdaryhojné,vctnostechutvrzuješ© dušebohabojné,6Jene!
6. Ve všech potřebách svých důvěříme

v tebe, zbav nás všeho zlého, uveď v jasné
nebe, 6 Jene!

231.
Nápěv jako při písni 103.: „Tebe, svou radosť nejsladší“, str. 606.1.Ktobě,můjotče,přicházím,© bychtebeuctildnes,© toběbychvšeckakvítečka| rádze
všechlučinsnes',— cojichjenvůkolvkrajijest,bykvetlatoběnapočesť,© můjmilýpatrone!

2. Či jak bych neměl tebe ctít jsa ditkemmatkyté,© jížjsisvůjživotzasvětil| avšecky
síly své, když sám Bůh tebe oslavil, - z hvězdtoběskvostnývěnecsvil,— můjslavnýpatrone!

3. Ó jak bych neměl tebe ctít, když sámBůhochráncem©— ctitelůtvýchtěučinil,© žes
*) Zpívá se před plavbou po Dunaji.

Poutní kniha II. 51
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chudýchzastancem© laskavýmtakseprokázal,
že každý z nich tě otcem zval, můj mocný patrone'4.Ty'svdovakvělnýchsirotků| rádvždyseujímal,© horlivěslovoBožívšem© jsaknězemhlásával© abylvšemctnostipříkladem,© tysBohusloužilnocí,dnem,© můjsvatýpatrone!

5.Protosesamakrálovna© tvépéčisvěřila,vpotřebáchvšechněchdušesvé© sestebouradila,tysjívždymoudřeradíval,© žejsicti
Boží nad vše dbal, můj vzorný patrone!

6. Pro tuto zbožnosť králové král na tě

zanevřel, co by kdy tobě svěřila, z úst tvojichzvěděťchtěl,© žestovšaktajilpovinně,© bylszatomučennevinně,© můjvěrnýpatrone!
7.Žejsisekatůmučením— ninedalzastrašit,tajemstvísoběsvěřené© ninechtělporušit,dalitědovoduvrhnouť,© takskončilssvatězdejšípouť,© můjsvatýpatrone!
8. Bůh pak tě moený oslavil a seslal hvězdice,© nadvodouhnedsevznášelyjaksnebe

kytice, aby svou září značily, jak's Bohu vzácný,přemilý,© můjslavnýpatrone!
9. Nyni ty v nebi prodlíváš, kde věčný pokojjest,© tamtysezanáspřimlouváš,© aťdobrou

máme česť, by též vod proud nám neškodil, by
každý Bohu věrným byl, jak ty, náš patrone!10.Óračjennámtovyprosiť— svoumoenoupřímluvou,© bychomzdeBohusloužilivždysceloudušísvou— atamkdyszdejšímpoboji
se octli v nebes pokoji, jak ty náš patrone!
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232.61=a DF-=
1. Ze jmen milých svatých Božích, mocný sva-tý

ne-ní žá-dné sla-ve-no tak jak tvé jméno

AD u P TZEN T6 =EE ==
-© „ u /

Je-ne, neb ty's zvo-lensesa-mým Bo-hem
ctě-né, li-dem v po-moc ve zlu mno hém

O- i£5 Tep ] imG=
2. A zlem velkým jesti voda, - když své hráze

strhne, když své toky rozpoutané - na vrch zeměvrhne:Tulidzbožnýkusvéspáse© sdůvěrnostíutíkáse© ktobě,svatýJene!3.Ten,jenžtoběutonouti© nedalveVltavě,PánBůhmocnýnedávodám| vnivyprouditdravě,© přikážejimklidněstáti,© budeš-lisepřimlouvati© zanás,svatýJene!
4. A zlem těžkým jesti také, - nemají-li vdovy,

nemají-li sirotkové, - kdo by těšil slovy - vlídnýmijevezármutku— ajimstíralslzysmutku© jak
ty, svatý Jene!

5. Ty jsi s láskou vyhledával všecky osiřelé,
ty's jim těchu, pomoc skytal - ujav se jich vřele ;
proto otcem tebe zvali, - když se k tobě utíkali,
mocný, svatý Jene!

6. Více stříbra, více zlata - váží dobré jméno,-většímzlemjest,nevinným-li© býváublíženo
51*
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na nejdražším jejich jmění, když jsou křivě obviněni| jakty,svatýJene!
T.Takétebe,svatýJene,| vpodezřeníměli,kdyžjsivěrněúřadkonal| jakopastýřbdělý;Óókdožvypovítvoumuku,| knězislavnýzNepomuku,| věrný,svatýJene!
8.Taktěmukynebolely| jaktoobvinění,kterétebezloboukrále© vrhlodovězení;| než

Bůh svatý, vševědoucí oslavil sám ctnost tvoustkvoucí,| věrný,svatýJene!
9.Nadtvýmtělemumučeným© veVltavěploucím© vznášelysehvězdykrásné| uvěnečku

stkvoucim ; nevinnosť tvá drahocenná samýmnebemosvědčena,© slavný,svatýJenel
10.Ještějasnějnežtyhvězdy,© ježtěozářly,© zastkvělasetvojeduše,© kdyžtěnášPán

milý| vesvéláscenekonečné- přijaldosvéslávyvěčné,| věrný,svatýJene!
11.Tamtynynípřimlouvášse— zactitelesvoje,— bysejaktynelekali| vezdejšíhoboje,

každézloběvzdorovali© ačesťdobrouzachovali
jak ty, svatý Jene!

12. Proto my se s důvěrností utikáme k tobě,rač1zanáspřimluvitse— vtézlýchzmatkůdobě,© bychomBohuvěrnibyl,| přízněJehone
ztratili jak ty, svatý Jene13.Bychomkdysipotomčasném© světemputování,© potommnohémsnepřátely© tuhém
bojování| jakotvojisvěřencovédošlislávyvěčně
nové jak ty, svatý Jene!
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233.*)
Písně k sv. Antonínu Paduanskému.

(Nápěv jako při písni 96.: „S radostí jdu dále“, str. 585.)

1. Budiž Bohu díka, dal nám pomocníka
v těžké mdlobě; když hruď teskná kvílí, pro
zdroj nové síly - jdeme k tobě, - sluho Páně stkvělý,svatýhorlitei| Paduanský!2.Rtytvé,kazateli,dušízobracely© natisice;1náshříšnékárej,© předzrakemnámhárejjakosvíce,© sluhoPáněstkvělý,| svatý
horhtelih Paduanský!3.Shlédninalidchudý,© jemužnouzevšudyočirosí;| přimějknavráceníztracenéhojmění,kdozaňprosí,| sluhoPáněstkvělý,© svatýhorliteh| Paduanský!4.Ažnámokojasné| nenadáleshasne— přiskonání,© dbej,aťdušečista— uzřísvéhoKrista
vradování,sluhoPáněstkvělý,| svatýhorliteli
Paduanský!

234.*)
(Nápěv jako při pisni 1. „Již čas ždaný nadešel“, str. 435.)

1.Myslktoběvábímne,© Antoninesvatý,nebjsemláskou,důvěrou— ktoběvšecekvzňatý;vítajíměmilostně© vtomtochrámuPáně| slíbeznéhoobrazu| [:jasnétvojeskráně.:]— *
*) Zpívá se za Puchenštuben, když se přichází k osadě

Antonina.

**) Zpívá se, když poutnici vcházejí do chrámu Páně
Antonina.



— 806 —

2. Tebou větry, mořská hloub - hned se utišila,natváslovastádaryb| pozorlivabyla;| divo
tvorce veliký, k tobě prosbu máme, - dej, ať slovoBožívždy© [:rádiposloucháme.:3.Dejaťvášnívichory| dušeneuchvátí,aťjívpropasťzáhubnou© nikdynepodvráti,každéztišhnedvpočátku— nezřízenéhnutí,bychomušlivěčného© [:prohříchzahymutí:).4.Milostítyspřevzácnou© snebeobdařený,

pomocí tvou bývají ztráty nalezeny; dej, ať
šťastně najdeme - nejen statky časné, nýbrž pravou
cestu též [:k blaženosti spasné!:|5.Vybavsvojectitele— zevšelikézloby,-aťjetělo,ďábel,svět— peklunepodrobí;© zvláště
vsledníhodince© útěchoubuďnaší,uveďdušelaskavě© [:vdomovinublažší!:j

235.
(Zpívá se jako: „Bože, chválíme Tebe!““)1.Tebepísnísrdečnou© ctíme,svatýAnto

nine! Naši úctu povděčnou přijmiž, blahýnebeštíne,© aproszanásuBoha,| kdežti
milosť přemnohá.2.Ty'sjižvmládívynikal| životemsvýmbohumilým,© Bohactíťjsinavykal© příkladem
svýmušlechtilým;© milovaljsikaždouctnost,
zvláště svatou nevinnost.3.Ty'sjižvútlémrozkvětu— Pánuzasvětil
svou duši, v přesvatém pak roznětu v boj jsi.volilvejíťtužší,— podstoupitchtělsmučení,© by
ld došel spasení.
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4. Bůh však dle své moudrosti v jinou povolaltězemi,© tam,kdelidévtuposti© oslepli
jsou hříchy všemi, tam bys bludné kacíře - k pravé
vodil ku víře.5.Tamjsivchrámechumoře© lidemsvatépravdyhlásal,© kslovutvémuvpokořeitvorněmýdivnějásal,© takovýmizázraky© snímal's
hříchů povlaky.6.Bůhvždyžehnalprácemtvým,© hojnýchuděhltidarů;© ty'sbylspásouzbloudilým,© hy
noucím všem ve zlém zmaru; Ó buď nám téžobrancem,| laskavýmvždyochrancem.

(T.Vzhlédninanássnebesbran,— kdeseBohuvěčněkoříš,| bynásvrajskýpřijalstan,kdetysvatouláskouhoříš,— bynáschránilBůh
náš sám k tvojim mocným přimluvám.8.ProstamzanásMarii,| přimlouvejseuJežíše,© jenžtěpoctillilii,© bynáspřijaldosvéřše,© kdemubudem"navěky| slastnézpívat
povděky.
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Písně
k denním patronům poutníků.
Poutníci, delší pouť konající, volivají si každý den zvlášt

ního patrona, jehožto ochraně se toho dne poroučejí. Dle nej
starší poutní knihy mariacellské (vydané r. 1735.) jsou to
následující svatí a světice Boží: 1. Anděl strážný. 2. Sv. Václav.
3. Sv. Antonín Pad. 4. Sw. Josef. 5. Sv. Anna. 6. Sv. Háta.

7. Sv. Linhart. 8. Sv. Jan Nep. 9. Sv. Rosalie. 10. Sv. Tekla.
Poněvadž někteří z uvedených zde patronů (na př. sv. Linhart,
sv. Háta, sv. Rosalie) lidu našemu méně jsou známi, přidány
jsou tu písně k našim zemským patronům, které si poutníci za
ochránce zvoliti mohou. Před písní k jednotlivým patronům
zpívá se píseň úvodní číslo 236. Ke cti sv. Josefa, sv. Anny,
sv. Jana Nep. a sv. Antonína Pad. zpívá se některá z písní o
těchto svatých. (Písně ku sv. Josefu viz na str. 769 a násl., ku
sv. Anně na str. 777 a násl., ku sv. Janu Nep. na str. 798 a
pásl., ku sv. Antonínu Pad. na str. 805.)

290. ZAL=£7i >=Peř-Ťý
“ To-bě my se po-rou-čí-me,náš mi-lý pa-tro-ne,

bys nám dopřál po čas pouti své moci o-chran-né,

bychom všickni, vel-cí, ma-li,
bez ú-ra-zu pu-to-va-li, bychom šťast

l

J
3„ i !© a „

Ť cČR LLLibE—4 P $--—6

K
ně,bo-hu-miledo-šlisvě-ho| ci-le.DU

P

2.Bychomtakéspoutizdrávi— seopět
vrátili,© milýmvzkazemMatkyBožísvýchmilých



— 809 —

zdravili, - kteří v paměti nás měli a nás v duchu
sprovázeli, - přinesli jim požehnání - od nebeské Paní.3.Zvláštěračižvesvélásce— námpřispěťmocísvou,© bychomBohavelebili| vždyhodnoumodlitbou,© Mariitéžpísnívřelou© zasvětilipouťsvoucelou,uctilitasvatámísta,— kdenám
milost chystá.4.PobožnosťsvoujménemPáně| jižvšickni
počněme, nechť jen Pán Bůh shlédne na nás,kdyžzpívaťbudeme© asemodliťneustále-kJehocttakJehochvále© nebooMariiMátivmysli
rozjímati. Amen.

234.

K andělu strážnému.
(Dříve: „Buď pozdravený, anděle slavný.“)$1-T=<„o

1. Du-še má chvá-tá po- zdra- vit te *be===EEE
by-to-sti sva-tá, an. dě ole s ne- be

JE ÍV - T —

o
neb ty's štít o-chran-ný na pou-ti mo-jí==

v pře-mnohém bo-ji od Bocha po-sla-ný.2.Andělemilý,mocnýmůjstrážce,© každoutychvílipřikaždésrážce© sodpůrcemspasení
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napomocpilíšzdatněmnesílíš— kujeho
potření.3.Častojižprudce© lákalmnekzlému,tysmibylkruce,| překáželjemu© štítemsvým
přemocným,bychsesvésťnedal,© sámjsizbraňzvedal,© tak'smibylpomocným.

4.Častoilstivěpekelhadhladký© mluvilmilživě,© jakhříchjesladký;bychsemuubránil,© ty'smidalradu:© „Nevěřižhadu!“
tak jsi mne ochránil.5.Kéžbychtvérady| bývalvždydbalý!hříchůvšakvnady© vpoutamnejaly,ajájsempoklesl;© žejichteďželím©— srdcemsvýmcelým,

ty's mne zas povznesl.

6. Neměl jsem klidu, - neměl jsem stání, - ty'szřelmoubídu,© slyšelméIkání| zdušemé
úzkosti;© ty'smnevedkzdroji,kdehříchsehojí© vpokánísvátosti.T.Zaslužbytvoje© cotimámdáti?| srdce
řiď moje,- dej mi vždy státi, ve ctnosti všeliké,aťjsemvždydbalýtvéctiachvály,| lásky
tvé veliké.

8. Ridiž mé kroky, ať se míst chrání, - hříchůkdeskokykBohujíťbrání,© vlcikdehltavínakořisťkaždou© čekajísvraždou,| draciti
sžíraví.9Zvláštěpakvdobě| nejvíceprávě,kdyPánmneksobě© povoláksprávě,| račsemne
zastati,bymnevmilosti— dosvéradosti

ráčil též přijati.



— 811 —

Modlitba.
Bože, jenžto v nevýslovné prozřetelnosti svaté

anděly své k naší ochraně posýlati ráčíš, uděl nám
prosícím, abychom jejich pomocí vezdy chráněni
byli a z jejich věčného společenství se radovali.
Skrze Krista Pána našeho. Amen.

238.

K sv. Václavu.
Nápěv jako při pisni 82.: „„Přistupte sem, pospěšte sem,““str. 553.

1. Velký Boží mučeníku, - mocný, svatý Václave,
my jsme k tobě plni díků, neb ty's také převřele© ctívalnašimilouMatku,© mocnouPaninebesstatků,| kterážvŠtýrskusídlomá,| svato

cellská Maria.

2. Anoť ty's byl u příčině, že již naši předkové© doCellenskédosvatyně© konávalipoutěsvé;© Jindřichovimarkraběti© ty'sdaljakodo
závěti - odkaz Bohu přemilý, - by pouť konal do Celly.3.BytamsídloPannysvaté— důstojněJíobnovil,| vštědrostisvépřebohaté© zlata,stříbra
nešetřil, - aby také Moravanům - dopomohla k nebesstanům,vladařům1poddaným© bylaštítem
ochranným.4.Ty'ssámvzornámzlatostkvoucí| bohumilézbožnosti,— ty'ssámchovalláskuvroucí© ku
Matičce milosti, u oltáře rád ty's dlíval, v modlitbějsiradosťmíval— přiobětinejdražší| při
sluhovals nejradší.9.TyjsivchudýchbratryKrista| nazemizdespatřoval,© navštěvovaljejichmista,jimse
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dobrodějemstal,© každémujsipomocskýtal,
každého jsi k sobě vítal, jako otec dítky své
když je ku radosti zve.6.TyjsihorliločesťBoží,| sířilBohapo
znání, ty jsi mýtil svárů hloží a dbal Církvezkvétání,| tyjsivládlspravedlivě,© poddanýmsvýmmilostivě,© ty's1životpoložil,— bysčesť
Boží rozmnožil.

T. Za to nýní v nebi věčně se svatými
kraluješ, a jsi blažen nekonečně, Boha stálespatřuješ;— račsezanáspřimluviti© bychom,
kde ty, mohli býti, a v té říši nad věky - s tebou
vládli pověky. Amen.
W. Oroduj za nás, svatý Václave!
h. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Bože, jenž jsi svatého Václava urozenosť v lepší

důstojenství změnil a jej skrze palmu mučenickou
ku slávě nebeské přivésti ráčil: pro jeho přímluvu
rač nás, prosíme, všeho protivenství zbaviti a slávy
věčného blahoslavenství nám dopřáti. Skrze Krista
Pána našeho. Amen.

299.

K sv. Florianu.
(Dříve: „S upřímným srdcem, křesťané, horlivě prozpěvujme.“)

Nápěv jako při pisni 136., str. 648, aneb jako při písni 223.,
str. 786.1.Supřímnostisrdcesvého© chvalmež,milíkřesťané,© pomocníkapřemocného,kdyžseoheňrozplane| asvéžáryvůkolmetá| avše,cojen



813

zasáhne,© vžhavétroskyaprachsmetá,aži
kámen rozprahne.

2. Jest to rytíř přeudatný, milý, svatýFlorian,© tenbojmnohýsvedlzdatný,© uvojště
bylvčelodán| zadobDiokleciana,pohanského
císaře, kterýž měl Maximiana tehdy spolu
vladaře.3.Jakbylstatným,neobrožným© vůdcemsvojichvojínů,— takivždybylmužemzbožným

a ctil církve rodinu, do níž záhy na křtusvatém— kspásevěčnépřijatbyl,— avsvém
srdciláskoujatém© KristaPánavroucněctil.4-PrototakéodDunaje| kdyžzvěsťjistouuslyšel© žetamKristůvpraporvlaje,© třebať
rozkaz povyšel, aby každý, kdo by křesťan
Krista zřícť se ošťádal, - na hrdle byl smrtí trestán,

za psance se pokládal.
5. Že tam mužům čtyřiceti, kterýmž druhdyvelíval,bylomukypřetrpěti,— žeznichkaždý

život dal za svou víru v Krista Pána., Jehož
zříct se nechtěli, - že jim koruna jest dána v nebi
za boj přestkvělý.

6. Že tam byli umučení pro svou víru křesťanskou: zanimihnedbezprodlení© spěchalrychlenohousvou,— akdyžstanulvetáboru,jakorytířnazjevdal,— žetéž1onkupraporu
Krista Pána přisáhal.7.Žebynijakneslušelo,© abyvůdcenešelvpřed,© vněmžsesrdcenezachvělo,-anižstrnulokahled,nepřítelkdyžzbraňsvoutasil— slabochůmjennaposměch,© abyútěkemsespasil
bez obrany jako sběh.
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8.Zataslovastatnéřeči| pohanéjejsvázali,ubilijejsvýmimeči,© našíjkámenpřipjali,
do Enže pak s mostu svrhli, ve vlnách byutonul;Ótibijeibídní,zvrhli,— jimižzázrak
nepohnul.9.Samařekasvětcenesla© nasvéčistéhla
dině,bytížtělanepoklesla© nadnovtmavé
hlubině, až je před slídiči v dáli jak by v Božíochranu© položilanaúskalízproudusvého
na stranu.10.Naúskalísnebesvýše— oreltělopo
střehnul, slétnuv dolů k němu tiše, - jakby truchlil,posednul,© křídlomajesvýmikryje,ažjeodtudčasemsvým| pohřbítdáváValeriekukřesťanům
ostatním.

11. Odtud pozděj do Říma se - tělo svaté přeneslo,© atamposuductíváse,vevoděženeskleslo,© žeBůhsvéhomučeníkamocizvláštníobdařil,© aby,kdyžžárzhoubnývzniká,© těla,
duše nezmařil.12.Prototaké1mysobě© patronemjejzvoili, bynáschránilvkaždédobě© pomocníknášpřemilý,© bynáschránilohnězlého© milý,
svatýFlorian| časnéhoipověčného,zatobuď
vždy uctíván.

13. Za to my mu píseň naši s. prosbouvroucívěnujem,| aťtéžvíruzlatadražší-jakonvěrněmilujem,| aťjistatněvyznáváme,-aťnám
vzejde život z ní, ať kdys s ním též podíl máme

v Krista Pána království. Amen.

W. Oroduj za nás, svatý Floriane!
R. Abychom hodní učinění byli zaslíbení Kristových.
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Modleme se:
Bože, jenžto nás slavností mučenníka, svatého

Floriana, obveseluješ, uděl nám, prosíme, abychom,
oslavujíce vítězství jeho na zemi, s ním jednou
v nebesích se radovali. Skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Amen.

240.
Ku svaté Hátě.

(Dříve: „„V království siciliánském.““)

1. Ve krá-lov-ství Si-ci- li - e,
kde svit slun-ka roz-koš pi-je,

tam svůj pů-vod2E EE
vza-la Há-ta, krás-ná, slič-ná pan-na sva-tá.

2. Tam se ctnostmi stkvěla všemi, - čistoty své
lihemi, - kteréž Kristu zasvětila, - by se Jemu zalíbila.3.ovšakďábeltěžcenesl,© kterýžzlobunasvětvnesl,— Deciovinahnedvnuká| nakře
stany těžká muka.4.Tenjsapohanrozkazdává,© bysehubil
jak zvěř dravá a též v mukách trapných soužil 
každý, kdo by Kristu sloužil.5.Kvintianvšak,vladařjeho,© hodnýstrůjcepánasvého,© ušetřiťchtělsvatoupannu© nevin
nosti za pohanu.

6. Avšak marně; ač se třese, - svůdei stkvostsvůjnepřinese,| vladařbrozísmrtíkrutou,-Hátu
vidí nepohnutou.
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7.Akdyžhrozbyneprospěly,| všecekzlostirozechvělý© odevzdaljinectnéženě,© abyzvykla
mrzké ceně.8."lajísladcepřimlouvala,© bysipříkladzjinýchvzala,— zachránilavěksvůjmladý,
v oběť dala těla vnady9„Uznejpřecenašebohy,© budešmítiprospěchmnohý,© budešctěna,milasvětuvslič
nosti své krásném květu.“10.TakknímluvíženaIstivá,© svůdnicetapřeošklivá,© darmoťklameslovytěmi,Háta.
stkví se liliemi.11.Ošklivísepeklarady,© nedávpochoťsvojí
vnady,- byt i měla trpěťmuky, - nedá lilji ze své ruky.

12. Třicet dní již uplynulo, svůdné slovonepohnulo© animálosličnouHátou,© zasvěcenou
pannou svatou.13.Protovladařkážeznovu,— byvsoudstálakjehoslovu,© žesemodlámklaněťvzpírá,

nové tresty na ni sbírá.
14. Když mu praví statně, směle, v modlář

ství že ďábel v čele, - Kristus že Bůh pravý, živý,
mocný, svatý, spravedlivý,15.Tensvětspasitpřišelshůry,| zmařithříchajehostvůry,— tenvšemodlyvašeskátí,
co tu chcete po mně, kati?16.Tusevladařtolikvzteká,© žesehněvukatsámleká,— Hátěstydnetvářebledá,© ale

hli z ruký nedá.17.Udeřivjivsličnoulíci,— žalářchystáprosvětici,— tusnadhrdápannazměkne© ase
Krista ráda zřekne.
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18,Nežačtrpěťjestjímnoho,© neučiníonatoho,— vždyťseKristuzasvětila,nadarmose
nemodlila.

19. Ten zří její víru pevnou, - posilu jí skytá
zjevnou, u víře by setrvala, - katanů se nelekala.20.Dobřečiní,žednem,nocí© Bohavzývákupomoci,slzyláskykKristuroní,— nežsvůj
život svatý skloní.

21. Nebo vladař muky nové na světicivmyslisnove,© potřetíjípřijítkáže,-zdažse
volnou neprokáže.22.Daljitentozvrhelkrutý— železnými
trhať pruty, dal ji pálit pochodněmi až Se
chvěla údy všemi.23.Daljiksloupupřivázati,— bysezřeklaKristaznáti,— panenstvímJejsvojímctít,dal
ji prsy krutě stíti.24,Tutomukusvatépanny© nenechalBůhbezochrany,© katjiznovavězniťdává,ahle!
mučenice zdráva.

25. To když vladař žasna zvěděl, ihned přesvědčitsehleděl;© vidazázrak,žejestzdráva,
znova pannu mučiť dává.

26. Káže pannu obnážiti, žhavým uhlímobestříti,— atudušejejísvatá| Kristemdonebe
jest vzata.27.Tamseonamezivšemi| vonnýmistkvíliliemi,© jestnámvohnipomoenice,svatáHáta,
mučenice. Amen.

W. Oroduj za nás, svatá Háto!

B. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.
Poutní kniha II 62
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Modleme se:
Bože, jenž jsi mezi jinými divy své všemohouc

nosti také pohlaví slabému vítězství mučenictví
udělil, uděl, prosíme, abychom, slavíce památku
svaté Háty, panny a mučenice, za jejím příkladem
k Tobě se ubírali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

241.

K sv. Linhartu.
(Dříve: „Vychvalujme, zvelebujme zde společně.““)po ——

ALET TG ETEEEC SI LETEC
FEEL

1. Vy chva-lnj- me spo-leč-ně zde mu-že ctné-ho,
od kře-sťa-nů třináct set let sla- ve-né ho,

n L p , haAe a , ILL LMPLATCLCT
ZAL L JO « se©j NÉ 3kte-ré-hožBůhvdáv-nédo| bě

v mi-lo-sti své zvo-lil so. bě

ČÚž W —4 — o +—T — O ——1 ————.PL|" 1(<
XZ ! $—T I o = z

Cír-kvi ku o zdo bě.

2.JesttoLinhart,opatsvatý,| tenjižzáhyvútlémvěkuoblíbilsi.pokladlrahý:© Kristatotižmilovati,| jemuž,cosvýmmohlzváti,vohl
v službu dáti.3.Otecjehozbožímhojným© obdařený,uChlodvíka,Frankůkrále,| oblíbený,| chtěljej
míti rekem statným, jenž by mával mečem zdatným

v seči nepodvratným.
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4AvšakLinhartmládeneček© jinakmíní,nechceonbýťmužemslavným| jakojiní,— jižse
lesknoupřízníkrále,| chceonBohukecti,chvále

sloužiť neustále.5.Otecjemuvzbožnémpřání| nepřekáží,
se synáčkem ochotně hned - cestu váží ku biskupuRemešskému,© byjejučilbojictnému© právě
křesťanskému.

6. Ve škole když prospěch činil vědou,mravem,| odbiskupaRemigia| ctěnbylprávem;
-bylovšakseobávati,— žebykrálchtělonějstáu— ajejksobězváti.€.Protoodbiskupasvětcezavečera| tajně
chvátá přímo k Mice do kláštera, by tusvětusočízcela© dušejehoobezřelá© Bohu
žiti směla.8.Tutéždušejehovctnostiutužilá© pospásevšechpobloudilých© zatoužila;© Linhartna
cestysedává,kuKristulidpřivolává,© uNějž
Spása pravá.9.PoslézvkrajiBiturigů— usídlilse,© atu
v lese do poustevny uchýlil se, aby na modlitbách,bdění,trávilživotkaždodenní— ksvému
ku spasení.

10. Poblíž poustevny pak vzdělal - neprostrannýalezdobnýkostelíček— kectiPanny,© kterouž
vřelýmsrdcemotíval,© odmládíjakzvykemmíval,

o přispění vzýval.11.Odtudtaképovycházel| dookoli,abyhlásalslovoBožívevůkolí,| bylidpoznalKristaPána,jemužvšeckamocjestdána© Otcempo
žehnaná.

52*
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12. Zajatcům též, kteří dleli ve vězení,slovemplatnýmvyprošoval© vyproštění,ažPánvěkůpočasnosti| přijalsvětcenavěčnosti| do
své blaženosti.

13. Tam on nyní raduje se v Bohu stále,
jemuž sloužil přehorlivě, dokonale, tam onvříšinadhvězdnaté© zanevinněpoutyspjaté
prosí za zajaté. Amen

V. Oroduj za nás, svatý Linharte!
R. Abychom hodni učiněn: byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Prosíme Tě, ó Pane, aby zbožná přímluva

Tvého svatého vyznavače Linharta v potřebách
našich nás Tvé velebnosti doporoučela, abychom
pomoc obdrželi na žádoucí přímluvu toho, jehož
s náležitou pobožností uctíváme. Skrze Krista Pána
našeho. Amen.

242.
K sv. Rosalii.

(Dříve: „O krásná růže bez trní.“)

Nápěv jako při písni 240.: „Ve království Sicilie,“ str. 815.

1. Palermo, ty město slavné, tvoje štěstí nevypravné,© žetychovášrůživnadnou,© jejíž
květy. nepovadnou.2.Žetysademtohokvětu,— jenžjestmilývšemusvětu— prosvoukrásu,vůnivonnou,
jakby z ráje bezůhonnou.

3. Růží tou jest Rosalie, kněžna slavnéSieihe,© kterážpohrdnuvšisvětem© vzkvetlaBohu
růže květem.
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4. Či proč rodu královského, - slavného a přemocného,© sličná,mladápotomkyně| ubírásedo
jeskyně ?5.Pročženechcebydleťvhradu| asekochaťvkvětnémsadu,© pročževýhosťsvětu
dává. a se poustevnicí stává?

6. Že ta její duše čistá milovala JesuKrista,láskoukNěmuzahořela,© Jemunejvíc
sloužit chtěla.

7. Proto také z lásky k Němu. odříká sediademu,© zhrdáleskemstříbra,zlata© Rosalie
panna svatá.8.Vzbožnémsvatémrozjímání| vpokořeseBohuklaní,© Jemusrdcevoběťdává,© zapírať
se neustává.9.ZaláskutuBůhjiksobě© pojalnebikuozdobě,© oslavilijejítělo,kdyžsezhrobupře
nášelo.

10. Neb mor tehdy zuřil kolem, a lid zmíralděsnýmbolem,© alepřestalnavšestrany| na
přimluvu svaté panny.11.Prototakétatopanna— budižodnásuctívána© jakoBožíslužebnicevmorumocná
pomoenice. Amen.

Ý Oroduj za nás, sv. Rosalie !
R. Abychom hodní učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:

Bože, jenž jsi svatou pannu Rosalii od kníže
cích radovánek světských do samoty horské odvolal,
popřei milostivě, abvchom pro její zásluhv a vří
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mluvy od půvabů tohoto světa k nebeským radostem
se obrátili a od přísného hněvu 'ÚUvéhomilostivě
osvobozeni byli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

243.
Píseň k sv. Tekle.

(Dříve: „„Nevěsto překrásná ženicha svého.“)OTpe JI .EEE E=B
Nie

1. Ne-vě-sto pře-krás-náJe-ží-še Kri-sta,
kdo ti to na ne-bi ko-ru-nu chy-stá?Bestn

L P

Kdo ti květ pal-mo-vý do ru-ky dá-vá,Pen
———9- ——4

Ť
77

od-kud tvá po církvi ve-li-ká slá-va?

2.HlasatelbožskéhoKristovaslova,© svatýtoPaveljest,kterýžtěznova| nadušiobrodil
kázaním svojím, že jsi se zastkvěla vítězstvím
trojím.

3. Nebyl to Pavel sám, byl to Duch Svatý,kterýžtikunebipodalklíčzlatý,© žejsisepohanskýchmodelvšechzřekla,© sesrdce,sduše
své pověru svlekla.

4. Že jsi křest obrodu přijala vděčně, Kristusvépanenstvíslíbilavěčně,© pravémuBohujenklaněťsechtěla,— bystaképročintenumříti
měla.
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5.Všakijižnatebeosudnouřečí© matkatvápohankapředsoudemsvědčí,© žejsikřestpřijala,bohůsezřekla:© „Nechaťjestztrestána
nezdárná Tekla!“6.Posilňsemodlitbou,nevěstočistá,© nebo
hle soudce již hranici chystá, v plamenech hranicesezářírudou| katitěbolestněpálitibudou.7.Khranicikatanépannujižvedou,© zda-liž
tu upálí jeji pleť bledou? - hojný déšť s oblaků nazemselije,© plamenyhasnoua—světicežije.8.Posilňsemodlitbou,nevěstomilá,© abys
jak poprvé statečnou byla, - divadlo pro tebe chystásenové,| rozsápaťmajítěhladovíIvové.9.Kzápasuvedoujižnevěstustatnou,© zda-ližseJežíšistanesnadzvratnou?© Lvovésehladoví
pozvolna blíží, jazyky svými jen nohy jí líží.

10. Posilň se modlitbou, panice čistá, - nová se natebezáhubachystá,© vrhnoutéhlubocedojámy
hadí, jedem svým plazové život tvůj shladí.

11. A jižjiž světici do jámy vrhli, zdaž jitímzahubíbidnícizvrhlí?© Nikoliv!Nebohle!
zoblakůblesky© zhubilyúderemhadytyvšecky.12.Světicebezškodyvycházízdráva,© ženichjinebeskývítěziťdává,© nejednizpohanůvelebí
Boha, jehož moc na nebi, na zemi mnohá.13.Protomytebetéžpovděčněctíme,© žemoctváuBohaveliká,víme,© chranižnásod
hadůpřímluvousvojí,© kteřížnámneřestmizáhubu
strojí. Amen.

V Oroduj za nás, svatá Teklo!

hb. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.
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Modleme se:

Prosíme Tebe, všemohoucí Bože, propůjč nám,
slavícím památku Tvé svaté panny a mučenice
Tekly, abychom při její každoroční slavnosti pro
pravou slasť nebeskou vždy vnímavějšími a k ná
sledování její hrdinné víry víc a více rozníceni byli.
Skrze Ježíše Krista Pána našeho. Amen.

244.

K svatému Vojtěchu.

SPP |===|é=tn
Ť L C 77

1. Zdráv buď svatý Voj-tě-chu, vla-stí na-šich ml
Cir-kvi svaté v po-tě-chu dal tě Kri-stus ve

Fa === ==sT====
lý stráž-ce! Ta-to pros-ba, ten-to zpěvsvé lás-ce.nI ETEIZko== == TE=77
lá sku na ši to bě zjev.

2. Tys byl rosou za rána, ježto s nebe nazempadá;| poslánbyljsiodPána,© abyvzrostla
sijemladá;© SvatýDuchtěpřipravil,byvlasť
naši oslavil.3.Bojovaťjsineváhal© protitmámaprotinoci,© pohanstvíjsipřemáhal,posilněnjsaBožímocí;zbrojjsi,slovoPáněměl,© jímcovítěz
js1 se stkvěl.
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4.Divýchstrastípovodeň© stíhalazdetebestále,| svítilavšakpochodeň| toběKrista,nebes
Krále;tožjsivkaždémnáběhu© přistálšťastně
ku břehu.5.Biskupetysvatýnáš,| draháperlonašívlasti!tysjakprorokEháš© oblažovalvezléstrasti;© vsuchu'smilevyprosil,žedéšťzemi
orosil.

6. Svět, jenž v Krista uvěřil, těsný bývaltvémuduchu;kpohanůmjsizaměřil,| bysje
vyved z hříchu puchu 3 - tam se's Krista kázatjal 
a za víru život dal.

€. Nyní v blahou oslavu všel jsi k nebeskémuPánu:© vysvoboďnásznemravu,© otevřizasctnostembránu,© orodujtamzasvůjlid,© vypros
nám tam věčný byt.

8. Měj svůj národ v paměti, - jsmeť my posudstádotvoje,© vtvémaťjdemezápětí,© zniknem
všehozléhoboje,© ažpakprotvouochranu
přijdem" nebes do stanu.

W. Oroduj za nás, svatý Vojtěchu!

hb. Abychom hodní učinění byli zaslíbení Kri
stových.

Modleme se:

Prominutí Tvého, prosíme Pane, svatý Vojtěch,
biskup a mučeník, nám vyprosiž, abys nám pro
slavné jeho zásluhy i hříchy naše milostivě odpustil.
1 dobrodiní žádoucích udělil. Skrze Krista Pána
našeho. Amen.
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245.
K blahosl. Janu Sarkandrovi.n3 ELSL moFEE==== S E==]

YP C IDTOCE I Di p
1. Pěj-me pí-seň lí-bez-nou kně-zi Ja-nuneBEF-HI F=T=

s=—e7
Sar-kan-dro-vi, jenž - to s pal-mou ví-těz-nou

E TIC T =,II jiII = ==:== i ———ms=bra-nousmr-tiže-lez-nou| ve-šelvži-votbk- ZLWP= eh ==
no - vý.2.Pánhonasvětpovolal,© veSkočově,městěvSlezsku,© abyláskouvzplápolal© azaKrista

život dal beze všeho stesku.

B

3.Pomoravskýchlučinách© pastýřovečkysvévodil,© pohoráchadolinách© vnebezpečnýchkončinách| věrněsnimichodil.
4.Bludůmorserozžíral© vstádcijehovHoJešově,© Sarkanderjepotíral,vČastochovse

ubíral k Matce Ježíšově.

5. Posíliv tam duši svou, k tuhému se pásáboji,| potěšivsesMatičkou,smilouBožíRodičkou,| na.smrťsetamstrojí.
6. Již ho jali vrahové, již ho k Olomoucivlekou,| lítíbludusluhové-zuřínaňjakvlkové,

proudy krve tekou.
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T.Ohněm,skřípcemnareka© ženou,abyzpověďzradil;© avšakJanseneleká,| ačsmrťnenídaleká,| ústakřížemhradil.
8. Život zemský položil v oběť zplála dušečistá,© slávuCírkverozmnožil,| skonal,abyvěčněžil© vlůnuPánaKrista.
9. Jene! přispěj také nám, bychom jak tykpravděstáli;© apakvešlivnebeschrám,

k přeblaženým výšinám, k sídlu Boží chvály.

Ý Oroduj za nás, blahoslavený Jene Sarkandře!
R. Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Bože, jenž jsi blahoslaveného Jana, mučeníka

svého, milostí svou sílil, že statně vždy pravou víru
vyznával a tajemství zpovědní zachoval, uděl nám
prosíme, bychom proti všelikým protivenstvím pří
kladem jeho ozbrojení a pomocí jeho chráněni byli.
Skrze Krista Pána našeho. Amen.

246.

K svatému Prokopu.
I 1

di ; i piI P EL=LTE—2-e-f=- TEE
1. Ó Pro-ko-pe! to-bě vděč-ně dnes

pě-jem' k o-sla- vě, jenž teď Bo-ha==jaaFe
-—

chvá-líš věč -ně v ne-be-ském pří-sta
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se- T p“ y6>==FTE=====vě;slyšdí-tkysvé,jakctě-jítě,| dě
AI ,E— E m | — d= EEE Zr:Go=== F=

ku-jíc"“ Bo-bu hla-si- tě, náš sva-tý Pro-ko

Ab = = II p% SC

bp
pe! Ky : e e olej. son!

2.Abyspřemoh'světavnady,| zašeljsivsamotu,| žiljsivpouštibezvšívady,-tak'shledalmoudrotu;ibratrysvéjsiksvatosti© vodilsvých
mravů přísnosti, - náš svatý Prokope! - Kyrie elejson!

3. Vlastní rukou mýtils háje - a brázdil údolí;pouštěrozvilysevráje© tvouhojnoumozolí;taklidjsipřisvézbožnosů| vyučilspolučinnosti,nášsvatýProkopel!© Kyrieelejson!
4. Ty jst v lásce věrné sloužil vždy Bohujedině,©—vmodlitbuserádpohroužil— vestínujeskyně;| tuslastiduchtvůjoplýval,© antakjsi

s Kristem přebýval, naš svatý Prokope! Kyrie
elejson!

5. Ty jsi s prací zbožnosť pojil tak dábluodolal,-bližnímsvýmjsiblahostrojil,© ažBůhtěpovolal;© nužpožívejnavýsosti| teďplodyzdejšípilnosti,— nášsvatýProkope!| Kyrieelejson!
6. I pros Boha za krajany, již tebe vzý

váme, ať jsme Kristu vždy oddáni, ať šťastněskonáme;— aťzmůžem'statnětělesnost| 1svět
i dáblaúkladnosť,nášsvatýProkope!© Kyrie
elejson!
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T.Srdcenaše,pole,domy,© chraňnašicelouvlast;aťnehynem'odpohromy,© zapuzujhříchu
strasť; - a jednou nás z té pustiny doprovoď v nebeskrajiny,nášsvatýProkope!| Kyrieelejson!
VY Oroduj za nás, svatý Prokope!
hk. Abychom hodní učinění byli zaslíbení Kristových,

Modleme se:

Způsobiž v nás, Iospodine. mocí-svou dokonalé
uléčení: abychom přeslavným zásluhám svatého Pro
kopa, opata, uctění vzdávajíce pomocí jeho přímluvy
ode vší choroby duší našich zbavem byli. Skrze
Krista Pána našeho. Amen.

Jiná modlitba.

Milosrdenství své nám, Pane, laskavě prokaž,
abychom, ctice slavné zásluhy svatého Prokopa, vy
znavače Tvého, na jeho přímluvu ode všech vnitřních
1 zevnitřních útokův osvobození byli. Skrze Krista

. Pána našeho. Amen.

247.

K svaté Ludmile.

——= E„D7 TYC |mmn
1. Lá-skou P4 - ně v ne-bes dvo -ře

APCEra=HFFREF
vze-šla Če-chům spá-sy zo-ře, a v té zo-ři
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p LTL ETIOTUTSTYZ E=ETecZZ
slun-cem bo-ří zbož-ná, něž-ná če-ská kněž-na,Kom TLnGiu===e=o A 7

svě ti-ce Ludo mi- la.

2.8plesemtvojedušečistá| vításlovaJesuKrista,atyvřeleSpasiteie| oslavuješamiluješ,
světice Ludmilo.3.Jakohvězdyvnebesvýši— láskoustkvíšsekuJežíši;| nuž,téláskyvěčnésvazkyatDuchBožívnásutuží,| proszanás,Ludmilo!4.Jakosluncezemzahřívá,© byla'sklidumilostivá:© možné,chudé,všeckyvšude| aťPáu

skříželáskouvíže,© proszanás,Ludmilo!o.Jakokvítívjarnímkvětu— láskouBoží
zářiš světu: učenice, milovnice Krista Pánamilovaná,| proszanás,Ludmilo!6.SluhůPáněvěrnáMáti!'| rač-.sezanáspřimlouvati:© klamů,bludů,hoře,trudů,© hříchu,zlostiaťnászhostí,© prosBoha.Ludmilo!

T.Matkomateknašízemě,© rozpomeňsena„véplémě:| chraňsvédceryodnevěry,-vlásceBožíaťsemnoží,| proszaně,Ludmilo!
8. Těžké strasti hrozí vlasti, zloba toužítvůjlidmástivíru,shodu,řeč,svobodu,© aťnekazízlostnívrazi,| proszanás,Ludmilo!
9. Z tmavé země v jasné nebe - Spasitel sám

pojal tebe: by tvé déti mohly pěti s tebou
chvály nebes Králi, pros za nás, Ludmilo'
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10.Amen,račto,Otče!dáti— očzadítkyprosímáti,— aťpobožnýsmatkousvojí,| lidTě
chválí, nebes Králi! Kyrie elejson.

W Oroduj za nás, svatá. Ludmilo!
B. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme sa:
Prosíme Tě, Pane, abychom pro zásluhy svaté

mučenice Ludmily Tobě se stali milými a, jak ona
ke cti a chvále Tvé dobrý boj bojujíc koruny ne
beské došla, tak 1 my v dobrém až do konce se
trvali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

248,
K blahoslavené Anežce České.

ECT —A- T 3Fi===|=====1.Ví-tejvslá-vě| nebe© šťa-nů,
—— . l . ——fe D——— 5 >= : =-—CZ = Tor- 5 maz „I

—= 777——"

pan-no věr-ná Kristu. Pá-nu;

ví tej vý ši na ne be- ské,

pu ZOEZTEpeUE —3PTT vý cin, ZTE na <= (777722
dra-há per lo ze mě če. ské,TE TITTTEUT VI DOE= SETE
bla-že-ná A. než ko!
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2. Záhy, v jarém, útlém věku, láskou k Bohu.plnávděku,| ctnostmiTvásedušecelájaklilierozvíjela,| blaženáAnežko!
3.Královskéhopýchadvoru— nezkalilatvoupokoru;© sdušíčistou,vroucí,něžnou,vBožíslužběbyla'skněžnou,| blaženáAnežko!
4. Otei, matce dobrou dcerou, a chudině

každou měrou, pomocnicí, těšitelkou - byla's milou,jemnou,velkou,| blaženáAnežko!
5D.Blahá víry, lásky květem, zhrzela jsiklamnýmsvětem;| achticdospěťvBožíškole,chvátalajsidořehole,© blaženáAnežko!6.Chrám1klášterpovstalnový© kectisvěteiFrantiškoviatusvoujsidušičistu— věnovalaJesuKristu,| blaženáAnežko!
T. Matka „chudých sester“ sboru, vedle svatéKláryvzoru,© prožila'sletpadesáte— vchudoběakáznísvaté,| blaženáAnežko!
8. A tvůj klášter, Boží stánek, - sídlo svatých

radovánek, - jak na svícnu svíce svítí, - Čechy učilBobužiti,© blaženáAnežko!
9. Břímě křížův a bolestí - uměla jsi pro Bůhnésti,© akde'svládla,žila,stála,láskaBožítebouplála,© blaženáAnežko!
10.Životsvatý,praený,dlouhý,| Ježíš,Pántvůj.dletvétouby© korunovalsmrtíkrásnou,Apojaltěvslávujasnou,© blaženáAnežko!
11. Již v té slávě nehynoucí, z lásky k lidusvémuvroucí,— neustávejbdíťnadnámiapomáhejpřímluvami,© blaženáAnežko!
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12.Mějnás,lidsvůj,podochranou,— aťza
tebou, svatou pannou, po vezdejší život celý - věnujem'seSpasiteli,— blaženáAnežko!
ý Oroduj za nás, blahoslavená Anežko!
3. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:

Bože, kterýž jsi blahoslavenou Anežku pannu,
ježto královské zamítnuvši rozkoše, kráčela pokorně
cestou Tvého kříže, do nebes vyvýšiti ráčil: uděl
nám, prosíme, abychom následujíce jí, přímluvou
jeji věčné slávy účastní býti zasloužili. Jenž jsl.živ
A kraluješ na věky věkův. Amen.

G%ní kniha (L. 53
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Písně obsahu různého.

249.
Píseň o věčnosti.

(Nápěv jako při písni 53.: „Zdrávas světlem oděná,““ str. 514.)

1.Poslouchejte,křesťané,© píseňověčnosti,kterádušinastane,© kdyžsetělazhostí:| před
ubohouvokamžik| věčnýPánsezjeví,-ach,jakdušeunese| jehosvatéhněvy!

2.Vpozemském-liživotě© spravedlivabyla,vradostechilopotě| Stvořiteližila,© buďPánvočistcovýžár| odešlejičasný,© anebihnedvpodildá| nebeskýrájspasný.Aleběda,těžkýhřích| nebohou-litíži,Soudcedomukpekelných| najistojizhříží;hrůza,jejížvelikost| sotvarozumtuší,© jako
wlvplamenhlodavý— schvátíhříšnouduši.

p 4.„Vlastníhříchměsvedlsem!“| dušesoběřekne,© kdyžsevkruhupekelném| věčných
temnot lekne; tato výtka svědomí - těžká, neustálá,budeprvýmplamenem,| kterýkrutěAnu

5. „Zatratil mě dobrý Bůh“ tato výtkadruhá| vnovéhojiohněkruhužaláříztuha;hroznoupravdupoznáteď© dušepřeubohá,© cotoznačí:ztratiti— Otcesvého,Boha.
6. „Na věky jsem ztracena!“ tato výtkatřetíjakosílaplamenná© dušíbudechvěti;

zkusí duše ubohá hrůzu nekonečnou, co to značí:snášet© mukuvěčnou,věčnou.
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7.Neníkoncevěčnosti,| kteroudušepozná,aťjižzkoušíradosti© anebmukahrozná;| početmořskýchkrůpějí,— hvězdicmiliony© nevyváží
rajský ples ani pekla stony.

8. Na ty věci poslední - často vzpomínejme,aťsevduširozední,© pilněctnostídbejme,
varujmež se bedlivě - a vždy hříchu všeho, - bychomzřelinavěky© Spasitelesvého.

250.
(Dříve: „„Vale, marný světe.““)be m ň=ZÚ

1. Rád se, mar-ný svě--te, te - be od- ří
na o-div co sta-víš jest jen mam a

kám vw o v .,) zroz-ko-ší,ježstro© jíš
klam, „J ©

ok —„U4 LY„<| L,| JfoPO= 381KPTpsi EI
ča-sto po- chá- zí sa - má hoř-kosť

DĚr(SEP =FE= =L=L=4Á. Z „Jj
du - še, tě la ú- ra. zy.

2.Pominetvározkoš© jakorosnýtřpyt,zahyne,covábí-lidskýsluchivid;© zmizítvojevděky,děje,národy© jakopoutnikové=zpusté
hospody.

53*
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3.Nuže,zanechávám| světskýchmarnosti,abychsnázedošel— věčnéradosti;© zaKristemchcijíti,nesabídytíž,© nasvéhlavětrní,| na
ramenou kříž.4.SJobemtrpělivým© sedímnasmetich,shříšnýmpublikánem© vážímvlastníhřích,do
prsou se biji, lásky nehoden; - nezatrať mne, Bože,

v strašný soudný den!5.Vzpomeňnaměvráji,| Spasitelimůj,popřísnostiBoží© semnouneúčtuj;— dej,bychsvojibídu© dokonaleznal© asebezmeškání
hříchu všeho kál!6.MatkoKristaPána,© plnámilosti,nedopouštějnamě© božsképřísnosti,aťnenalevici
- stane duše má, - nýbrž na pravici - blahý stánek má!7.MaříMagdaleno,© dušezkroušená,© dej,aťtvojíláskou— srdceplamená;© jestližejsemvhříšich| tebesledoval,© dej,bychnapokání
za tebou se dal.8.Amen!Uzavírám| tentovážnýzpěv;vposledzvelebuji© drahocennoukrev,| pozdravujisvaté© rányKristovy,© jimižsňatytěžké-hříchův
okovy!

251.

Syn marnotratný.
(Dříve: „Ach můj Bože, co jsem potropil?“)

Aha 4 - - nKJ ] jc » TTC
| ———— 2EmMMM =

— ' P

1. Ach! můj Bo-že, co jsem u či. nil?
Du - ši svou jsem bří-chem po-špi-nil;
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33 STI B 3gucu APAH CÍLI
Ef;

svět-ská roz-koš zva-dla, a má du še pa-dla,

mm „EI T(© =c TÍ HCp Í a
smr ti. věč- né. mrak mě za- stí. nil.

2. Jak jest hrozná moje hanoba, jak mětížistudachudoba!© VzepřeljsemseOtei,| Jehobožskémoci;| velikájestmojeporoba.
3.SlovoJehodobřeradilo,— srdcemojene

uvěřilo, nyní marně vzlykám, - pozdě toho pykám;
ach! jak nebe mé se zkalilo!

4.OdBohajsemzbloudilnahody,© chtěljsemdojíťzvolnésvobody,| zesvojíjsemzlobyklesldoporoby;© kdomězprostítétonehody?
Ď. Otec můj je štědrý odplatou, - sluhům roz

dává mzdu bohatou; - a já pro svou vinu - hlademtadyhynu,| pláčunadtruchlivouzátratou.
6.KéžJejopětOtcemzvátismím!| ano,jásekNěmunavrátím,© padnupředevšemi-vkajicnostikzemi;© žeměmilepřijme,jistěvím.
7. Řekne On: „Pojď, synu, v náručí, - ať jižsmutektebenemučí,© uMnepobolestikynetoběštěstí,| ježtiláskamojezaručí!“
8.TakáťláskaOtcenanebi;| kterýretji

dosti zvelebí? - Tedy k Němu spějme, světu výhosťdejme,© Bůhznánejlípdušípotřeby!
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252.

Hlas misijní.

1.PánBůhto-běži-vot| dal,=VMAmn lm=]
V Z a r hd C4 4- i | 6 „9 J

bys Ho vrouc-ně mi lo. val
AO Ň
WP N xX-Í
| VŽmnjeeac
Ý P ŤVYVV r 1

a. tou lá-skou bo-hu li- bou
-A oNHE:ení RR EMMAmhgE|=| 0— 5|INNboHe

bla-že-nýmsestal;© je-dnuje-nomdu-ši
KA- - A
E =B
S Tr- 9-3 ]

máš, a tak má-lo o ni dbáš,
+ p N NI J(beR LL
a Dý U J T- 3

jest li že svou du-Šši. ztra- tíš,Ger =
——ý =ztra-ce-novšemáš,| zZtra-ce-novšemáš.

2.Budižtedypéčítvou© jedinouahorlivou,abysprorájzaslíbený© spasildušisvou;| COvtombudeškonati— Bůhtibudečítati,— jako
bys to proň byl konal, |: vše ti odplatí! :|

3. Všeho zla se boj a chraň - a jak hada vždysestraň,© hříchu,jenžjestodporBohu,© vše



— 839

možněsebraň;© kdyžjsidušiposkvrnil,— hleď,
byhříchtvůjsmazánbyl,| litujhoanapravujse

[:pilně ze všech sil:4.Smrťseploužíblížablíž.— natebesnadčekájiž,© překvapí-litebevhříchu,| kterakob
stojíš ? Na Boží hned přijdeš soud, čeho'shodenvyslechnout;| kdotěvtutostrašnouchvíli

[:zbaví věčných pout?
o. Neb když v tento hrozný den hříchem

budeš obtížen, - pranic tobě neprospěje - pozdní pláčasten;| přijdešvděsnátrápenídosmutnéhovězení,© odkudnenípražádného| [:vysvobození.:)
6. Nestřídmosti výhosť dej, schůzkám zlým se

vyhýbej, na sebe a na svou čeleď - svědomitě dbej;nežádej,conenítvé,© dávejvmířepoctivé,abytebenetrápily| [:mukypalčivé!]
T. Odřekni se chlipnosti, - hrozné této nectnosti,znížsečlověkzotročilý| těžkovyprostí;-neb

kdo tělu hovíval, v mrzkostech si liboval, vrženbudevoheňpekla| [:věčnýnaúpal.:)
8. Když li někdo ublížil, hleď, bys k němu

laskav byl,- raděj“ Bohu bol svůj věnuj, než bys
v hněvu žil; nemluv řečí rouhavých, dvojsmyslných,nepravých,| nebtosvědčí,ževtvém.srdei| [:bydlízlosťahřích.:

9. Otce, matku v lásce měj, v potřebách:
jim pomáhej, také bližním, zlým či dobrýmnikdynezhrdej;© nebkdovlásce,míruživ,
odpuštění dává dřív, ten jest také Krista Pána
[: vroueněj' pamětliv!:]

10. Hle! Pán s námi zůstává, - v pokrm námsepodává,© alemálotutolásku— člověkuznává;
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mnohý si ho neváží, přečasto jej uráží, až sevhříchunehodněJej| |přijaťodváží.:|11.Lidé,natvářpadejte,| vinuvelkouvy
znejte, s hořkým pláčem „odpusť, odpusť!“kPánuvolejte;— kdosekněmupřivine,© potěchahonemine,| KristusPánmuvšeckuvinu
[:mile promine.:|

12. Jsi-li hříchem zohaven, - lásky Boží pozbaven,kMarii,svéMatce,spěchej,© budešzotaven;širýsvěttizvěstuje:— Jikdověrněmiluje,© že
se Ona a Syn pro Ni. [:nad ním smiluje.:|

13. Odvrz dábla korouhev, on jest jako
řvoucí lev, zůstaň s Kristem, který pro těcedildrahoukrev;| zanechejvšechbludnýchcest,kteréstíhávěčnýtrest,© zaKristemjdi,kterýžcesta,| |:pravda,životjest.:

14. Slyš, ó duše, tento hlas, vrať se k BohurádaZas,Ontěvolá,nevzdalujse,© dokudpravýčas;© vposlednípakhodině| zvednetěPánkvýšině,— korunatidánabude| [:vnebes
otčině.:|

208.
Písně za duše v očistci.

(Dříve: „K nohám Tvým padáme, Kriste laskavý'“.)

Nápěv jako při písni 142. „O Královno archandělská““, str. 656.1.KnohámTvýmseutíkáme,| přelaskavýPane,| zadušičkyvroucnělkáme© vmukách
upoutané;skloňsesnebesvýší| kočistcovéříši,© boltamhrozný,dokudTvoje| pomocne
přispiší!
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2. Laskavý náš Spasiteli. pro Tvé umučeníkéžsedušížalářztmělý© vjasnouříšizmění;
kéž je krev Tvá zkropí, a v svou ránu ztopíSrdceTvojepřežádoucí,© kterýmprošlokopí!3.NapřímluvuMatkysvojí,| svatýchprosbyvroucí© zmírní,Kriste,blahazdroji,dušímukyžhoucí;© milostivračbýti,dušeksoběvzíti,aťjimvrájizaslíbeném— světlověčnésvítí!

254.

(Nápěv jako při písni: „O svatý milý Josefe““, str. 128.)

1.KTvýmnohámhlemypadáme,© nášmilýJežiši,jenžjsiseráčilnarodiť© námzPanny
nejčistší, své ruce zvedáme, Tě vroucně
žádámv, rač. přispět dušem očistci v té
zemi neznámé.

2. Nad nimi rač se smilovať, je k soběpřijmouťjiž,nebtojichtrápínejvíce,© jakPanedobřevíš,© žestálevzdychají,© žesvětla
neznají, jež blaží věrné sluhy Tvé v tom
nebes ve kraji.

3. Ty víš, že Tebe miluji, že však prokřehkosti— trestsnášeťmusídočasný,© až.do
jdou milosti, by na Tě patřily, náš Pane
přemilý, u věčném v nebi klanění Tvou
lásku chválily.

4. Ty jsi svůj život v oběť dal. za světaspasení,© Ódej,aťtakévočistecsemilosťpramení,-aťmírjestdušemdán© zTvýchsvatýchpětiran,bymohlyvejíťradostně© vespásy
věčný stan.
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o.Aproto,PaneJežíši,| račžalářotevřít,
jenž drží duše zemřelých, ať mohou povyjíť, aťmukjsouzbaveny,© Tvoukrvíspaseny| asnebešťanysvatými| navěkyblaženy.

6.ZatoTěsnažněprosíme© proTvojebo
lesti, jež rád jsi volil trpěti za hříchů neřesti,proTvojezásluhy,© žesneslneduhy© atrest,jejžtrpěťzasloužil| lidhříšný,ubohý

T. Za to Tě, Boží Beránku, my s církví prosíme,© přiobětiTvénejdražší| sesnažněmodlime,
neb's nám ji zůstavil, bys viny napravil, byhříšníksmrtisklíčený| vstáťmohlaživbyl.

8. A také Tebe prosíme, "ly Boží Rodičko,
rač k prosbám našim pokorným své přidať slovíčko,Králnejvýšslitovný,© všechdušímilovný,
dá v nebi jistě nejvíce na slovo Královny.J.TéžKristaPánapřátelé,| jiždlítevnebesích,jižsKristemspoluvládnete© prostálosť
ctností svých, jimž Bůh jest bohatou sámvsoběodplatou,ivytéžduševočistei— tam
těšte řečí svou.

10. Též 1 vy, kůry andělské, jež -v Bohu
plesáte a věrným, žalným dušičkám slasť
věčnou želáte, jim spějte k pomoci, že jsoujaksirotci,— svéprosbyzaněpoložte© utrůnu
ku Otci.11.Jižvyslyš,PaneJežíši,— tenhlasnášpřetklivý:© dejdušemvěrnýchvočisteijiždartenblaživý,aťžaljichpřestane,| sekaždádostane,kdemíraslasťablaženost| jevěčně
ovane. Amen.
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235.

Vzpomínkana zemřelé na hřbitově.
+4 XICÍ ji AMI6řep8E a-z

1.Od-po-čí-vej-tetuslad-ce— napo=Boj je III —js ]= Aer
svát-ném hřbi-to-vu, při-tu-le-ni k ze-mi

K > 4 $15 J . 1 ? —2v 2Pk ] 7+=T T1=
mat-ce, zba ve-ni všech o-ko-vů! zvě-stu

A
p- — —MÍ A) d6 Dee -—e-—<--7 P i -8

S) -——
jí nám va-še hro-by, že tu vše-cko po-mí

P — 4| - NT—ŇE daN| 3RE e|2B=ji,ajenctnosť,ježdu-šizdo-bí,| slá-vy
:

a 

ATIPCE T ja
An h“ JI - > J JI
se—5 I

P“

vě-nec u wi jí.

2.Pohleďnatyholélebky,| ježtuvkupusrovnány.| kdysivlasjezdobilhebký,| vtipembylynadány;| hle!itvátakzhynekrása,— jížsehrděhonosíš,© pomíjivosťvšeckoblásá,| coKol
sebe tlíti zříš.3.Nehnětouzdečasytrapné| anisváranepokoj,© nespěchajínohykvapné© kdíluani
vbouřnýboj;| příteltadyvetchékosti-knepří
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telipoložil,© ajichdušenavěčnosti| zasloužený
našly cil.4.Kdochlébdenníslzousmáčel,© zbaven
péčenesnadné,© růžemikdovžitíkráčel,vprach
se tady rozpadne; tak i tvoje sláva planá nahřbitověpomine,spasenínebvěčnáhana| duši
zbude jediné.

5. Po těle jest v hrobě veta, červů hlod jerozlomí;| alekdosivruchusvěta© čistézjednal
svědomí, slávy dojde ve svém hrobě při budoucímvzkříšení,| jehoprachsepohnilobě
v tělo krásné promění.6.Odpočívejtetusladce© naposvátnémhřbitovu,| přitulenikzemimatce,© zbavenivšechokovů!© Ažsmrťkvámnásjednouskláti,| až
nám dozní světa vír, kéž nám ráčí Pán Bůh dáti

světlo věčné, svatý mír!

Písně ranní.
250.

(K nejsv. Srdci Páně.)
(Nápěv též jako při písni 32., str. 485.)

,55E — T1ZEzaotaA=
1. Ran-nímjit rem obr-zy za svl tá-ní

pžZ rFEv 1 od Jj =SPB ET= ETSST:vnořsedu| ševzbož-néroz-jímá-ní,
ne==|= FE4

CSV i
ja- ká chvá-la má býť vzdá na



ré „s Iu po 4P ——DŘ ——0 L -=GPT =| m |
pře-sva-té-muŠSrd-eiKrista| Pána.
2. Hvězda jitřní viz jak probleskuje, - svojím

svitem tebe poučuje, komu máš dík vzdátizrána:© přejasnémuSrdeiKristaPána.
3. Poslyš vání libodechých hájů, mluvu

plesnou jako z nebes krajů nás to slunceoživilo,© ženámvůnídýchaťjesttakmilo.
4. Pohleď vůkol po té širé zemi, co tu

hlasů, kteréž byly němy, v radostný ples ozýváse| potomtmavénocismutnémčase.
5.Pohleďvzhůru,kamjenokostačí,| všude

tobě moc se Boží zračí, která řídí vesmír širý
a ni nezná konce, času, míry.

6. Čím jest slunce hvězdnatým těm světům,čímzářjehovonnýmzeměkvětům,© timjest
tobě nejen zrána, ale povždy Srdce Krista Pána.T.Anoduševíce,mnohemvíce| jesttiJežíšnežtasluncesvíce,© onťtvůjživot,pramenspásy

ve svém Šrdci plném lásky, krásy.8.Čijak'stohosobězasloužila,© kdyžtvůvinatebeodsoudila,— žetoSrdcepřelaskavé
vytrhlo tě z noci hříchu tmavé?9.ŽetoSrdcezevšechnejsvětější| vzpomnělotvévelkébídyzdejší,© žesezatěvoběťdalo© atěhříšnouvesvoumilosťvzalo?

10.Žesezatědalokopímskláti,© žeti
skřížepřemilostnouMáti© dalovodkaznejvzácnější| SrdceKristaPánanejsvětější?
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11. Ze též z lásky ku tvé velké mdloběukrývásechlebavezpůsobě© atuposvěcujetebe,| byjsimohlavejíťvradosťnebe?
12. Ó můj Pane, - Pane nebes, země, za tuláskunevýslovnoukemně— jáseToběvděčně

kořím, k Tvému ŠSrdei všecek láskou hořím.13.ZatydaryláskySrdceTvého© zříkám
já se slasti světa všeho a jen toužím, ať jestvzdána© věčnáchválaSrdcisvětůPána.

14. Za tu lásku Ježíši můj milý, já Ti
dávám v tuto ranní chvíli všecko, co mám
z lásky Tvojí, tělo, duši, všecku bytosť svoji.15.JenmidopřejJežíšimůjdrahý,| aťTvouláskoujsemvždytadyblahý,© pozdejšímpakputování| milujiTěazřímbezustání.Amen.

204.
(Dříve: „„Brzo ráno, svatá Panno.“)

Nápěv jako při pisni 165.: „Pozdravena, velebena,““ str. 696.

1. Časně z jitra z plna nitra poutník BožíMatcepěj© avtupíseňvšeckutíseň| ažal
srdcesvéhovlej!— Matkodrahá,vranníčas
slyš mých proseb skromný hlas, k Tobě v pleseduchsenese| jakoptáčevmodrojas!2.Tvojímocítétonoci© bezpečenbylctitelTvůj,zatoceloudušivřelou| vzdáványnídikTisvůj!| Matkoatd.

3.Podendlouhýnašetouhy© dnesjakvčera,Matko,tiš;© dejTěotit,kTobězříti,© našeprosbyrádaslyš!© Matkoatd.
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4. Na příbuzné, choré, nuzné tuto chvílimyslíme,ozdar,sílukvšemudílu| zaněTebeprosíme.© Matkoatd.
o.Vlídnétvářislunnouzáří| sviťnám,Matko,

na pouti, voď nás vezdy nade hvězdy, kde boldušenermoutí!© Matkoatd.
208.

(Nápěv jako při písni předeš'é.)I.Kdyžsluníčko,ÓóMatičko,© ukážesenanebi,| Tebevtísni,svatoupísní-dušenaševelebí.Slyš,ÓMatko,vranníčas,© našíchvály,díků
hlas, s bolem v líci volající, Matko drahá,
uslyš nás|2.Jakorannízasvítání| hvězdamilezářívá
taknás,Paní,bezpřestání| oblažujeláska"Tvá

Slyš, atd.3.NaTvétváři,jakovzáři| slunce,stkvíseblaženost,© kterouTebesamonebe© okrášlilozaTvouctnost.| Slyš,atd.4.Tobě,Máti,vúctuvzdáti| spějesnámikaždýtvor,akTvéchvále1tomalé| ptáčevzlétánadobzor.| Slyš,atd.5.BohuPánuzaochranu— též1Toběvzdánbuďdík,© ženámvnocis“Tvoupomocí| dosrdcehříchnepronik'.| Slyš,atd.6.Dnešníhodnenásnehodné© chovejvesvé
milosti, bychomctíti, velebiti mohli Tebe s vrouc
nosti. Slyš, atd.

T Na trpici, bolestnícpolehčení,uzdravení| p
Slyš, atd.

vzpomeň také Maria,i

římluva jim zjedná Tvá.
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8.SkrzeTebebychomvnebe— přijíťmohli,vyprosnám,| tamTězříti,velebitivslávě,jiždalBůhTisám.| Slyš.atd.
209.

(Dříve: „Minula noční hodina.'“)

Jj - 3| PE Ee V355
ET ZTE =<==T=

1. No-vý den nás bu-dí k či-nu; po-kle
rá |
mnn

„iO i ' [ O OTT

n%

knou-ce ve se li. pějme Bo-hu Út
A-ŽV m ; , - T(5 = IT == E E E662== S ——“ —— +ci,Sy-nu,© Du-chuPo-svě-titel,
AZ 
C —= jo] HH= ———AZ = = > =o

troj- jed - no- mu Ho - spo-di- nu.

2. Bože, s duší rozechvělou vzdáváme Tivroucídík,| že'snástunocchránilcelou,© aby
dábelpekelník© nezmohlnásmocísmělou.3.[dnesDuchemřiďnásSvatým.© hříchů
mrzkých uvaruj; - před člověkem zlým a klatým kéž
nás anděl strážný Tvůj chrání křídlem rozepjatým!4.Poněvadžjenzpotutváři| potřebnýchlébrostenám,— Bože,dobrýhospodáři,— kéždnes
našimnámahám— požehnáníTvojezáří!5.OdTebejestvše,comáme,| protopřáníveškerá| sdůvěrouTipředkládáme;| zvláštědej,aťvečera| vezdravísedočekáme!
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6.Pozdejšímpakutrpení| prozásluhyKristovy© dej,aťtam,kdevšesezmění,| vrouše
rajskéobnovy© slávěTvéjsmepřipojeni!

2060.
(Dříve: „„O Pane, tento celý den““.)

1. Pa-ne můj, den ten-to ce-lý chci Tě vroue-ně
Ó jen lá-sky poklad stkvě-lý ště-dře v mo-jebr ==:jrr ECCSSTYET

mi -lo- vať; .
srd-ce klaď, a-bych vždy-cky za-mě-řo-val

=mépře MEZU S
k u-ctě-ní Tvé sva- to-stl, Te-be v my-pali

bdě-lé cho-val s o-prav-do-vou zbož-no-stí!

2.Jenomz čistékTobělásky© odřikámse
hříchů všech, trhám všecky s ďáblem svazky,
Kristu světím každý vzdech ; nechci nijak promlu
vit, žádati si něčeho, čím bych mohl uraziti
Pána Boha milého.

3. Beru těžký kříž svůj na se, všecku bídu,soužení,© kéžjenvproměnlivémčase© myslmásenemění!© SledovatišlépějPáně© zaúkoljsem
vyvolil, takto přijdu k nebes bráně, kde mi
kyne věčný cíl.

Poutní kniha II. 54
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4.Panemůj,takvolímžiti© vytrvalednešní
den, - neb se láska k Tobě nítí ve mně mocnýveplamen;| požehnejadejmisíly,© nadšenosti,
odvahy,aťsekrokmůjneuchýlí| odcestyvráj
přeblahý !

2061.

(Dříve: ,„Chvalte Pána, vy nebesa““.)

bb T 1 ]
z
WIT

-JM

AZE oAFc
1.Cal teBELETRIEPá-na, ne-bes kra-je,

chval-te Stvo-ři-te-le, ne-chaťk Němulá-skouOr hy ac1
pla-je zem-ské plé-mě ce6! Z "Je-hoREEF
vů-le vše se ro-dí, co nám ži-vot dáBETWa
vá,Onnáskmíru,ple-su| vo-dí,vda-rech

zT ; A. I 1] ——E FE= =x sv IZ | T
ne u stá vá.

hl

2. Krásně šatí doly, hory, rosu na ně roní,ovšeckysestarátvory,| vlídněseknimkloní;alenejvickučlověku,| podoběsvésličné,— při
chylujehojnosťvděků© vlásceustavičné.
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3.UtrpenímsvéhoSyna© zajistilnámspásu,vrátil,jižnámvzalavina,| nebešťanůkrásu;
DuchemSvatýmvrozumztmělý© světloBožíroní,záměrvůleneumdlelý| kdobru,pravděkloní.

4. Mdlý jest jazyk můj, ó Pane, mluviti sebojí,apřecnikdyneustane| pětichváluTvoji;zaTvouláskunedobernou,© darykaždodenní,1Typřijmiláskuvěrnou| všehoodstvoření!5.Sdětinnoukéžuznalostí| povšechvěkůvěky© srdcenaševsoběhostí| neskonalévděky,všadybudižuznávána© Tvojetvůrčísíla;© alleluja,chvaltePána© všeckajehodila!
262.

(Dříve: „Jak překrásně slunéčko vychází““.)

-E=== ==E=1==1.Slun-komi-lé| zespán-kunásbu-dí
|=="ETesE TI =E

Ř
sí ————————|| [
nj 10

IT

a pryč stí-ny ono-ci tem-né pu-dí;===m
že jsme zdrá-vi vsta-li z lo-že, bu diž chvá-len,

do-bro-tivý| Bo-žel!
2. Tys noc dlouhou bral nás do ochrany,neškodilnámďábelrozsápaný© nadušinikřehkémtěle;| plesejToběsrdcepřevesele!

b4*
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3. Než i ve dne měj nás na paměti, po
žehnáním obdařuj svéděti; pracovnou bdi nad čeledí,

nechať všickni o Tvé moci vědí!4.Ohřejslunkemchlebodárnérole,© oseníčkovyplejodkoukole;| vyprahne-liživnázemě,
deštíčkem ji tichým ovlaž jemně!

5. Netřeba T1 slabých lidí rady, - hospodář Ty'smoudrý,bdělývšady;| aležádášprosbyvroucí
za Živnosť 1 spásu nehynoucí.6.Protodej,aťskutkynašestále| sloužíTobě
k radosti a chvále, při všem, co dnes počínáme,

Tebe Boha na mysli ať máme!

209.
(Dříve: „Můj milý člověče, blíží se k svítání.)rc TbřeITSI rs= == —

1. Člo-vě -če můj mi-lý, bí - lý den se blíAu 07 dI ZZČD= FSTsS=fn-ITm =
ŽÍ. prv ní slun-ka © pa - pr - sekzNN0NN

DB F- TeIE O1ÍCIITOCCHE
v?vid ně k ze-mi shlí- ŽÍ.

2.Přírodajižvstává,© chvályPánědbalá;jakbytakéústatrá| Pánunezpivala?3.Svatýandělstrážný| sletělktvémuloži,
- by s tvou ranní modlitbou chvátal před trůn Boží.4.Modlitba,ježzbožně© zesrdceseroní,nejlibějšímkadidlem© Hospodinuvoní.
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5.Kmodlitběkdozrána— ochotněsesklání,hojněsnebenabývá| darů,požehnání.6.Vmodlitběkdospojen| svšemohoucímPánem,© tensejistěnemine-svěčnéspásyránem.
7. Člověče můj milý, vzhůruz lože, vzhůru; 

připoj chvály zbožný hlas k nebeskému kůru!
8. S anděly a světe. volej, úctou jatý:SvatýjestPánzástupů,| svatý,svatý,svatý!

264.

Po obědě.is 11sres
1. U Te-be jest da-rů do-sti, Pa-ne, hoj-nostJOO III —6 = v(====

nad haj -nost z pě-ti chle-bů, ry-by dvo-jí] ] ZIVOTELTNO MSS= n nl mmne— a —
——— ——————————- -= =

na-je dlo se mo-cí Tvo- jí
——— ——ALA LTÍTAT000TVT ZjmCj „ro ]6= TEEEL

ti sí. ců pět do sy to. sti.

2. Štědrá Tvoje ruka živí veškerý tvor jídlachtivý;| kdokdevstáváodoběda,kéžzrakvděčněknebizvedá,| vychvalujeTvojedivy!
3. Lačněl prorok v jámě lvové, kam jejvrhlizlosynové,© milémuvšakDanieli| poskytljsiobědcelý| zJudskavdoběobžinkové.
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4. Andělova mocná ruka uchvátila Habakuka,-hnedseoctlvBabylonu© ajiždruhatěšívstonu,
mírní hladu jeho muka.5.LáskoukToběrozeplálý| DanielTěhlasněchválí,| žejsivtrpkéhladudobě© sluhovi,jenžvěrenTobě,| poslalobědzvelkédáli.6.Prorokovyvroucídiky© iTvůjzázrakpřeveliký© kpovděčnénáspudíchvále,žetakvlídněneustále© odobrédbáš,ohříšníky.

7. Blahoslav "Tě všecko plémě, že je sytíživnázemě,© jižTykojíšrosnouvlahou,© zhříváš
slunka září drahou, by v ní rostlo plodné sémě.

8. Nechť se všecka náruč vzpíná k lásceOtceHospodina;© JezuKristaSpasitele,© BohaDuchaTěšitele,© PánaBobatrojjedina!
2065.

Písně večerní.
(Dříve: „Již se opět den schyluje.“

5 ŠÍUACT,; KERRČOKP47" = pockroce1
1. Již se den zas. na sklon ní ži

tma-vá noc se. zvol-na blíži,7708AA 77A gm —TŤboj-E E EILEm oE — —E—m ——L.
—- ———- ——YY —

slun-ce za-pa-dlo již v dá-li,
zem se 0- pět v še-ro ha i,

kIX

než však noc se na nl.. sne- Se,



6F
po - hleď du-še k Bo-hu v ne-be,

A  J6 —FEmiE
kNe.-munechťsesedíktvůjvzne- se,

g MÁ : jo =
A nebOn.ži-ichrá-nil| te-be.

2.AnoťBožedobrotivý,© rukaTvávšem
pokrm dává, z štědroty Tvé vše se živí, víc
však ret můj dík "li vzdává, že's též živil dušimoji,© milostíjisvatoublažil,vpomocspělji
láskou svojí, dobroty Tvé abych zažil.

3. Sčítám-li ty dary steré, jež má ruka z rukyUvojí| přelaskavédenněbere,© 0jaknemám
v duši svojí jak teď tak i v každé době povšechenčassvéhožití| vroucídikyvzdávaťTobě

a Tvou lásku velebiti?

4. Ty's 6 Bože mocný, svatý, a my slabí
jako třtina, Ty's k nám pouhou láskou jatý, a
my nevděk, sama vina, často urážíme Tebemysli,řečmi,skutkyzlými,| alepromiň!nebjdemvsebe,| chcem"zasbýtidítkyTvými.

o.Proto,Otčepřelaskavý,© proJežíšeSynasvého© dejnámlítosťaželpravý,© aťsezřeknem
všehozlého,aťsekaždýhříchůchrání,© aťjsmejenomToběživi,takévdobrém.setrvání| dejž
nám, Bože dobrotivý!
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6.Ajakpřesdensvojímocí| násjsichránil,dobrýBože,takračzvláštětétonoci| chránitinás,bychomslože| občerstveníklidnýmspánkem
bez úrazu k jitru vstali, a Ti prvním rannímvánkem| znovapělipíseňchvály.Amen.

2606.

1. Již se ten den skon-ču - je, vnoc se chý
Bo-hu vzdej-me dí-ky své v tu-to chví

u že nás rá-čil stvo-ři-tl,|O===-jeHept
by-chom věč-ně tě -ši-t1. sním se mo-hli

vne-bossích© (prostředsbo-růanedělských.2.TakéTebeJežíši© velebíme,© Pastýřinášpředobrý© Tebectíme,© že'snásovceztracené,
spravécestysvedené,| vlastníkrvívykoupil,
skvrny hříchů s duše smyl.3.DuchuSvatývzdávámedíkyTobě| za
milosť, již udiliš ©vkaždé době; sňals s nás
hříchu potupu, - přived' k věrných zástupu, - zbožnýmcírkvekudětem© připojilsnássvatýmkřtem.
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4.Anděly'snámkochraně© poslalstrážné,kteřívícekonati| nutívlažné,-vnebezpečívarují,
v dobrém trvať vzbuzují, dodávají odvahy

v boji duše se vrahy.5.Každýdobrýskutekmůj| jestTvédilo.
Tys mé srdce pohnula - božská sílo, abych pokladrozmnožil,© jejžmiKristusuložil,© abychobstálvzápase,© dospělvěčnékuspáse.6.Svousedotknipravicí© srdcemého,abychželelsrdečně© hříchuvšeho!-Buďmi,Bože,
milostiv, dej, ať jsem vždy ctnostně živ, bych
"Tě nikdy nehněval, pokušení odolal!T.Duši,těloporoučím© doTvémoci,račmnezléhochránititétonoci!© PoroučímsedoTvýchran;| Kriste,sTebouusínám,© dejmiopět
s Tebou vstáť a pouť svatě dokonať. Amen.

267.
(Dříve: „Zas dnešní den pominul.““)ITT TII ZTZE—s===TjTYL= ===

1. Zas den "mí - nul jak by ká- men
zas má k smr-ti o den blí- že,

SS IE=|==-==Az=Fe3p =S-=-|—=
do hlu-bi-ny ho dil . ,kdosevče-ra© zro-dil; a-lePánBůhm LA

©nej-mi-lej-šíZjbtradove- če-ra
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>— "E 1 = DENNm==E===== = T
© pro-ká-zal nám, ja-ko vždy.cky , do-bra ti-sí
ELIN, —N mna

—©m
= -===

?ce Ta.

2. Protož, kdo jste přemilému Štvořiteli věrni,vzdejtejemudíkachválu| vdoběpodvečerní,ženásmilevzřítelnici© okasvéhochoval,pocelýdenkvytrvání| milostuděloval!
3. Odpusť, Bože, nedostatky - naší pobožnosti,

rač je vlídně doplniti věčnou laskavosti! Uznáváme,vyznáváme©— četnésvojedluhy,© naKristovyspoléháme© hojnénazásluhy.4.Poněvadžjižunavením— tělonašedříme,ochraněTvé,Bože,sebe© skromněporoučíme:dej,aťvesnáchdušenaší| ďábelneuchvátí,
bychom čisti ráno mohli - s vděčným srdcem vstáti!

5. Zítra pak, když vůle Tvoje, dej, by ústa
vřelá - poutníků Tvých ku Tvé chvále - slavně zazvučeila,1Máťsvatocellskou,která— andělůjest
kněžnou,- velebila nadšeněji - s úctou dětský něžnou!

2068.
(Dříve: „„Slunečko již zašlo, půjdeme spáti.““)BeLi siEari P

;
„ Slun-ko mi lost - né u-sta-ly již

za-šlo za ho ry, JJik BFFA
a-123„©je vi——

ptá-čků slad ké ho-vo. ry.
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2. Dejme dobrou noc - božské Mateři, blažen,
kdo jí ve dne, v noci důvěří!3.Dobrou,dobrounoc,— Matkopřesladká,podsvůjplášťnáspřitul© jakokuřátka4.Dej,aťšpatnýsen| dušenezkalí,byTvédětiráno| čistypovstaly|

o.DobrouToběnoc,© Matko,přejeme;-podTvoustrážíblaze| spátibudeme.6.Dítkymilené,spatvypůjdete?© Nebojtese,klidně| očizavřete!
TNpánkuvašemuhojněpožehnám,© natělo1duši| věrněpozordám.©.DěkujemeTi,© Matkospanilá,— že'stakvěrnoupomoc© dětemslíbila.9.Neuškodínám© žádnézlobymoc;— protosplesemdíme:© Matko,dobrounoc!

2069.

(Dřive: „Dobrou noc, Ó Bože věčný.“)

NN
>E GCZELÍEO-= == |

= : —
EeE o

1. Do- brou noc, 6 Spa - si - te - ll,R Arc SFF ÉECEG; Fdd—
pro nás u- mu-če-ný, je -hož kr-veSAIn ——=- .—-z==jE —WVLEe
ka-ždá krů-pěj ne-smír-né je ce-nyl

Do-brou noc, Ó raj-ská krá-so, do-brou noc,
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NNNI —===
všech du ší aná, - 00, do- brou noc!

2. Dobrou noc, Ó svatá hlavo, cos nám světlonesla,alebolemutrýzněna© skonalaaklesla!
Dobrou noc atd.

3.Dobrounoc,Órucesvaté,| nakřížrozpřažené,© bodánástenhřeb,covámi| ukrutněsežene!| Dobrounocatd.
4.Dobrounoc,Obokusvatý,| zněhožvyprýštila© drahákrev,ježsvětavšehočernéhříchysmyla!© Dobrounocatd.
5. Dobrou noe, 0 Srdce svaté, kopím zotvírané,ztebevdušizarmoucenou— sladkýbalsámkane!

- Dobrou noc atd.

6.Dobrounoe,vynohysvaté,| kterésvětemspěly,© nežjenakřížpevněvbili| zlosvnovésměli!© Dobrounocatd.
T.Dobrounoc,vyránysvaté,| kterýmiPánstrádá,© proněžonjenkajicnostidušívšechsižádá!© Dobrounocatd.
8. Dobrou noc, Ó Spasitel. s Matkou svojídrahou,kterákřížTvůjporosila© hořkýchslzívlahou!© Dobrounocatd.
9.Dobrounoc,ÓKristePane,| vyslyškajicniky,zasvouláskusvrchovanou© přijminašediky!© Dobrounocatd.
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270.
(Nápěv jako při písni 197.: „Truchlou píseň“, str. 743.)1.Dobrounoc,Maria,zbožněvoláme,© za

ochranu vlídnou Tebe žádáme: Ochraňuj nás,
Matko, této noci, nedej duše slabé dáblu zmoci!2.Kdeseuložíme,hvězdoumírubud,| naplňujícklidemchorounašihruď!© Ochraňujatd.

3. Jako nad kolébkou matka k dítěti k námsechylablažnásvesvémobjetí!| Ochraňujatd.4.Akdyžnaševíčkasklížílibýsen,© vněm
Tvůj sladký obraz buď nám vyjeven! - Ochraňuj atd.

5. Vlídně se k nám snášej s hvězdných oblaků,
chraň nás ve snu děsných a zlých přízraků!

Ochraňuj atd.
6. Pokušením zlého přístupu k nám braň a

nás churavosti, náhlé smrti chraň! Ochraňuj atd.
7 Když pak po spánku nám nový svitne den,

Bohu buď a Tobě s diky zasvěcen! Ochraňuj atd.

271.")

oo
+ v. S1.Jas-néslu-né-čkojižza| šlo,děl-níknapoli1 do| maK BAAAA:ori a PAZNPŘŘÍL— J -6 Ce w

klid-ný ve-čer na-stá-vá,
v den-ní prá-ci u-stá-vá.o ae PJLNECH== E UTEET

ve svém dí le u sta- nem,
+) Zpívá se večer na poutním místě před obrazem P. Marie.



© — n .7 P 7 770-©a >. ho
do- kud slun-ko. ne - svit ne Zas

v zla-to-stkvou-cím le-sku svém.

2. Dříve nežli ustaneme, na kolena klekáme,předTvýmtrůnem,Pannomoená,© ruce,srdcezvedáme:Rač,Maria,vmilosťvzíti— prosebnýsvýchdítekhlas,— ochranousvoupřinásbdíti
po ten noční spánku čas.3.Jakomatkamiléděti© žehnákřížezna
mením,takTyračnáspožehnati© Kristem,
milým Synem svým, by nám zlý duch neuškodilamymohliklidněspat,| ještěvesnáchzamilosťTvou| vduchuToběděkovat.4.Tvátorukamocnábyla,| ježnáspodenchránila,© Ty'snámzdravívyprosila,© Panínašespanilá,© Ty'snámsilydodávala© přivšechkro
cíchnašichcest,© zatobudiž,ÓMaria,odnás
Tobě dík a česť.5.Ajakjsinás,0Maria,| přesdenmělavpaměti,takračtakététonoci— námanašimpřispěti,— račnásvšeckyvšehozlého,© zvláště
hříchu chrániti, také od nás přízraky. zlé
dobrotivě vzdálit.6.Akdyžproctnemobčerstvení© klidnýmspánkemnatěle,| dej,aťdojdemcilesvéhošťastně,Tvojictitelé,© aťpaksTvýmzaspožehnáním© dodomůsvýchpřijdouzpět— asvým
milýmoTvélásce— mohoudenněvyprávěť.
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T.Takémilá,dobráMáti,| zpomeňvěrnýchzemřelých,jejichžduševočistcisnad— volají
k nám v mukách svých, aby brzy ukojení došly
vroucí tužby své, ať je Syn Tvůj milý v nebe
přijme v sídlo blažené.

8. Ať tam za nás orodují, kde Ty mocnéslovomáš| asesláskouzasvédítky| uJežíšepřimlouváš,© Jemuždánavšelikámoe| nazemiinanebi,| Jehožjménonejsvětějšíretnáš
vděčný velebí.9.Ódej,Pannonejmocnější,| milosťtunámtadyvšem,© aťkdysšťastnědoputujem| vpře
blaženouonuzem,© kdeBůhsvojimvyvoleným
tváří v tvář se zjevuje, - a kde není bolů žádných

a jen radosť panuje. Amen.

272.

Písně po návratu S pouti.L k
— - A ONPOEIO TNes?+==En FB

1. Bůb pozdrav,poutníčkové Štyrska od po-ho-ří,

E—ZK- ' p T2AZ-ge FBÍLÍye JL VY —gAMD
kde Ma-tka Sva-to-cell-ská ste-ré di-vy tvo-ří.

2.Conapoutijstedlouhézléhovytrpěl,| to
v oběť dejte Matce, Synu Spasiteli!

3. Neb hojnou Páně milosť přijali jste v podil,
Pán ctitele své Matky na pouti sám vodil.

4. I proto srdce vaše radostí se chvělo a
trampotami cesty tělo neumdlelo.
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5. Tož poděkujte Matce, Spasitel Synu, že
přivedh vás opět v drahou domovinu!

6. Hlas váš nech bez ustání Spasitele vzývá:
„O Pane, zůstaň s námi; neb se připozdívá!“

213.HIIEer ]
1. Bu-diž dik Bo- hu, nej-vyš-ší chvá-lazami-lostťtJeho,ježsenámsta- la,bore dert=H
že jsme ve zdra-ví se na-vrá-ti lioEc

s pou-ti, již jsme v dá- pod-stou- pi- li.2.SpomocíBoží| ochranouJeho© došlijsmešťastně© dodomusvého,© skončilipouťpospol
předsevzatou. chvalmež z toho i Máť Pannu svatou.

3 Bůh sám nás vedl po horách, dolích,všudejsmezřeli| nastráních,polích| skutkyJeho
mocivěkuvěčné© aknámdobrotytéžnekonečné.

4. Neb On nás chránil dítek svých řaduzavedraslunce,zanocichladu,© zahřímání
blesků, mračen srazu pouť jsme vykonali bez úrazu.

5. Když jsme se octli na místě svatém - předzrakemMáti| voblakuzlatém,—Ójaktuvšemsrdcezahořelo© radosti,jakkdybyvnebidlelo.



— 805 —

6.Onanásksobědítkysvézvala,| mateřskouláskou— nasrdcevzala,akdožalostíbylpostižený,| vrátilsezpětvšecekpotěšený.
7. Sirotci, vdovy. před Mátí v dáli v zůrmutkumnohém| slziceIkali,.| Ty's,oMáui,pláč

jichutišila© aslasťdosrdcíjimsnebevlila.
8. Hříchem kdo stonal na duši svojí, - ozdravělzcela© vesvatémzdroji,| očistěnaposvěcenseběéře© domůodnebeskéodMateře.
9.KaždýkdoTebe© důvěrněvzýval,milostidošel© plesajezpíval:© Ty'smáradost,Ty'smé

potěšení,© Ty'smápomoc,Ty'sméuzdravení.10.Kterakžetedy© nemámeTobě© vzdávati
díky© vkaždičkédobě,"Dy'snásvedla,Ty'snáspotěšila,© Ty'snásSynusvémuporučila.11.Zatutolásku© jakseTimáme© odsloužiťMáti?© voběťIidáme©— činysvéavšecka
utrpení, - dejž, ať jsou nám také ku spasení.

12. Též tu pouť naši - věnem Ti nesem,, - obtížejejíneslijsmesplesem,© přijmižjivdarkesvéctiachvále,© mypakToběvděčníbudem"stále.13.Akdyžpouťčasnou© skončímesvoji,
račiž nám přispěť- v posledním boji, - bychom šťastně
vešli v nové žití a tvář Boží směli věčně zřítí.

2714.

(Nápěv jako při pisni: „„Maria, Boží Rodičko““ atd., str. 137.)

1. O budiž vroucně veleben, Bože věčný, na.poutižejsichránilnás,lidsvůjvděčný;| jižSe,Tvourukouvedeni,vrodnémkraji© přeblažení
poutníčkové ocitají!

Poutní kniha II. 55
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Vyvedlsvoduživounámkajicnosti,| osvěženijsmenaduši,hříchuprosti;© TělemjsiPáně
Živil nás, pravou mannou, ve svátosti to oltářní
přichystanou.3.Mariatéžnámskytalaobčerstvení,| vedla
nás, když jsme klesali unaveni; protož Tvé
Matce a Tobě, nebes králi, zaznívejte neustále
naše chvály!

4. Vlídně, ó Pane, přiimi dar naší pouti, aneračlidmiprostýmipohrdnouti;© dej,bychomcelýmživotemctnostidbali,© akrokemjistým
k nebesům putovali!

275.

Bože, chválíme Tebe.

=-Am—IE z — "|a |NrADoZm= 5572== Bree eve
1. Bo-že, chvá Ji me Te. be,kte-rouž© znázemI nebe,

-Ia
r

, o o . la=AE CN= ezPor%a |= —*.
No ———+ ——— 777

Pa-nne, moc Tvou. ve. le. bi- me,skutkůmVvo-jimo se.di.ví-me;
42 3Z mm ==|(7BZPYĚTL=TSes
o

když se vše vosvě-tě mě. ní,

—SE | -Ibe==es F=|Tysámjsibezpro© mě.ny.
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2. Vše, co jen chváliť může, Cherubíni,Serafin.— chválíTě,velkýBože!© nebes,země
měštěníni: Ode všech býváš nazván „Svatý,
svatý, svatý Pán!“3.SvatýPánBůhSabaot:| Svatý,jenžřídínárody,jenžpomáházbídapsot.| Nebe,zemř,povětří,vody© plnéjsoucti,chvályTvé;| neb
vše dilo "Tvoje je.4Apoštolůslavnýsněm,© aprorokůřádveliký,© odsýlávplesánísvémktrůnuTvémuvroucnédiky!© Kolikmučedlníků,| tolikchvalo
řečníků.o.Povšemokrskuzemě© Tobě,Otče!velcí,malí,| jižjsou"Tvésvatéplémě,© vděčnéprozpěvujíchvály;| vzdávajíčesťiSynu| natrůnu
sedicímu.6.Též1DuchuSvatému,| jenžtosvatána
učení uděluje každému, a v smutku jest
utěšení, lid křesťanský se klaní, všude chvála
Jeho zní.7.Ty,OtcevěčnýSynu,© vtělivsejsisstoupilsnebe;| chtěsmazaťnašivinu-vydal'snasmrť
kříže sebe! - Milosť hojnou nám's dobyl, - od hříchu
osvobodil.8.Teboujestvšem,jižvěří,© nebesbránaotevřena,© kdožseTobědůvěří,© zástupcemTěuOtcemá!| Žepřijdešsvětsouditi,© mámevždy
míť v paměti.

9. Buď milostiv sluhům svým, požehnejdědictvísvému,© řiďnássvětlemnebeským,apovyšažktrůnusvému;| aťTěplnivděčnosti
chválíme na věčnosti.

55*
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10.Přispějzatímkpomoci| drahoukrvívykoupeným;chraňazastaňsvoumocí,© přičtinásksvýmvyvoleným;| pakpočasnémkvilení
přiveď nás vše Kspasení.

11. Zdeť bude naše zření, Tebe a Tvé jménovzývat;| česťadíkůčinění© povšeckydniTobě
zpívať;© račodhříchůchrániťnásjakdnes,tak
po všecken čas.12.Pane,smiluj,smilujse!© BuďsnámiTvépožehnání;očTěprosíme,staňse,© podlenašehodoufání!© KdožvTědoufalsamého,-ne
opustils žádného.
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15. ke všem Svatým
16. za duše v očistei

Seznam písní dle obsahu.

I. K nejsv. Trojici:
Sem, zbožní poutníčkové
Otče, Synu, Duše Svatý
Svn jest zplozen věčně z Otce
Osvicenou Tebou duší

Ó Trojice odevěká
V lásce svojí svrchované
Trojjediný v nebes výši
O, Trojice Boží nejvýš svatá
Tři hymny k růženci andělskému 712,
Na tisickrát, milionkrát budiž zdravena
Radosti a plesem, mili poutníci
Nejsvětější, trojjediný Bože
Pozdvihněme srdce vzhůru.

Nemůže ret vysloviti

II. K Bohu Otci.
Tvůrce, světa Řediteli
V ochranu kdo Nejvyššího.

II. K Pánu Ježíši.
1. K Pánu Ježíši vůbec:

Pochválen buď Pán Ježíš

Milý můj Ježíši

Strana
160
138
169
178
130
389
405.
400
397
410
425

119
120
124
125
125
126
126
127
113
714
115
716
T17
718

720
121

122
724



»
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Pochválen buď Ježiš Kri-tus

Pane, já Tě oslavuji
Ach, člověče hříšný
Kdy pak přijde můj Pán Ježíš

Kde dům najdu Tvého Otce
Ó můj Jezu nejsvětější
Jezu přemilostný
Ranním jitrem (k božsk. Srdci Páně)

K Pánu Ježíši v nejsv. Svátosti oltářní:
Pozdraven buď od nás, andělský chlebe
Jezu Kriste, Bože můj
Z lásky raněný Ježíši
Zdráv buď, chlebe andělský

K trpícímu Pánu Ježíši:
Pchleď, o člověče
Duše hříšná rozjímej
Kde jsi útočiště srdce mého
Když slunce hlavu růžovou
Ach, kýž jsem já ptáčkem
Truchlou píseň o Kristově mučení
Ach, mou duši hříšnou trápí žel
Zdrávy buďte Krista rány
Oči hořké slzy lejte
Poděkujmež Kristu Pánu
Když na kříži Pán Kristus pněl
Píseň o 7 pádech P. Ježíše (Pojďte hříšní na Golgotu)
Píseň při Božím hrobě (Se žalostí kající)
Přistupte, křesťané, uctit kříž přesvatý

IV K nejsvětější rodině.

Synu Boží přelaskavý
Tak žádný lidský příbytek

V K nejsvět. rodu Krista Ježíše.
Buď od nás pozdraven

Stran
725
127
128
129
730
132
7614

811

734
135
135
735

514
580
138
739
741
143
744

7406

147

148
149
751
75T

762

T617
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VL K blah. Panně Marii.
1. Písně před poutí: Strana

Již čas ždaný nadešel 435
Jako kvítko po avětle 437
Radujme se, poutničkové 438
Tak již se připravte. 440
Ejhle, my již naposledy 442

2. Písně na cestě:

Vzhůru, vzhůru poutníci 441
Pojďte muži, ženy, děvy 446
Pane Bože, budiž s námi 447
S Pánem Bohem na pouť milou. 449
Jako poutník Marianský 451
Slyším zaznivať hlas milý 453
Slyšte hlas Panny Marie 455
Krutě bólesť palčivá. 458
Kd jsi svatá Matko Páně 459
Zrse novou radosť věstí nám. 561

Marianští vy poutníci 463
Vesele, překrásně zpívati já budu 465
Poutníčkové milí, k Matce spěchejme 466
Poutničkové pospíchejte 467
Slyšel jsem krásný hlas 469
S velkou radosti sem pospíchejte 470
Pojďte všichni důvěrně 472
Pozdravujem Tebe, Panno Maria 413
Ó Maria, dávný čas Tě hledám. A74
Zdrávas buď, Panno Maria 475
Tisíckrát buď pozdravena, Maria 476
Já jsem si vyvolil za ochranu 478
Ó Maria, Matko Boží 419
Ó Máti Krista Pána 480

Raduj se, duše v těle 481
Mé jsi potěšení, Matko drahá 484
Ku Marii všichni pospíchejme 485
Panne, jak Ty's jasná 485
Maria, nejdražší Matko Páně 489
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Zdrávas, Panovnice nejmocnější
Poutníčkové zbožní, začnem zpívati
Kam se, poutníčku můj, béřeš
Na stotisickráte budiž pozdravena
Tebe, svatá Panno, obor světa cti
Před věky již Bohem zvláště zvolen
Zdrávas, dcero Boha Otce.
Na stotisíckrát buď pozdravena
Marianský voji
Panno krásná bez úhony
Maria, rajská růže
Zdráva budiž, Královno
Slyším líbezný hlas, jenž mne volá
Žádný nemůž' vysloviti.
Zdráva buď, již v kráse není rovno
O Maria, s důvěrností
Ach, já hříšník zarmoucený
Zdráva budiž, o Maria, nejdůstojnější.
Zdrávas světlem oděná
Jak Tebe chváliť mám

Když dav zbožný putuje
Zdrávas, mocná Pomocnice
Zdráva budiž, ó Maria
Buď zdráva, svatá Panno Maria.
Slavně Tebe pozdravujem
Pozdvihněte oči svoje
Zdráva buď, Panno Maria, ó Královno
Zdrávas hvězdo spanilá.
Ty's Maria naše radosť.
Jméno Tvé, Maria, plné slasti
Matko čáky holubice
Aj, co to libě zavání
Hvězdo naší spásy
Ó krajino spanilá.
Kde jsi, blaho srdce mého.
Kam pak cíliš poutníku
Hvězdo jitřní, hvězdo líbezná
Kdo mi Tvoje sladké jméno z lidí oznámí

Strana
490
492
494
496
497
499
500
501
501
503
504
505
506
507
509
510
511
512

521
527
530
532
533
534
535
536
538
539
540
541
542
543



— 877 —

Kde jsi, ó cellenská Matko moje
Chvála Bohu vzdána buď

Nezapomeň, Matko, na mne
Jmenem Božím Otce, Syna
Kam já všecek smutný půjdn
Panno statná, blahodatnAá

Ó Panno nejblažší
Vychvalujme vesele
Pod Tvůj plášť se utikáme, Matičko přemilá
Pod Tvůj plášť se utíkáme, mocná nebes Pani
Pane Bože na výsosti
Maria mě chrání

Bůh a jméno Tvoje
Zdrávas buď, nebes Královno
Ó Maria, Boží Máti
Maria, Ty Panno, Bohem zřízená
Začínám teď v Božím jméně
Ó Pánno líbezná
Nebes bráno stkvouci

Zdrávas, hvězdo strážná
Přicházím, ó Matko k Tobě
Zdráva buď Matičko,. přesvatá Boží Rodičko
Maria, Maria! Nad slunce jasnější
Buď zdráva, Panno Maria
Panno krásná, hvězdo jasná
Ó Královno archandělská
Ó mocná naše Královno

Zdrávas, Panno nejsvětější
Rozvijí se kvítí
Tisickráte pozdravujem Tebe
Tebe, Matko, chválíme
K bolestné Panně Marii:

Matko plná bolestí
Pojďte všichni vychvalujme Matku přesvatou
Pojďte všichni vychvalujte
Často vzpomenu si, Panno přesvatá
Cesta, kterou nastupujem
Zdráva, horo vzácná.

Strana
545
547
613
615
617
614
619
620
615
620
625
635
635
636
631
640
642

523
524
525
616
622
624
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4. Před milostným obrazem na poutních místech :

a) U „Tří dubů“:
Proukaž nám smilování.

b) V Mariecelli:
Co to dnes děje se
Ó Maria, Panno svatá
Přistupte sem, pospěšte sem
Pochválen buď od nás

Světa spáso, nebes kráso
Panno blahoslavená
Matko bezůhonná

Ty Boží Rodičko přemilá
Maria Panno, Ty's vyvýšená
Na stotisickrát Tě pozdravujeme
Má duše schovej se
Ve vši pobožnosti.
Pře: ilostná Matko, jak nám blaze
Chválu vzdejme svrchovaně
Zpomeň, ó Královno milá
Matko přesvatá
Před Tvým trůnem, ó Maria

c) Na „Maria Taferl“:
Maria, Ty nebes kněžno
Tisickrát buď pozdravena
Žalostnou to chvíli

Podle kříže Spasitele

d) V Egenburku:
Tisíckrát buď pozdravena nejsvětější Svátosť

Písně na rozloučenou:
Již tu chvíle rozlončení

Ach, ja smutný zarmoucený
Maria, ó Matko naše .,
Již se blíží rychlým krokem
Všecko na tom světě mine

Tebe, svou radosť nejsladší

Strana

549
549
553
555
556
558
559
560
562
564

567
568
570
595
596
597

629
630
631

649

529
599
600
602
603
605
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Strana

Ach, mé milé potěšení 607
Měj se dobře, Panno čistá 608
Poslední již přišla chvíle 609
Děkujeme, ó Maria. 611
Od Tebe se ubíráme 612

6. K Hostýnské Panně Marii:
Usedla si holubice čistá 678

Jak ji nemám chvátať k Tobě. 681
K Matce Boží na Hostýně 693
Obracujte Moravané 685.

7. K Tauřanské Panně Marii:Zdráv.© oMatkoTuřanská. 687
Vy hory, doliny 0690

8. K P. Marii Vranovské:

Půjdu v této chvili blahé 691
Volři 1 stále, kde jsi byla 69+
Stotisickrát budiž pozdravena 695

9. K P. Marii Filipsdorfské,
Pozdravena, velebena 696

10. K P. Marii Lúrdské:
Pozdravena budiž vřele 698
Kde v úlolií kn řece hora má sklon. 699

11. K P. Marii Karmelské:

Aj, ty boro Karmel, nevelká jsi 704

12. K P. Marii, Matce dobré rady:
Matko svatá dobré rady 707

13. K P. Marii ustavičné pomoci 709

14. Různé k Panně Marii:
O nanebevzetí Panny Marie 658
O nejsvětějším Srdci Marie Panny 672
O neposkvrněném Početí. 673
Za šťastnou hodinku smrti 675
V čase truchlivém 676

V čas války 67T
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VII Písně před modlitbou a po modlitbé
jednotlivých růženců.

Strana
1. K andělskému růženci viz písně k nejsv. Trojici 119—
2. K růženci sv. Josefa:

Ó svatý, milý Josefe
Ježíši a Maria, Josefe též milý

3. Krůženci radostnému, bolestnému, vítěznému:
Ó jak máme, Panno čistá
Maria, Boží Rodičko

Růženec Ti uvíjíme 143, 155,
Žalosť. bolné rozechvění

Žalostí se chvěji celý
Jak se's zachvěla

To tajemství, Jezu milý
V Kristu Pánu, bratři, sestry

4. K růženci, neboli koruně ke cti 33 let věku
Pána Ježíše:

S pobožností rozvažujme
Korunku tu Ti, Ježíši

3. K růženci ke cti sedmibolestné P. Marie:
Matko Krista Ježíše.
Ke komu se utečem

©. K růženci sv. Brigitfy:
Zdráva buď, Matičko
Nyní jsme skončili

VIII. K sv Josefu.
Slavný nebešťane, tobě s plesem
Tisickráte pozdravujem Tebe
Zdráv buď strážce Jezu Krista 771,
Nebešťanů zdobo drahá

Chvátej, milý poutníku

IX. K sv. Anně.
Pospěšte sem, ctitelové
Kam já poději se
Ó blahoslavená matičko

127

128
133

136
137

1066

144
146
143

156

1583

177
15“

189
193

769
170

119



Buďod nás vřelezdravena.
Chvalme, ctěme svatou Annu
Svatá Anno přeblažená
Na rozloučenou se sv. Annou

X. K sv Sebestianu.
Dobrý jsi Ty, Pane Bože

XI. K ss. Cyrillu a Methoději.
Otce světla zvelebujme
Ejhle svatý Velehrad už září
Ejhle, oltář Hospodinův září
Dítky, na odchod se strojme
Bože, co's ráčil

XII. K sv. Janu Nepomuckému.
Probudily se již zpěvné háje
Budiž vroucně slaven.

K tobě, můj otče, přicházím
Ze jmen milých svatých Božích

XIII. K sv. Antonínu Pad.
Budiž Bohu díka

Mysl k tobě vábí mne
Tebe písní srdečnou

XIV Písně k denním patronům.
Úvodní: Tobě my so poroučíma
K andělu strážnému: Dušemá chvátá
K sv. Václavu: Velký Boží mučeníku
K sv. Floriann: S upřímnostisrdce svého
Ku sv. Hátě Ve království Sicilie

sv. Linhartu: Vychvalujmespolečně
sv. Rosalii: Palermo,ty město slavné
sv. Tekle: Nevěstopřekrásná.
sv. Vojtěchu: Zdráv buď, svatý Vojtěchu
bl. Janu Sark: Pějmepíseň
sv Prokopu: Ó Prokope! tobě vděčně
sv. Ludmile: Láskou Páně v nebes dvoře
bl. Anežce České: Vítej v slávě nebešťanů
Poutní kniha II.

AARRAKAAKANNKKR

Strana

56

780

196

788
189
192
191
197

198
801
801
803

805
805
806

808
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XV Písně obsahu různého
Píseň o věčnosti: Poslouchejtekřesťané
Rád se marný světe
Syn marnotratný: Achmůj Bože
Hlas misijní: Pán Bůh toběživotdal

XVI. Písně za duše v očistci.
K nohám Tvým se utíkáme
K Tvým nohám hle, my padáme.
Odpočivejte tu sladce.

XVII. Písně ranní.
Ranním jitrem brzy za svítání
Časně z jitra z plna nitra..
Když sluničko, o Matičko
Nový den nás budí k činu
Pane můj, den tento
Chvalte Pána, nebes kraje.
Slunko milé ze spánku nás budí
Člověče můj milý

XVII. Po obědě.
U Tebe jest darů dosti

XIX. Písně večerní.
Již se den zas na sklon niží

Již se ten den skončuje.
Zas den minul

Slunko milostné zašlo za hory
Dobrou noc, Ó Spasiteli
Dobrou noc Maria.

Jasné slunéčko již zašlo.

XX. Písně po návratu s pouti.
Bůh pozdrav, poutníčkové
Bndiž dík Bohu
Ó budiž vroucně veleben

Bože, chválíme Tebe.

835
830
638

840
841
813

844
846
847
548
849
850
851
852

854
856
857
858
859
861
861

863

86b
866



Abecední seznam písní.

Strana

Ach, člověče hříšný 728
Ach, já hříšník zarmoucený 511
Ach, já smutný zarmoucený 599
Ach, kýž jsem já ptáčkem 741
Ach, mé milé potěšení 607
Ach, mou duši hříšnou trápí žel. 744
Ach, můj Bože, co jsem učinil 836
Aj, co to to libě zavání 536
Aj, ty horo Karmel 704

Bože, co's ráčil před tisíci lety 797
Bože, chválíme Tebe 866
Budiž Bohu díka 805
Budiždík Bohu 864
Budiž vroucně slaven 801

Buď od nás pozdraven 767
Buď od nás uctěna 675
Buď od nás vřele slavena 780

Buď zdráva, Panno Maria 653
Buď zdráva, svatá Panno Mari 520
Bůh a jinéno Tvoje 635
Bůh pozdrav, poutníčkové 863

Cesta, kterou nastupujem 622
Co to dnes děje se 549

Časné z jitra, z plna nitra 846
Často vzpomenu si, Panno přesvatá 616
Člověče můj milý 852

56*
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Strana

Běkujeme, 6 Maria 611
Dítky, na odchod se strojme 794
Ditky, vizte Matku svoji 658
Dobrou noc, ó Spasiteli 859
Dobrý jsi Ty, Pane Bože 786
Dovol, Matko dobrá, dětem 671
Duše hříšná, rozjímej 586
Duše má chvátá pozdravit tebe 809

Ejhle, my již naposledy 442
Ejhle, oltář Hospodinův září 792
Ejhle, svatý Velebrad už září 789

WXvyčzdo jitř hvězdo líbezná 542
Hvězdo naší spásy 538

Chvála Bohu vzdána buď 547
Chvalme, ctěme svatou Annu. 782
Chvalte Pána nebes kraje 850
Chválu vzdejme svrchovaně 570
Chvátej, milý poutníku 775

Já jsem si vyvolil za ochranu 478
Jak já nemám chvátať k Tobě 681
Jako kvítko po světle 437
Jako poutník Marianský 451
Jak se's zachvěla 148
Jak Tebe chváliť mám 515

Jasné slunečko již zašlo 861
Jezu Kriste, Bože můj 735
Jezu přemilostný 764
Ježíši a Maria, Josefe též milý 133
Již čas ždáný nadešel 435
Již se blíží kormutlivá chvile 785

Již se blíží rychlým krokem 602
Již se den zas na sklon niží 854

Již se ten den skončuje 856
Již tu chvile rozloučení 529

Jmenem Božím Otce, Syna 613
Jmeno Tvé, Maria, plnéslasti o3t
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Strana

am já podějise 778
Kam já všecek smutný půjdu 617
Kam pak cilíš, poutníku 541
Kam se, poutníčku můj, béřeš 494
Kde jsi, blaho srdce mého 540
Kde jsi, Ó cellenská Matko moje 546
Kde jsi, svatá Matko Páně 459
Kde jsi, útočiště srdce mého 738
Kde v údolí ku řece 699

Kdež dům najdu Tvého Otce 730
Kdo mi Tvoje sladké jméno 543
Kdy pak přijde můj Pán Ježíš 729
Když dav zbočný putuje 516
Když na kříži Pán Kristus pněl 749
Když slunce hlavu růžovou 739
Když sluníčko, o Matičko 847
Ke komu se utečem 187

K Matce Boží na Hostýně 683
K nohám Tvým se utíkáme 840
Korunku tu Ti, Ježíši 175
Královno nebeská 677

Krutě bolesť palčivá 458
K tobě, můj otče, přicházím 801
K Tvým nohám, hle, my padáme 841
Ku Marii všichni pospíchejme 485

Láskou Páně v nebes dvoře 829

MA duše, schovej se 566
Maria, Boží Rodičko 137
Maria, hvězdo stkvoucí 709
Maria, Maria, nad slunce jasnější 652
Maria mě chrání 635

Maria, nejdražší Matko Páně. 489
Marianský voji 501
Marianští vy poutnici, radujte se 463
Maria, o Matko naše 600
Maria Panno, Ty's vyvýšená 562
Maria, rajská růže 504
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Strana

Maria, Ty nebes Kněžno 629
Maria, Ty Panno, Bohem zřízená 640
Matko bezůhonná 559

Matko čáky holubice 535
Matko Krista Ježíše 177

Matko Páně, Panno čistá 676
Matko plná bolesti 523
Matko přesvatá 596
Matko svatá, dobré rady 707
Mé jsi potěšení, Matko drahá 484
Měj se dobře, Panno čistá. 608
Milý můj Ježíši 724
Mysl k tobě vábí mne 805

Na stotisickrát bud pozdravena 501
Na stotisickráte budiž pozdravena 496
Na stotisickrát Tě pozdravujem 564
Na tisíckrát, milionkrát 714
Nebes bráno stkvoucí 646
Nebešťanů zdobo drahá 773

Nejsvětější, trojjediný Bože 716
Nemůže ret vysloviti. 718
Nevěsto překrásná Ježíše Krista. 822
Nezapomeň, Matko, na jně 613
Nový den nás budí k činu 848

Nyní jsme skončili 193

Ó plahoslavená matičko Anno 779

Obracujte, Moravané 685
Ó budiž vroucně veleben 865

Oči hořké slzy lejte 747
Odpočiňte v pokoji 348
Odpočívejte tu sladce 843
Od Tebe se ubíráme 613

Ó jak máme, Panno čistá 136
Ó krajino spanilá 539
Ó Královnoarebandělská 656

Ó Maria, Boží Máti 637
Ó Maria, dávný čas Tě hledám 474
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Maria, Matko Boží
Maria, Panno svatá
Maria, s důvěrnosti
Máti, Krista Pána
mocná naše Královno
Panno líbezná
Panno nejblažší
můj Jezu nejsvětější
Prokope, tobě vděčně.
svatý, milý Josefe.

Osvícenou Tebou duší

Otce světla zve'ebujme
tče, Synu, Duše Svatý

Ó Trojice Boží nejvýš svatá
?

O Trojice odevěká.

©-©-©-©-O©OODO

Palermo, ty město slavné
Pán Bůh tobě život dal.

Pane Bože, budiž s námi
Pane Bože na výsosti
Pane, já Tě oslavuji
Pane můj, den tento celý
Panna krásná, hvězda jasná
Panno blahoslavená

Panno, jak Týs jasná
Panno krásná bez úhony
Panno panen nejvýš blahá.
Panno statná, blahodatná
Pějme piseň líbeznou.
Poděkujmež Kristu Pánu
Podle kříže Spasitele
Pod Tvůj plášť se utíkáme. 625,
Pohleď, o člověče
Pochválen buď Ježíš Kristus
Pochválen buď od nás
Pochválen buď Pán Ježíš

Pojďte hříšní na Golgotu
Pojďte muži, ženy, děvy
Pojďte všichni důvěrně

Strana
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Pojďre všichni, vychvalujme Matku přesvatou
Pojdte všichni, vychvalujte Matku přesvatou
Poslední již přišla chvíle
Poslouchejte, křesťané
Pospěšte sem ctitelové
Poutniíčkové milí, k Matce spěchejte
Poutničkové pospichejte
Poutničkové zbožní, začnem zpívati
Pozdravena budiž vřele

Pozdravena, velebena
Pozdraven buď od nás, andělský cblebe
Pozdravujem Tebe, Panno Maria.
Pozdvihněme srdce vzhůru

Pozdvihněte oči svoje
Probudily se již zpěvné háje
Proukaž nám smilování

Před Tvým trůnem, 6 Maria
Před věky již Bohem zvláště zvolena
Přemilostná Matko

Přicházím, © Matko, k Tobě

Přistupte sem, pospěšte sem
Přistuptež, křesťané, uctit kříž přesvatý
Půjdu v této chvíli blahé

Radosti a plesem, milí poutníci
Rád se marný světe
Radujme se, poutničkové
Raduj se duše v těle
Ranním jitrem brzy za svitání
Rozvíjí se kvítí
Růženec Ti uvíjíme 143, 155,

M$em, zbožní poutničkové
Se žalostí kající
Slavně Tebe pozdravujem
Slavný nebešťane, Tobě s plesem
Slunko mile ze spánku nás budí
Slunko milostné zašlo za hory
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Slyšel jsem krásný hlas
Slyším líbezný hlas, jenž mě volá
Slvším zaznívať hlas milý ze zdáli
Slyšte hla: Panny Marie
S Pánem Bohem na pouť milou
S pobožnostl rozvažujme
S radostí jdu dále
Srdce Krista Boha svého

Stotislckrát budiž pozdravena
S upřímnosti srdce svého
Svatá Anma přeblažená
S velkou radostí sem pospíchejte
Světa spáso, nebes kráso
Svijeme růženec Mateři Páně
Synu Boží přelaskavý
Syn jest zplozen věčně z Otce

Tak Bože trojjediný
Tak již se připravte
Tak žádný lidský příbytek
Tebe, Matko, chválíme
Tebe pisní srdečnou
Tebe, svatá Panuo, obor světa ctí
Tebe, svou radosť nejsladší
Též nikdy nemůžem
Té také velebime

Tisickrát buď pozdravena, Maria.
Tisickrát buď pozdravena nejsvětější Svátosť
Tisickrát buď pozdravena, nevýslovně zveleben
Tisickrát buď pozdravena, svatá panen Panno
Tisickráte pozdravujem Tebe, 6 Matičko Krista Ježíše
Tisickráte pozdravujem Tebe, Ó péstoune
Tobě my se poroučíme
To tajemství, Jesu milý
Trojjediný v nebes výši
Truchlou píseň o Kristově umučení.
Tvůrce světa, Řediteli
Ty Boží Rodičko přemilá
Ty's, Maria, naše radosť

Strana
469
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Usedla si holnbice čistá

U Tebe jest darů dosti

Wo království Sicilie

Velký Boží mučeníku
Vesele, překrásně zpívati já budu
Ve vší pobožnosti
Vítej v slávě nebešťanů.
V Kristu Pánu, bratři, sestry
V lásce svojí svrchované
V ochranu kdo Nejvyššího.
Volám stále, kde jsi byla
Všecko na tom světě mine

Vy hory, doliny
Vychvalujme společně
Vychvalujme. vesele
Vzhůru, vzhůru, poutníci

Aačínám teď v Božím jmenu
Zas den minul, jak by kámen
Zase novou radosť věstí nám

Zdráva budiž, óÓMaria nejdůstojnější
Zdráva buď, Jíž v kráse není rovno
Zdráva buď Matičko, Ježíše Krista Rodičko
Zdráva buď, nebes Královno
Zdráva, horo vzácná
Zdráva světlem oděná
Zdrávas budiž Královno.
Zdrávas budiž, o Maria, Matko plná milosti
Zdrávas buď, Matičko, přesvatá Boží Rodičko
Zdrávas bud, nebes Královno, Tobě chcem zpívať zárovno
Zdrávas buď, Panno Maria, milosti Boží jsi plná
Zdrávas buď, Panno Maria, ó Královno
Zdrávas, dcero Boha Otce
Zdrávas, hvězdo spanilá.
Zdrávas hvězdo strážná
Zdrávas, mocná Panovnice.
Zdrávas, o Matko Tuřanská
Zdrávas, Panno nejsvětější.
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Zdrávas, Panovnice nejmocnější
Zdráv buď, chlebe andělský
Zd1áv buď, strážce Jezu Krista
Zdráv buď, strážce Jezu Krista, jenž jest lidu spása jistá
Zdráv buď, svatý Vojtěchu
Zdrávy buďte Krista rány
Ze jmen milých Svatých Božích
Z lásky raněný Ježíši
Zpomeň, Ó Královno milá

Žadný nemůž' vysloviti.
Žalosť, bolné rozechvění.
Žalostí se chvěji celý
Žalostnou to chvili
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Opravy značnějších omylů tiskových.
Strana 39. řádek 14. shora čti mme místo mně.
Strana 60. řádek 3. zdola čti ana misto ona.
Strana 65. řádek 10. shora čti vybízejí místo vybízí.
Strana 79. řádek 8. shora čti Jednáme místo dnáme.
Strana 123. řádek 3. shora čti „Pro nevyzpytatelné své soudy“

místo Pro nepřestihlé své soudy.
Strana 151. řádek 5. zdola čti o Tobě misto Tobě.
Strana 155. řádek 9 zdola čti prosíme misto prosím.
Strana 193. řádek 1. shora čti idďska místo lásku.
Strana 194. řádek 2. shora čti se rozněcovala místo rozněcovala.
Strana 197. řádek 13. shora čti cťitelí místo ctitely.
Strana 208. řádek 8. zdola čti poď svůj ochranný plášť místo

pod svůj ochranný plášť svůj.
Strana 226. řádek 5. shora budiž do závorkypřidáno (Pius IX.

30. září 1852.)
Strana 245. řádek 12. zdola čti svatou místo vatou.
Strana 308. řádek 5. shora čti rděťá místo račíš.
Strana 309. řádek 2. zdola čti povzbudil k místo povzbudilk.
Strana 316. řádek 8. shora čti /eho místo jeho.
Strana 325. řádek 11. shora čti po místo pro.
Strana 355. řádek 14. zdola čti od pekla místo pekla.
Strana 403. řádek 11, zdola čti přijati místo přijmouti.
Strana 429. řádek 9. zdola vvnechej slovo Amen.
Strana 444. ve sloze 4. v 1. řádku čti: „Avšak než půjdete“

místo „Avšak než přijdete.“

Strana 662. po sloze 13. budiž přidána následující sloha:TynásvšeckyksobějakoMatkaditkyzveš,| ani
dítkem nehodným Ty ni nezhrdneš, Ty ni nezhrdneš;
stotisíckrát zdrávas atd.

Poznámka. Zpívá-li se píseň tato (č. 146.) cestou
k poutnímu místu, budiž 1. a 2. sloha změněna takto:

1. Rozvíjí se kvítí, krásné svítí slunéčko, zas TějdemenavštívitnašeMatičko,— našeMatičko;stotisickrátzdrávas,© plesej,volejkaždýznás,— MatičkaTyKristova,
oroduj za nás, oroduj za nás!2.CelýrokpoTobě| srdcenašetružilo,| abyTebe,
Matičko, - opět spatřilo, - opět spatřilo; - stotisickrát zdrávas atd.

Strana 713. v 1. sloze v 3. řádku vynecháno buď: „ač Bohem
nepřestal býť.“

ABM
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Řídící výbor „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“.

Vladimír Šťastný, konsist. rada, professor gymn. v Brně,
starosta. — Dr. Jak. Rodi. bisk. rada a konsist. assessor,
professor bohosloví v Brně, jednatel. — Antonín Adamec,
kons. rada, spiritual na bisk. bohoslov. ústavě v Brmě, po
kladník. — Vilém Ambrož, katecheta při vyšší dívčí školevBrně.| Dr.KarelEichler,kons.rada,katechetavBrně.
— Tomáš Hájek, farář v Nezamyslicích. — Ferd. Harna,
farář ve Chvalkovicích u Olomouce. — Dr. Fr. Hošek, kons.
rada, emer. prof. bohosloví v Meranu. — Alois Hrudička,
kons. rada, děkan a farář v Telči. — Ed, Karlík, kanovník
a děkan v Mikulově. — Josef Klíma, kons. rada, farář
v Bystrci. — Fr. Klinkáč, kons. rada a farář v Telnici. —
Dr. Fr. Kolísek, vikář při síd. bisk. chrámu P. v Brmě.
František Korec, farář v Řeznovicích. Václav Kosmák,
kons. rada, člen c. k. okr. škol. rady a farář v Prostoměřicích.
Beneš Method Kulda, kanovník na Vyšehradě v Praze. —
Dr. Jos. Kupka, prof. bohosloví v Brně. — Fr. Maršovský,
č. kanovník kr. kapitoly Brn., arcikněz, rada bisk. a konsist.
assessor, děkan a farař u sv. Maří Magdaleny v Brně.
Dr. Robert Neusehl, kons. rada a prof. bohosloví v Brně. —
Fr. Poimon, kons. rada, č. děkan a farář na odpočinku v Polné.
— Em. hrabě Poetting, prelát inful. a probošt kapitoly Olo
moucké, protonotář apošt., arcib. gener. vikář v Olomouci. —
Dr. Jos. Pospíšil, rada bisk. a konsist. assessor, prof. theologie
a regens biskup. alumnátu v Brně. — Fabian Roháček, kons.
rada, děkan a farář ve Fryšavě. — P Alois Slovák, novic
mistr řádu sv. Augustina v Brně. — Jos. Svoboda, bi
skupský rada a konsist. assessor, děkan a farář v Lulči.
— Msgr. Robert Šuderla, sídelní kanovník král, kapitoly
Brněnské a pap. komoří, revisor účtů Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje. — Jos. Sum, dom. prelát Jeho Svatosti papeže
Lva XIII. a protonotář apošt., rytíř c. k. rak. řádu železné
koruny III. třídy, skut. rada kons. olom., inful. probošt. arci
kněz a děkan v Opavě, člen rytiřského řádu něm. — Fy.
Weber, farář v Miloticích, posl. zemský a na radě říšské. —
Jan Kř. Vojtěch. sid. kanovník. emerit. prof. theolocie
v Brně. — Theodor Wolf, kons. rada a c. k. prof. v Brně.
— Ignát Wurm, vikář Olomoucký, kons. rada Ďakovarský a
Stanislavský. — Msgr. Jos. Vykydal, kous. rada, děkan
v Cholini a papežský komoří. — Msgr. Dr. Fr. Zeihert. prelát
inful. a kapitolní děkan stol. chrámu Páně v Brně. papežský
komoří, rytiř c. k. řádu Františka Josefa.
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Příjem a výdaj Dědictví sv. Cyr. a Meth.
od 1. ledna do 31. prosince 1892.

Na | Na
= W 23 znionah | ;

= Příjema výdaj | - | hotovosti
x

| z zl. | kr.

Zbytek od roku 1891.: |
A) Ve veřejných fondech 882001 — —
B) Na hotovosti 1 — 4 1361 071/,

| , i

Nový příjem: | ! |I.| Úroky |—|3804bsII.| Vkladynovýchúdů,doplatky,| |
dary a odkazy“) 1 — 1378 '70'/,III.| Zaprodanéknihy 1—16266

IV.) Koupené jistiny 120001 — |
V. Rozličné příjmy. -.... — | 25 19

Souhrn příjmů 190200| 6732 21

Výdaj:I.| Zatiskapapir ——2859|13
II.) Honorář —— 400 |—

„ME Za vazbu . 1— 1267 '05;IV| Daně(aeguivalentpopl.)1—178971,
V. Prodané jistiny 1 2000 — |—VI.| Poštovnéapovozné1—85j79VII.Rozličnévýdaje©.. --...1—24320Souhrnvýdajů12000jj 5034|141/,

| |

! Bilance: |Kdyžseodpříjmů190200|| 6782'21
odpočítá vydání 120007 5034 14/,
zbývá koncem roku 1892. 188200! 1698 ;061/,

V Brně, dně 31. prosince 1892.

Vladimír Šťastný,
t. č. starosta.Robert Šuderla,

t. č. zkoumatel účtů.

*) Milodar- zbožné osoby z Prus. Slezska

Antonín Adamec,
t. č. pokladník.

25 zl. 70 kr. — Odkaz
vdp. Josefa Kleina, děkana v Oboře 20 zl. — Odkaz Marie Chladilové, vý
měnkářky v Kunčinově 11 zl.
dovnicích 100 zl.

— Odkaz vdp. Rafaela Háka, faráře v Je

NB. Stanovy a ostatní zprávy z Dědictví budou opět otisknuty
v příštím podílu.



Výprodej kmh
z našeho Dědictví za cenu velmi sniženou.

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje má, jak z níže
položeného seznamu spatřiti lze, hojnosť knih na
skladě, kteréž za velmi levnou, v témž seznamu na
značenou cenu prodává. I vybízí všechny ušlechtilé
podporovatele dobrého čtení, aby si neobtěžovali tu
neb onu knihu aneb 1 více knih z našeho Dědictví
buď pro sebe nebo pro místní knihovnu objednati.
Poslouží tím předně sobě samýrn, neboť obdrží knihy
obsahu dobrého, velmi poučného a namnoze i mile
zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho kalu
jedovaté nevěry a nemravnosti, jimž za našich dnů
mnohé knihy potřísněny jsou; poslouží tím však
také našemu Dědictví a umožní, aby se budoucně
údům větší podíly dávati mohly — Kdo si řečené
knihy opatřiti hodlá, ať se obrátí ústně nebo pí
semně na pokladníka téhož Dědictví, vlp. Antonína
Adamce, spirituala na bohosloveckém ústavě v Brně,
Dominikánská ulice, biskupský alumnát. — Kdo již
napřed peníze posýlá, přidejž, objednává-li se více
knih, ku ceně knih také 6 kr. na kolkovaný nákladní
list, objednává-li se jen jedna kniha, 10 kr. na vy
placenou zásylku pod křížovou obálkou. — Zároveň
vybízí ctěné příznivce dobrého tisku, aby hojně za údy
přistupovali. Vklad III. tř. pro osobu doživotně obnáší
10 zl., pro rod, pro knihovny a podobné věčné údy
na vždv 20 zl.. a mohou vklady 1 v ročních lhůtách
po 5 zl. aneb i v menších jakýchkoli lhůtách dle
možnosti se splácet Každý nově přistouplý úd
obdrží ihned kromě posledního podilu ještě %knihy
nádavkem v odměnu, a členové kněží slouží každo
ročně za všechny živé 1 zemřelé spoluůdy mše sv



Seznamuknih, které Děd,sv, Úje, a Meli. na skladě má a zasnížené odny prodá:O onu.....——
jiPočPočet Páv. Sníž.J rnémo díla
l

i

Zivot ©sv. Alžběty, II. vydání
Život sv. Jana Kapistrána
Děje sv. mučeníků východních
Dějepis církve katolické
Sv. František Borgiáš
Blah. Jam Sarkander

: Život sv. Angely
, Zivot sv. Augustina

Hospodářská kniha
Cesta do svaté země, I. dil

Cesta do Francie a Španěl, I. díl

„") » »
Žena křesťanská
Muž křesťanský
Kukátko, II. dil

» » II. »

HI.
III.

Hospodářská čítanka od Dumka

" II.
. Sw. František Saleský, I. dil

"

Cesta do Říma a do Neapole
Život ctih. Klem. Hofbauera
Sborník svato-Methodějský

| Sv. Josafat
Missie .
Poutní kniha, L díl. P. místa

BI."Edmund Kampian
Kukátko, IV. dil

| Život sv. Aloisia
| Kukátko, V. dil

| Poutní kniha II. dil. Modlitby a písně.: (Při objednání většího p čtu této Poutní knihy

1

2.
. čásť

poskytne se přiměřené snížení ceny )
Mimo to je na skladě:

»
Obraz sv. Vojtěcha
Mapa Černégorv

. Moravan, kalendář od roku 1863.
1864.
1865.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.

EITT77

!

exempl. cena i cena
a zl.kr"zl.kr.

105 :—'70|— 50
425. 1,60|—'50
246 |—70— 30
707 2—|— 80
370 | 1;20|— 50

1628 2— —802 5 —60|—'80
96 | 2- |j—80

168, Ui—|—jó0
2201150 —50
222 | 1'50|—|50
284| 1 —I—40

1380 |— 75|— 30
1369 |— 50|-— 20735| —60;—'20
736 —80|- 50.
69 |—80——

1576 |—80|— 50
438 |—.80—50639| —!80|—50
588 1—|—770
337 |—/90|—70
608 — 90 —70
658 | 14—|—80920 '—90|—

722 |—80|—M1114 1.20
1149, 120 fo
913' 120|—1728| 120-—

1876 | 1 401——

500. 150T
|—|—36— 15—- —386|—1Ď

86 —:J1Ď
— —36) —l Ó
— —86|— 115"
— 86:—'!15,
— M 86|— 15
— -861 15
— | '361— 15
— —36- Ja)—|—36—| 83


