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ZVLÁŠTNÍ OTISK

Z KNÍŽKY PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

JEŽ MÁ CÍRKEVNÍ ÚCHVALU



PRAŽSKÉ JEZULÁTKO.

Napsal Paul Claudel, franc. vyslanec Spojených států
amerických; otištěno v ,,„Národě““, Chicogo, 25/12 1928.

Svět v sněhu prosince snad odumřel,
však v světničce zde jak by blaho sel!
Krb rudě záře, vrhá snivý třpyt
v strop, který v spleti stínů je sám kmit.
Kol klid, jen vody var zní z kotlíčka.
Níž lůžka dvě, výš ve zdi polička,
kde zpod skleněné báně korunou,
svět v levé, pravou držíc zdviženou
v ochranu dítek, jež Mu svěřené,
vždy trůní v čelence své zlacené,
tak spanilé v své říze bělostné
to Pražské Jezulátko milostné.
Jak svatostánku bílá Hostie
zář ohně Dítko Božské sleduje,
noc celou střežíc ty, jež miluje.
Ticha, jak dech ztlumený v jas vanoucí,
dlí věčná Přítomnost, zde planoucí
na všem, co nevinné v tom pokoji.



On s námi —zla se nikdo nebojí.
Vždyť Ježíš, bratr náš, nás v péči vzal.
Jsme klidni my i hračky, jež nám dal:
tu pannu, koníka i ovečku,
jež všechny tři spí v tichém koutečku.
Když spíme, víme, ony že jsou tam.
Zjev další ———Kdes, kde, nikdo nedí nám,
v síních, tmou zní úder hodin v ozvěně.
Tu v loži dítko šeptá blaženě,
snad v jisté předtuše, že Přítel blíž,
se hne, cos mumlá, ruku zvedá výš
chtíc procitnout, leč klesá ve snů říš.

Z francouzského přeložil Karel J. Dvořák, Childress,
Texas.



MALÝRŮŽENEČEK KE CTI

DĚTSTVÍ JEŽÍŠKOVA.

Podle návodu ct. sestry Markétyod Nejsv.
Svátosti, bosé Karmelitky zBeaune (11648),
jenž jí byl na vlastní prosbu Bohem zjeven.

Pobožností touto uctíváno Dětství Ježíše
Krista a jest spojeno s týmiž milostmi, jež
Ježíšek udělil těm, kteří s ním na zemi žili
a v jeho Dětství mu sloužili.

Návod k pobožnosti: podle mož
nosti modliti se růženeček denně, a
to na třech prvních zrnech třikrát
Otčenáš, Zdrávas Maria ke cti Je
žíše, Marie a Josefa. Pak následuje
12krát Zdrávas Maria se slovy: Slo

vo Tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi —na pamět 12 let Dětství Ježíškova.

Za slovem Ježíš jednotlivých Zdrávasů
možno připojiti jedno z následujících dva
nácti tajemství:



vila,

vila,

vala,

vala,
S kterým jsi, Panno, do vlasti své se na
vrátila,
Kterého jsi, Panno, v Jerusalemě ztratila
a s bolestí hledala,
Kterého jsi, Panno, třetího dne v chrámě
nalezla.
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a přišel jednou do počtu dětí Božích na věč
nosti. Amen.

Upraveno podle domácí pobožnosti bosých Karmelitek
u sv. Josefa z roku 1740.

MODLITBA RANNÍ.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.
NejmilejšíJežíšku, Původce a Zachovate

li všech věcí! Na kolena před Tebou padám
a z plna srdce Ti děkuji, žes mne této noci
ode všeho -hříchu a jiného zla zachoval.
Učiň, milostné Děťátko, abych dnešní den
z lásky k Tobě beze hříchu prožil a po celý
život hříchu se vystříhal.

Tobě, ježíšku, Pane můj, obětuji všecko
myšlení své i mluvení, skutky své i útrapy
a s umučením Tvým se spojuji.

Pevně si umiňuji, že dnes ani nejmenšího
hříchu se nedopustím. Avšak co jsem bez
Tvé pomoci, nejsladší Ježíšku? Uděl mi své
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milosti, buď mi podporou a silou, abych
věrně vyplnil své dnešní předsevzetí.

Ó Panno Maria! Matko a naděje má, pod
svatou ochranu Tvou se utíkám, v ní chci
býti živ a v ní jednou i zemříti; rač mne od
hříchuuchovatia požehnánísvého miuděliti.

AnnděleBoží, věrný a přelaskavý průvod
ce můj, vyžádej mi milosti, abych poslušen
byl tvých vnuknutí, jen po cestěctnosti krá
čel a Boha svého hříchem neurážel.

Všichni svatí Boží,zvláštěpak svatý patro
ne můj, orodujte za mne, abych jako vy Bo
ha miloval a na věčnosti s vámi jej velebil.
Amen. |

Otčenáš. Zdrávas Maria. Věřím v Boha.

MODLITBA VEČERNÍ.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.
Ježíšku nejmilejší, před Tebou na kolena

padám a z plna srdce Tobě za všecka dobro
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diní děkuji. Vzdávám díky Tobě za pokrm
i nápoj, za zdraví i síly tělesné i duševní, za
vnuknutí vá i ochranu.

Duchu svatý,kterýž zpytuješařídíš kroky
mé, osvěť mysl mou, abych poznal hříchy
své a jich zkroušeně litoval. (Zpytuj svědo
mí své a vzbuď žal a lítost.)

Ó Panno Maria, Matko a naděje má, pod
sv. ochranu Tvou se utíkám, v ní chci býti
živ i zemříti; rač mne od hříchu zachovati a
požehnání mi v hojné míře uděliti.

Svatý Anděle strážce, svatí patronové
čeští a všichni svatí orodujte za mne po vše
chen čas života mého, zvláště v hodince
smrti mé. Amen.

Ó Ježíšku, Spasiteli náš, smiluj se také nad
dušemi vočistci, zmírni jejich trápení a uveď
je ve slávu věčnou.

Otčenáš... Zdrávas Maria... Věřím
v Boha.



PÍSEŇ

z Audenarde v Belgii o Pražském milostném

Ježíšku.

- r

lost-né di- tko Bo- ží, li-bez- nost an-děl-ských
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2. Ó dítko plné milosti, předTebou zde kle
káme, skloň k nám se s nebes výsosti,
v srdci Tě uvítáme.

Refr. Milostnédítko...
3. Ty Prahy vzácný klenote, jediná blaha

bráno, vlej radost srdci v tesknotě,ať nikdy
nezklamáno! |
Refr. At z duše naší prosba se vznáší k Je
žíšku v nebeský stan! V důvěrnosti k Tvé
mocnosti nikdo nebyl oslyšán.

4. Jak mnoho Tvojí mocností již divů jsme
seznali a za předmět své vděčnosti v lásce
si je obrali!
Refr.At z dušenaší...

5.Již požehnej své rodině,ježctíti chce vždy
Tebe, a v poslední pak hodině přijď sám
a veď nás v nebe.

Refr.At z dušenaší...



JEŽÍŠ.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.
Otče, s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Ježíši, Synu Boha živého,
Ježíši, odlesku Otce,
Ježíši, jase světla věčného,
Ježíši, králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Marie Panny,
Ježíši přemilý,
Ježíši podivuhodný,
Ježíši, Bože silný,

I2
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smilujsenadnámi!



Ježíši, Otče budoucího věku,
Ježíši, anděle veliké rady,
Ježíši nejmocnější,
Ježíši nejtrpělivější,
Ježíši nejposlušnější,

Ježíši, milovníku cudnosti,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původce života,
Ježíši, vzore ctnosti,
Ježíši, horliteli duší,
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše,
Ježíši, Otče chudých,
Ježíši, poklade věřících,
Ježíši, pastýři dobrý,
Ježíši, světlo pravé,
Ježíši, moudrosti věčná,
Ježíši, dobroto neskonalá,
Ježíši, cesto naše a živote náš,
Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,

O

smilujsenadnámi!
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Ježí i, mistřeapoštolů,
i, učiteli evangelistů,
1, sílo mučedníků,
i, světlo vyznavačů,

Ježíši, čistoto panen,
Ježíši, koruno všech Svatých,
Milostiv nám bud, odpusť nám, Ježíši
Milostiv nám bud, uslyš nás, Ježíši.
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu Svého,
Od úkladů dáblových,
Od ducha smilného,
Od věčné smrti, |
Od zanedbání vnuknutí Tvých,
Pro tajemství svatého vtělení Svého,
Pro narození Své,
Pro dětství Své,
Pro božský život Svůj,
Pro práce Své,
Pro smrtelnou úzkost Svou a utrpení

Své,
Pro kříž a opůštěnost Svou,

ŠI

ŽÍŠI

ŠI

Š1
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Pro smrtelné mdloby Své,
Pro smrt a pohřeb Svůj,
Pro zmrtvýchvstání Své,
Pro nanebevstoupení Své,
Pro ustanovení Nejsvětější svátosti

oltářní,
Pro radosti Své,
Pro slávu Svou, |
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

uslyš nás, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi, Ježíši.
Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.

Modleme se:

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl: Proste a
bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte
a bude vám otevřeno, prosíme, uděl nám
žádajícím vroucnost Božské lásky Své, aby
chom Tebe celým srdcem, ústy i skutkem
milovali a Tebe chváliti nikdy nepřestávali.

š1!íŽ

vysvobodďnás,Je

[5



Uděl nám, Pane, abychom svaté jméno
Tvé ustavičně ctili a je zároveň i milovali,
poněvadž nikdy ochrany své nezbavuješ
těch, které v pevnosti milování svého vzdě
láváš, jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův.
Amen.

Modlitba P. Cyrilla od Matky Boží,prvního
a nejhorltvějšího ctitele Ježíškova.

Ó Ježíšku, Tobě se vzdávám,
na přímluvu Tvé Matičky žádám:
v nouzi mi pomoz a dej mi Sebe,
pevně já věřím, ó Pane, v Tebe,
že mi Ivá milost na pomoc přispěje,
to jest má jedináv žití naděje.
Že hněval jsem Tebe, trpce lituji,
z plna srdce svého Tebe miluji.
Ó Ježíšku můj, k pomoci mi spěj,
k setrvání mi hojnou sílu dej.
Chci se vpravdě polepšiti,
nikdy více nehřešiti;
Tvou chci já být obětí,
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z lásky k Tobě trpěti.
Můj Ježíšku, Tebe jen miluji,
navždy dnes celý se [i věnuji.
Pro lásku však Tvoji, Spasiteli,
srdce část i druhu dám i nepříteli.
Zbav mne trýzně mojí, dej mi Sebe,
za to s pokorou, hle, prosím Tebe.
Dej, bych s Tebou, s Josefem, s Tvou milou

Mátí
Na radosti věčné mohl účast bráti. Amen.

KRÁTKÉ HODINKY KE CTI

BOŽSKÉHO DÍTKA.

Podle starého vzoru.

K JITŘNÍ.

Otčenáš... Zdrávas Maria... Věřím
v Boha.

F. Ret můj, 6 Pane, k horlivé
A. Již písni nadchni chvále Své.
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F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej,
R. A Otcem zván, pomoci spěj.

Ježíšku, dítko přesvaté,
jak vítati mám Tebe,
jenž srdce strastmi sepjaté
jsi vznesl v ráje nebe?
Jenž připravils pro věrné své
radostí na tisíce,
že pějí písně lásky Ivé,
Tvou štědrost velebíce.
Jenž lásku Svou ukázals nám,
všem stav se rodným bratrem sám.

F. Bůh všeho nebe, světa Pán,
R. Nám chudým v bídě vzorem dán.

Modleme se:

O Bože, kteréhož nevýslovná láska dítě
tem pro nás učinila, popřej, abychom vděč
ně lásku Tvou poznávajíce a srdce svá [i
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cele věnujíce na zemi, radostí věčných do
spěli. Amen.

Prima:

ZdrávasMaria...

F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej
R. A Otcem zván, pomoci spěj.

Bůh mocný, dílem jehož svět,
se z lásky v dítku skrývá;
vši slávu svou, vševidný hled
lahodou dětskou přiodívá:
Zda odepřeš mu srdce své,
když o ně žádá tebe,
když pro věčné jen blaho tvé
král opustil své nebe,
a z jeslí dětských ústek hlas
tě zbloudilého volá zas?

F. Viz, jak i hříšné srdce tvé
R. Ježíšek v lásce k Sobě zve.

Modlitba jako při jitřní.
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Tercie.

ZdrávasMaria...

F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej
R. A Otcem zván, pomoci spěj.

Ve skromné, Bože, postavě
velebu nebes skrýváš,
a přece ke Své oslavě
tu věrných zástup míváš.
Aj, kdož by Bože nepoznal
moc, byť i v děcku skrytu,
s pastýři v chlévě nežehnal
nebeské lásky citu,
jejž zraků [vých milostná zář
i úsměv věští nám, i tvář?

F. Aj, slyš, má duše, neváhej
AR.A lásku též Děťátku dej.

Modlitba jako při jitřní.
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Sexta:

ZdrávasMaria...

F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej
R. A Otcem zván, pomoci spěj.

Ježíšku, znovu obdivem
již srdce moje buší,
již blaha slz nižádná v něm
strast proudy nevysuší.
Vždyť líčka Tvého různý zjev
i rtů Tvých lepý vid
radostný sejí v srdcích zpěv,
ves lásky budí cit.
Přej, abych v lásky nadšení
ret zlíbal Tvůj, své spasení.

W.Ó dítko nejluznější všech
R. Tvůj život můj i každý vzdech.

Modlitba jako při jitřní.
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Nona:

ZdrávasMaria...

F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej
R. A Otcem zván, pomoci spěj.

Leč —ó té chvíle bolesti,
já slzet dítko zřím;
to žal že za mé křehkosti

a k Otci prosba, vím.
Ó spáso má, byť skálou sic
se srdce moje zvalo,
před bolem, jenž Tvou rosí líc,
by vroucně zaplakalo.
O slzí proud mi hojný dej
a odpuštění vyžádej.

F. Beránku, sejmi srdcí hřích,
R. A lásky Své zdroj probuď v nich.

Modlitba jako, při jitřní.
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Nešpory.

ZdrávasMaria...

F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej
AR.A Otcem zván, pomoci spěj.

Když hříchů vědomí a žal
mi srdce bolně svírá,
a úzkostí, co žďát mi dal
i duch i tělo zmírá,
kam obrátit mám zraků hled
leč, Dítko svaté, k Tobě?
A komu lkát, když láká svět
a srdce slabé sobě
i duchu zlému získat chce?

I tu můj v Tobě ochránce.

F. Syn Boží, láska veliká,
R. Nechci, dí, smrti hříšníka.

Modlitba jako při jitřní.
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Kompletář:

ZdrávasMaria...

F. Mou, Bože, prosbou nezhrdej,
R. A Otcem zván, pomoci spěj.

O Dítko, vrať se ke mně, vrať,
víc nezarmoutím Tebe,
svět můž“ mi co chce slibovat:
Tebe mi dalo nebe.

Já v srdci svém Tě uhostím,
tam zapomeneš pláče,
z všech zemských pout je vyprostím,
že budeš jako ptáče.
Tě hýčkat chci, co budu žít,
a po smrti— u Tebe dlít.

F. Svou lásku snesl v tuto zem,
R. By rovně žil zde lidem všem.

Modlitba jako při jitřní.
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Obětování:

Už, Ježíšku můj spanilý,
jsem v lásce Tebe vzýval,
když jména Tvého přemilý
zvuk duši pookříval.

Nuž, přijmi teď, co zovu svým,
rád v oběť všecko dávám,
a jen bych sladkým srdcem Tvým
byl obdařen, Tě žádám.
Nuž prosím, věčně zvi mne svým
a srdce I voje —budiž mým.

Amen.
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STANOVY
DRUŽINY MILOSTNÉHO JEŽÍŠKA PRAŽSKÉHO,

UCTÍVANÉHO VE CHRÁMĚ P. MARIE VÍTĚZNÉ

V PRAZE III, V ČECHÁCH,

ZALOŽENÉ J. EM.

KNÍŽ. ARCIB. FRANT, ZE SCHONBORNU,

DNE 18. LEDNA 1895



I. Družina ustavuje se za tím účelem, aby
se šířila úcta k Nejsvětějšímu jménu Ježíš,
aby království Jeho milostí, vírou, nadějí
a láskou v srdcích věřících se upevňovalo
a rozšiřovalo mezi národy, kteří Nejsvětěj
šího Jména posud nevzývají.

I. Družina má sídlo při chrámě Panny
Marie Vítězné v Praze, na Malé straně, v Če
chách.

III. Podmínky:
I. žadatel buď náboženství římskokato

lického;
2. jméno a příjmení jeho budiž zapsáno

do knihy Družiny, kanonicky zřízené.
Přijetí děje se tím, že ředitel řádu ustano

vený nebo jeho zástupce připustí, aby byl za
člena zapsán.

IV. Sdruženíjsou povinnikaždý rok naden
nebo alespoň v oktávě Nejsvětějšího Jména
Ježíš ze hříchů svých se vyzpovídati a Nej
světější svátost oltářní přijmouti; alespoň
jednou za den zbožně pronésti křesťanský
pozdrav: „„Pochválen buď Ježíš Kristus“
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s odpovědí: „„Navěky“, nebo s odpovědí
„Amen“ na ten úmysl, aby zneuctívání a
rouhání se Nejsv. jménu zbožnou úctou by
lo odčiněno.

Tento úmysl lze jednou provždy vzbudi
ti, lze jej však též obnovovati.

V. Kromě toho se napomínají v Pánu a
prosí:

1. aby častěji modlili se též jiné modlit
by k Nejsv. Jménu, zvláště modlitby, jež
sv. Stolice obdařila odpustky, mezi nimi
vřele doporučují se litanie k Nejsv. Jménu
Ježíš;

2. aby denní své práce se zbožným úmys
lem „„Všeckok větší slávě Boží“ Pánu Ježíši
obětovali a posvěcovali, a Jemu za vše za
dobré i zlé děkovali, říkajíce: „Buď jméno
Páně pochváleno“;

3. aby ve všech potřebách i v neštěstí
Nejsv. Jméno vzývali, s důvěrou dovoláva
jíce se jeho pomoci, aby je buď z nich vysvo
bodil, anebo dal jim sílu a vytrvalost, aby
je mohli snášeti;
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4. aby následovali pokoru, nevinnost,
prostotu, pravdomluvnost a ostatní ctnosti
Božského Dítka, zvláště pak poslušnost
k rodičům;

s. rodiče, aby dítky své Ježíškovi zasvě
covali, učitelé, aby děti a žáky svoje Jemu
doporoučeli;

6. aby všichni Nejsv. svátosti oltářní rádi
se klaněli;

7. aby každý měsíc, pokud mohou, účast
nili se v kostele své Družiny společné po
božnosti a mohou-li, aby řediteli Družiny
ročně přispívali, třeba nepatrným dárkem,
jež nejd. ordinariát rozdílí misiím mezi pc
hany a k získání těch, kteří Pána Ježíše po
sud neuctívají;

8. ředitelemDružiny jest duchovní správ
cesvrchu uvedeného kostela, jenž může jme
novati za zástupce kněze ordinariátem po
tvrzeného.

Lev XIII. udělilDružině milostného Praž

ského Ježíška listem daným dne 18. března
1895odpustky:
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I. plnomocné, když členové hodně vy
konají sv. zpověď a přijmou Nejsv. svátost
oltářní:

I. v den, kdy ke Družině přistoupí, 2. na
Narození Páně, 3. Narození Jana Křtitele,
4. v den Ochrany Bl. Panny Marie (2. neděli
po Všech Svatých), 5. v hodině smrti, 6. na
svátek Družiny, za který zvolena jest bílá
neděle a sedm následujících dnů, jako vý
roční den korunování milostné sošky Je
žíškovy.

Plnomocné odpustky v hodině smrti získá
i ten člen, který nemůže sv. zpověď vyko
nati a Nejsvětější svátost přijmouti, jen
když slovem vzývá Nejsv. Jméno Ježíš.
Nemůže-li mluviti, stačí, aby je vzýval
v srdci a mysli.

O svátku Družiny je kromě sv. zpovědi
a sv. přijímání podmínkou k získání od
pustků návštěva kostela Družiny a vykoná
ní tam modlitby za svornost křesťanských
knížat, vykořenění bludů, polepšení hříšní
ků a povznesení církve.
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II. Neplnomocné odpustky těm, kdo jsou
ve stavu posvěcující milosti Boží:

I. 7 let a sedm guadragen, když navštíví
chrám Družiny, kde se pomodlí, a to: a) na
sv. Josefa, b) Boží Tělo, c) sv. Joachima
(v neděli po Nanebevzetí P. Marie), na den
Dušiček.

2. Gdnů a) za každé účastenství při mšisv.
nebo při jiných službách Božích v družin
ském kostele, b) za účastenství při průvo
dech s Nejsvětější svátostí oltářní, ať se
dějí kdekoliv, i když nesena jest k nemcc
nému. Nemohou-li jíti v průvodu, získají
tyto odpustky, i když jen při zvonění při
průvodu se pomodlí Otčenáš a Zdrávas,
c) za pětkrát Otčenáš a Zdrávas, modlí-li se
za zemřelé druhy a za každý skutek zbožný
a služby lásky k bližnímu.

Všechny odpustky lze věnovati duším
v lásce Boží zemřelých.

Kdo by z čtenářů se chtěl státi členem
Ježíškovy Družiny, nechťse hlásí na farním
úřadě P. Marie Vítězné v Praze III.
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