
M.A L Ý KIA T E G H I s M'U s

pravé pobožnosti k Panně Marii
s návodemnš přípravě

ZASVĚCENÍ SE PANNĚ MARII :

Dle blahoskaveného

Ludvíka Marie Grignona z Montfortu
sepsal

Vigíl Pixner, kněz.

Máti, nikoliv Já, nýbrž ty!
Vše skrze Pannu M&rii!
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l. Jaký jest pravý účel pobožnosti?
Chce skrze Pannu Márii bezpečně a jistě
vésti duše k Pánu Ježíši.

Podporuje jako žádná jiná pobožnost:
a/ Úctu trojjediného Boha.
b/ Úctu svatého člověčenství Kristova,

zvláště jeho Nejsv. Srdce.
c/ ÚCtu Mariinu.
d/ ÚCtu svatých.
e/ Spásu.vlastní duše.
f/ Spásu jiných duší na zemi.
g/ Spásu duší v očistci.

3. V čem záleží?
a/ V zasvěcení se Panně marii.
b/ ve vroucím životě s Márii Panou.

ZASV'ĚCENÍ SE MARII PANNĚ.

Poněvadž By Srdce Ježíšovo tolik od nás ne
obdrželo. Naše dary se stávají cennějšími
prostřednictvím Panny Marie, kterou Bůh k to
mu zvláště povolal. Ona nás a naše skutky
očišťuje, ozdobuje a poskytuje náhradu na
chyby a nedokonalosti. Užívá k tomu zásluh
Ježíše Krista, svých vlastních zásluh & zá
eluh Církve, nad nimiž rozhoduje.Tak se du
še zušlechtuje & dobré skutky získávají na
cenné i na počtu.
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co koná Panna Maria?
Ovšem, že by to Ježíš mohl konati sám, kdy
by chtěl. Onvšak se sám podrobil tomuto ;
pořádku. Chtěl se státi člověkem skrze Pan
nu marii a chce býti narozen a růsti v na
šich duších skrze Pannu Marii.

4. Proč odevzdal P. Ježíš tento úřad své

PoněvadžBůh chce spasiti lidi pomocí lidí
Jiné důvody pro to / a rovněž pro pravou ;
pobožnost/ jsou:
a/ Vše, co nám zasloužil Pán Ježíš svou
vlastní mocí a dokonale, zasloužila nám
Panna Maria skrze něho a nedokonale, ale
skutečně./ Pius X./
b/ Jako'Eva, žena, svedením.Adamazahubila
všechny lidi, tak žena, Maria Panna, skrze
Pána Ježíše všechny lidi zachránila.
c/ Čím více si vážíme Panny marie, tím ví
ce si vážíme i důstojnosti a zásluh/Panny
Marie! Pána Ježíše/
d/ Pokora hledá prostředníci, jež přivádí
k nejvýš svatému Spasiteli.
e/ Kdo se úplně odevzdá v ochranu Panny Ma
rie, jež byla tvorem, bude opravdu pln dů
věry k Ježíši Kristu a Bohu.
f/ Pán Ježíš sám chce svou Matku nejvíce
cšíti a chce rovněž, aby nejvíce byla uctív na.
g/ Panna.Marmajest naší Matkou.
Hlavní důvod jest: I když Bůh nevyžaduje k
této pobožnosti, Pán Ježíš si ji sámpřeje
5. Zasvětila se markéta nlacoque také Nejs
szšišlžáss_š£99i-iežáěezez
Ovšem,ale Pán Ježíš ji pak řekl:"Viz, o
devzdal jsem tě své matce, aby tě připra
vila pro mé plány." Podobně musíš i ty se
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zcela odevzati Marii Panně, chceš- li se
státi vhodnémnástrojem Srdce Ježíšova &
zvláštním nástrojem milosti Boží.

6.-99-£sszšssa999_2992ě-ms£ilž
a/ své tělo,
b/ svou.duši,
c/ své vnější dary,
d/ své vnitřní dary,
f/ dobré skutky.

7. Jak-zsszšssasss_2=_žs£ii-szš_3šle?
Když jí Slíbíme, že nebudeme svého těla up
žívati ke zlu, nýbrž k dobru. Podobně, že
nechcemeužívati svých smyslů, totiž očí,
uší, jazyka, rukou a nohou.ke hříchu, ný
brž k dosažení požehnání Božího pro sebei jiné.
8. Jak-asszšesisss_2=_žs£ii_szes_dyž;?
Když jí slíbíme, že v naší duši bude pa
novati milost Boží,a ne hřích, požívačnost
&náladovost. Totéž jí Slíbíme pro mohutnos
ti své duše: pamět, rozum a vůli. Matka bož
ské milosti chce naši duši získat milostí.
9
9. Jak zasvěcujeme Panně Marii své vnější

-s-xsi£ž9£-és£xz-
Jsou to dobra, jež jsou mimotebe jako dům,
hospodářstní, peníze, šaty, knihy a jiné vě01.
10. KÉQIÉ_JÉQB-EBĚJŠÁ-ŠQII2
Když jí Slíbíme, že jich nebudemeužívati
ke zlému, nýbrž k dobrému.
11—EEszá-isss-zsi£ž2£-és£xz
Jsou tondobra v tobě samémjako nadání,
schpnosti, umění, zkušenosti & ctnosti.
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12, Jak zasvěcujeme Marii Panně dobré skutkŠi;"""""""""""""""""""""""""""
Když jí odevzdámeveškerou jejich cenu.
13. 9-5292292_9295292_25929292_29_299-1992é
O těch, které jsou dobré a zároveň záslužné
Abyvšak některý skutek byl pro nebe zásluž
ný jest nutno, aby se stal:

a/ za přispění pomáhající milosti
b/ za spolupůsobení svobodné vůle

_c/ ve stavu posvěcující milosti
d/ s dobrým úmyslem alespon tak, abychom

věděli, že nekonámenic nedovoleného.
Tedy jest nutna znalost &vůle, milost po 
máhající a stav milosti.
14—£2E99_9929-ssi£-992£á-skažkxí.....
Především jimi ctíme Boha. Dále má každý
dobrý skutek cenu jako skutek pokání,pros
by & zasluhy.
15. ! šem_zéleží 0992_Q992á29_229359_lakg

ÉĚEĚ--_29ĚŠ2ĚŽ
Záleží v tom, že má moc odpykati časné tres
ty za hříchy. Každýhřích zasluhuje trest,
smrtelný hřích zasluhuje trest věčný, všed
ní hřích trest časný. Při sv. zpovědi se od
pouštejí hřích, z nichž se Zpovídáme, ne v
však časné tresty. Obyčejně zasluhuje každý
smrtelnýthřích větší časný trest, který mož
no odpykati částečně zde, částečně v očistc
/ na př. zde nás stihne neštěstí, v očistci
50 let muk/. Čím jest lítost menší, tím ví

ce časných trestů zůstává. Každý dobrý sku
tek však zmenšuje tento časný trest, zvlášt
obcování mši sv. & získání odpustků. To jes
cena skutku jako pokání /dostiučinění nebo
smíření./ 
16. E_š9a_éé29ěí_9999_9922á29_sk9239-1239__

skutku prosbýg

Záleží v tom, že svolává požehnání nebes pr
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pro tělo a pro duši. Každý dobrý skutek je
jako prosba, která něco vyprosí, něčeho do
sáhne. Nejvíce dosahuje modlitba prosebná,
zvláště při mši sv. a ještě více seama mše
svatá.
17. Y_šea.£šlež£_2922-2923á29_259359_1259-2

s!s£šs-zéslybxz_
Záleží v tom, že zde působí rozmnožení pos—
věcující milosti a v nebi zvýšení věčné bla
ženosti. To je největší cena dobrého skutku
Tak i nejmenší dobrý skutek působí po celou
dlouhou věčnost.
18.-íaš-99932šézéae_ás£ii-šassš_3239-359i:

99599999_9929_zš992_9993292.23935ů2_
Odevzdáváme Marii Panně skutky pokání a pro
sby, aby s nimi naložila dle své vůle, skut
ky zásluhy pak, aby je zachovala pro nás.
To je podstatný znak pravé pobožnosti.
19—šeszšssai-29-2-92£2é2ě£1_seéélszá_

Matce Boží?
Ovšem, ale nezdávají se práva rozhodovati o
ceně svých dobrých skutků. Ani řeholníci &
řeholnice se nevdávají tojoto práva při ski
skládání slibů.
20. stzééazli-9922-zž992_szísě_éebzíeb_

a!a££ž-i_s-992293£z--E9232_2229š1-2922:
QE.ŠÉŠĚÉ-PŽŠŠ-ĚQEŠEŠÉuBĚÉ-EÉÉÉ3-9-EŠÉEŠ
mýmarukama a nebudu odsouzen na několi
set let do očisce?

Nikoliv, poněvadž při tomto soudu bude i
Panna maria. Dna:
a/ obměkčí věčného Soudce
b/ nabídne soudci z pokladu milosti, jež

Smravuje,
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za tebe více, než ty bys sám mohl nabíd
nouti. Kdo se marii Panně zasvětí & úplně
odevzdá, je na tom lépe, než kdyby spoléhal
sám na sebe.
21. Qészésészll_ws£;i_Esssš_zžeshsx_ešpss£:

Hi-BŠĚBŠQE-ěĚ£ÉEÉÉÉ-ÉQJÉ-2ŽĚĚBĚEÉ-É
známí v očistci?

Nikoliv, Maria Panna zná tvé povinnosti a
přání &vyplní je lépe než ty sám. Je však
dobře jí zvláště přednésti svá přání, po
něvadž se jí to líbí. Můžešto učiniti tak—
to:" Milá matičko, odevdávámti všechno,
prosí tě však, přivlastni tyto odpustky,
tuto mši sv. duši méhootce, představeným..
22. žsk_is_žess_2ž3_éebzísb-2E339192_p£922x
Zcela podobně:
a/ Ty, tvoji příbuzní, * známí & představe
ní pbdrží více, než když se modlíš bez ma 
rie Panny. Ona zná tvé povinnosti, přání a
potřeby mnohemlépe než ty.
b/ Je však dobře d0poručiti zvláště marii P
Pannětvé zvláštní záležitosti, jak ti je
ukazuje milost Boží, tvé dobré srdce & tvé
povinnosti. Učiň to takto:
" milá Matičko, rozhoduj dle své vůle o mýe
mých dobrých skutcích a modlitbách vykonaných
jako prosba. Ty víš lépe, čeho vyžaduje čes
čest Boží & spása duší. Prosím tě však o tu
to milost; Vypros mně zdraví, přispěj mému
otci v této nouzi a mémupříteli v té důle- 'žité věci".
23—musis-ss-29£99.isž£š_sséliii-ě.ěessíšéz

_ss_ísžšš2-s_szešísž
Ovšem& hojně, ale co nejvíce spojen s Pan
nou Marií na př. :

" Nebeský Otče, já tvůj ubohý tvor přichá
zím nyní k tobě, přivádí mne k tobě Panna
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Maria. Ona sama mne ozdobila zásluhami tvé
ho Syna, abych se ve slušnějším oděvu mohl
před tebou objeviti. Chci se k tobě nyní
modliti pln dětinné důvěry..."
Takea ke/všem/ svatým se máš často obraceti
a je vzývati. Panna maria ráda vidí, když
my, dítky slzavého údolí, obcujeme se svý
mi bratřími a sestrami v nebi. Ona je nat
kou nás všech.
25. Esixé-32£á-9££E92_šssš9-22922_Es£ii-s

svaté?
Zajisté. Podívej se jen do misálu! Kněz
při mši sv. ustavičně obnovuje spojení mezi
sebou, věřícími, anděly, svatými vnebi a
hlavně s Marií Pannou.Jak vznešené slova a
názvy vždy vyslovuje, když jmenuje Pannu m
Marii. Při brevíři & růženci je tomu právě
tak.
25. £9529-2£ézss_ss-ssěýzé-3239-292922923

2223932
Blahoslavený Ludvík zvolil toto jméno z
těchto důvodů:
a/ Především netvrdí, že každá jiná pobož
nost k Panně Marii jest ne ravou, vždyt bez
této pobožnosti mnozí křes ané ctili správ
ně Pannu marii, ano stali se velikými svět?
ci. I bez této pobožnosti možnodosíci vy
sokého stupně dokonalosti, ale obtížněji.
Blahoslavený Ludvík tvrdí plným právem, že
touto pobožnosti se dospěje snáze &jistěji
k dokonalosti. Bůh nám přece dal svou matku
k tomu, aby nám usnadnila cestu k němu. Čím
větší pobožnost k Panně marii, tím snažší
cesta. V tomto smyslu jest naše pobožnost
pravou, poněvadžnejsnáze a nejjistěji vedek cíli.
b/ Aby naznačikúl, že při této pravé požnos
ti neustávé tak snadno nebeZpečí u
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upadnouti do nepravé pobožnosti. Klamnouby
byla pobožnost k Panně Márii, kdyby někdo
myslil, že při ní můžehřešit do libosti.
Poznámka: Když hříšník mající slabou vůli
opětovně k Panně Marii pospíchá a ji prosí,
aby muvyprosila kajícnost a polepšení, u
ctívá PannuMarii správně. Setrvá-li v této
pobožnosti, posílí se jeho slabá vůle vlived
Rodičky Boží.
c/ Abynaznačil, že tato úcta uctívá Pannu
Marii taky-v nejvyšším stupni, uctíváme Pan
nu Marii tak, jak si toho vlastně zaslouží.
d/ Aby označil, že touto pobožnosti co nej—
více uctíváme Pána Boha a Ježíše Krista.
Pravá úcta k Marii Panně musí směřovati k
Pánu Ježíši a horliti více pro čest Boží ne
než pro vlastní prospěch. To se děje právě
zde. Člověk se šli úplně odevzdá do vůle BO
ží skrze ruce Marie Panny. Tot hlavní účel
zasvěcení se Panně Marii.
26. Jak-se-929_2992š3232-39299_29222
Nejlépe učiníš, budeš-li se řídit radou bl,
Ludvíka z Mont fortu.
27.Jakou radu dává bl. Ludvík?
a/ Vyber si pro zasvěcení vjodný den, nej
lépe Mariánský svátek.
b/ Připravuj se na ně třicet dní předem.
0/ Ve svátek mariánský přístup ke sv. přijí
mání & hned po něm /nebo aspon téhož dne/
se pomodlí krásnou zásvětnou modlitbu, kte
rou bl. Ludvík k tomucíli složil.
d/ anov zasvěcení &přípravu každoročně ja
ko poprvé.
28. 99-sés_592933-99_3š99-3žá993-992-při:

BÉŠYZŽ
'Musíš denně: 1. rozjímati, 2. se modliti.
Ě2 ŠEÍ rozjímej o zlobě a klamu světa, abyso adně pozn a
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poznal & zbavil se světského smýšlení.
6 dní uvažuj o/zlobě/ sobě, své ubohosti &

hříšnosti, abys se lépe poznal & sobě ne—
důvěřoval.

6 dní rozjímej o přednostech Marie Panny,
abys ji lépe poznal &v ní důvěřoval. O jak
velmi miluje Bůh Pannu Marii!

6 dní rozjímej o úřadě, důstojnosti &lás
ce Ježíše Krista, abys ho lépe poznal &kli
dně se mu odevzdal skrze M&rii Pannu.

Zasvěcení platí, máš-li jen vůli je vykonat
Radím ti však, abys přípravu k němu budoucí
ho roku vykonal ještě lépe. Tvá horlivost m
musí růsti rok od roků. Abys svou horlivost
obnovil, můžeš se modliti zésvětnou modlitbu častěji do roka.

V tom, že vykonáš zasvěcení.
Bl. Jak tomu mámrozuměti?
Odevdaii jsi své tělo, duši, své statky a
cenu svých dobrých skutků Synu Božímu skrze
M&rii Pannu. Slíbiii značí také zachovávati
Nyní musíš užívati svého těla, své duše a
statků tak, aby Pán Ježíš & Panna Maria mě
li z toho radost. Proto, má-li odevzdání
tvých dobrých skutků míti nějaký smysl, mu
síš také skutečně konati dobré skutky. Kdy
bys dobrých skutků konati nechtěl, pak bys
dal M&rii Panně pro jejího Syna jen prázdný
košík. Žij tedy &jednej ve spojení s Marií
Pannou tak, aby Pán Bůh měl z toho radost.
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32. -Š929-19-E_3999_3ž9222__
EBžšž_zše_E99933_

skrze Marii Pannu
s marií Pannou
v M&rii Panně
pro Marii Pannu.

33. Co značí tato slova?
Do těchto slov krátce shrnul bl. Ludvík z M
své učení o životě ve spojení s marií Pann
nou. Abys snáze pochopil a si zapamatoval &
jejich smysl, můžeš si vzpomenouti na řtyři
podmínky, jež musí míti každý záslužný skutek.
34.-ě£9£á-2299.ix-š32ži-2999í9£xl-iež činí

éebšý-5E239£.šé2l2929_959-99292
a/ milost pomáhající
b/ svobodné vůle
c/ posvěcukící milostv
d/ dobrý úmysl alespon v nejnižším stupni.
35—£e£-si_gššlešašii-!zszšžlša-99392_292:

vislost?
a/ Pomáhající milost Ducha sv. musí ve mně
započíti, pokračovati & dokončiti dobrý 6—
skutek, nedostatky musí nahraditi zásluhy
Ježíše Krista, všeho toho dosahují spro
středkováním Panny Marie nebo skrze Marii
Pannu.
b/ Aby skutek byl záslužným, musí se státi
ve stavu posvěcující milosti Boží, musímbý—
ti ve živým / ne mrtvým/ údemvtajemného tě—la Ježíše Krista a tak zároveN žíti v Panně
Narii. Bl. Ludvík z Mortfortu píše: " Kdo
chce býti údemJežíše Krista, musí býti atv
utvořen v marii Panně". Sv. Augustin tvrdí
dokonce, že v tomto světě všichni vyvolení
jsou uzavřeni v lůně Panny Marie. čím svě
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tější bude stav mé duše trvale, tím vroucně
ji se spojuje duše s Kristem & Pannou marií
d/Aby byl nějaký skutek dobrým, musím míti
při jeho konání dobrý úmysl. K tomu stačí,
aby měl skutek rozumný účel a žádný zlý ú
mysl tě nevedl k jeho vykonání. Ale skutek
má tím větší cenu, čím lepší je úmysl & čím
živěji nan myslím. Nejlepší úmysl a je čest
Boží a spása duší, nebo láska k Pánu Ježíši
který chce a hledá čest & spásu duší. 3 To
ho úmyslu dosáhnu snadno a jistě, odevzdám—
li se Panně Marii, nebot ona očištuje můj
dobrý úmysl. Stačí, pomyslím—li si: "Vše
pro Pannu Marii!" Pak ona Opatří další.
36-iaasebasplešsikBasebšjsšggaalsaí
Tím, že se naučíš modliti, pracovati a tr
pěti s Pannou marií. K tomu cíli ti dámnyn
ní malý návod. _

Vše skrze Pannu Marii!——---------—-—-_—-------
a/ Denní dílo. Pečuk o hojný příliv milosti
pomáhající, Proto nbumlévej a pros o ni opě
& ppět. "Jest nutno vždy se modliti & neu
stávati", řekl Pán.'R&notedy modli se tak
to: "Milá Matičko, chci se dnes varovati
zlého & činiti mnoho dobrého. Nemohuvšak,
nepomůžeě-li mně Opět Pán Bůh. Poněvadž ale
Ty spravuješ všechny milosti Boží, uděl mně
jich tolik, abych nehřešil a aby mápráce
byla bohumilá a záslužné" Běhemdne často
Opakuj:"Maria pomoz!" Večer řekni:"0 Maria,
ač jsem shůry obdržel milosti , chyhil jsem
častěji /hněvem,neupřímností,lenosti..../
mé skutky a má práce byly plny nedostatků.
Prosím tě, vypros mněodpuštění hříchů, ná
hrdu za mě nedostatky a nové milosti pro
zítřek. Tvůj Syn vše odpykal, smířil & zas
sloužil. Pomozmněnyní vzbuditi lítost &
předsevzetí2"
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b/ Mše sv., sv. přijímáni, sv. Zpověd, rů
ženec. Napřed povzdechni:"0 Maria, pomoz mi
bez tebe nemohuse modliti!" Po pobožnosti
řekni:"Nahraň to, v čem jsem chybil!ť
c/ Důležitější skutky. Vykonej je modle se:
d/ Blíží-li se neštěstí, zvolejz" maria Pan
no, rozestři svůj plášt &učin mně z něhoútulek..."
Hlavně, hrozí-li hřích,_modli se, dokud ne

beZpečí nepomine! _
e/ Klesl-li jsi do hříchu, nezůstávej v něm
nýbrž řekni:" matičko, tvé dítko kleslo. Po
moz mně Opětné vstát!"
f/ Upadl-li jsi do neštěstí, nebojsi-li ne
moccn, řekniz"matičko, tvé dítko je v nouzi
je nemocno. Vysvobod mně z této nouze, 2 ne
moci. Pomozmně, abych zůstal silným a tr
pělivým, aby měl Pán Bůh ze mne radost a já
zásluhu!" . _
g/ V radosti řekniz" Matičko, pomoz mi děkovati!"

..!ěeslsasesjlfissišl
S milostí pomáhající musí spolupůsobit svo
bodná vůle. Abys vůli snáze k tomu pohnul,
pohlédni na marii Pannu a konej to jako ona
Jdeš-li do chrámu bud zbožný jako Panna Ma
ria. Při práci bud pilný jako Panna Haris.
V utrpení bud statečný. Rozjímej, následuj
život Ježíšův jako Pnna Maria. Hlavně pak
nauč se'od Marie Panny:
a/pokorné, pevné víře. Této se vlastně od

Pána Ježíše ani nemůžemenaučit, poněvadž i
jako člověk požíval patřeni na Boha. Kde
však začíná patřeni, přestává víra. Zato
však zanechal v Panně Marii nejkrásnější
příklad hluboké, živé víry. Následuj ji &
pros jin o takovou víru. Dětinná víra se
jeví hlavně v modlitbě. Mluv s Bohemjako
se svým Otcem! Tak nás přece učil Pán Je
Žíš: Otčenáš, jenž jsi......
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b/ lásce k čistotě a k panictví..Panictví
stojí mnohemvýše než manželství. Pros Mari
o porozumění! snad tě dokonce volá k panic
tví.Jsi— li jinochem nebo dívkou, i když ne
vstoupíš do kláštera, můžeš si ve světě zís
kakat krásný věnec panictví. Pohled na mari
Pannu! Jak je vznešená, jak je krásná! I
když ty nejsi povolán k-panictví, snad je
povoláno tvé dítě. Ovšem, pak zachovávej

čistotu svého stavu! Klesl—li jsi, neztrá
cej odvahy. Zachran, co se zachrániti dá.
Dlouhé pokání může mnoho získati zpět!
9.4-Eigešseszilmišesaí;
Dostaví- li se chudoba a nouze, pohlédni na
svatou rodinu v Egyptě! Co tam bídy, hladu
&Opuštěnosti! Přijde- li utrpení a bolest,
pohlédni na Marii, Královnu mučedníků! Co
utrpení &muksrdce pocelý život! Jak veli
ce trpěla, ale jak odhodlaně, ba radostně,
jako pravá matka Ježíše Krista!

Pros jí o pomoca pozoruj, jak ona všechny
ctnosti koná!

Vše v Panně M.A B I I !

Abys žil v Panně marii, jako žija květ ve
světle slunce, musíš se vlastně starati jen
o to, abys byl ve stavu posvěcující milosti
Boží. Kdybys někdy na neštěstí upadl do těž
kého hříchu, pospěš rychle k své matce a
řekniz" Milá Matičko, zasloužil jsem trest,
ale prosím tě, odpust mi & pomozusmířiti i
Otce! Vlož mnědo srdce upřímnou lítost."
Pak se pomodlí dokonalou lítost, lituj svéh
ho pádu z lásky k Bohu a Pánu Ježíši, slib
sv. Zpověď & upřímné polepšení & vše je ani
opět v pořádku. Můžeš opětně žíti v Panně M
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Marii.
Chceš- li však ještě dokonaleji žíti v Pan
ně Marii, pak musíš své roucho posvěcující
milosti chrániti i od poskvrny všedního hří
chu. Jakmile upadněš do všedního hříchu, mu
síš ho rychle litóvati &umíniti si, že se
polepšíš. Tvůj život bude ještě vroucněji
spojen s Pannou Marií, bude mnohemcennější
& záslužnějším, buděš- li statečně se sna
žiti, aby ses varoval i nedokonalostí, Nej
dokonaleji ji ovšembudeš následovati, až
tě ovládne smýšlení & jednání Mariino. Pak
ovšem stojíme na stupních neobyčejně sva
tosti, o které obyčejní lidé nemají ani po
Jmu.
Chceme však konati, co dovedeme. Nevíme to
tiž, jak daleko dospějemeve společnosti Pa
nny marie. Proto řekni častšji své matce:
" O Maria, dej, at den ode dne, rok od roku
pokračuji,na cestě spojení s tebou! Milá ma
tičko, chceš- li jen, můžeš ze mneučiniti
světce v krátké době, tak jako na Golgotě
hříšník navpravici se jím stal na tvou.pří
mluvu. Ečin i ze mne světce! Dej alespon, &
bych zemřel jako světec!"

Vše ro Pannu MZAB I I !
šěillll =======ZZZZZIZZZZZZZZZZ

Tot poslední, nejvyšší a nejkrásnější. Te
prve toto korunuje vše předešlé! Ono zpro
středkuje dobrý úmysl a dává odpověd na o
tázku: Proč a k čemumilost pomáhající, pro
svobodné spolupůsobení, proč posvěcující mi
lost? Odpovědzapěli andělé nad jeslemi.Zní
" Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj &
lidem.dobré vůle!" Ano, čest Boží na prvém
místě a náš pokoi, naše štěstí zde i tam nadruhém místě. To cíl stvoření, vykoupení a
posvěcení, tot náš životní úkob, tot také
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cíl pravé pobožnosti: čest Boží, náš pokoj.
Proto se modlíme, žijeme, umíráme. Obojí
chce, hledá a nalézá po Bohunejlépe Maria.
Prohvžíj a pracuj pro Pannu Marii a tak ži
ješ & pracuješ nejlépe pro Boha a svůj pokOf;
Pamatuj často na svůj cíl a řekni:" Proč “
chci zůstat hodným& státi se ještě hodněj
ším? Proč chci zachrániti i jiné duše? Nej
prve, abych Boha uctil. Proč se mámcviči
ti'v pravé pobožnosti a ji šířiti? Přede!
vším, abych Boha uctil. Nebot něco vyššího
& krásnějšího než Bůh vůbec není." To nesmí
nk nikdy zapomenouti! Teprve v druhé řadě
přichází spása duše tvé i ostatních duší.
Prostřednicí jest i při tom Panna Maria.
Pomysli si:" Z lásky k Panně Márii chci zů
stati hodným,practvati, vychovávati dítky,
atd."- další opatří samaMatkaBoží.0na zná
& horlí pro čest Boží & spásu duší mnohem
lépe než my. Leč musíš také ty často říci:
" Vše pro Nejsv. Srdce Ježíšovo." nebo "Můj
Bože, z lásky k tobě!" Láska je jádrem dob
rého úmyslu. čím více úkonů lásky člověk na
zemi vzbudí, tím více bude zářiti na věčnos„
ti.Kňybys však tyto úkony vzbudil bez Marie
Panny, zůstaly by chladnými.

Protot tedy: Vše pro Pannu Márii, abys
žil pro Boha, pro svaté člověčenství Ježí
šovo, svaté vznebi, pro duše na zemi a v o
čistci. Vše pro Pannu Marii!
Čest Boží, náš Pokojskrze Pannu Márii,s Pa_

Pannou Marií, v Panně Márii, Pro Pannu Marii
Poznámka: Výklad těchto čtyř slov je mnohem
Hlubší-ůfbl. Ludvíka. Proto čti, možno-li
tu zlatou knihu!
37. Esbxle_šx_Qsšžsi-Ešxbz_zšishsši_kišží

Ešsž£_39539_22292ids£33-93£i_29_22912:
Li_zs-spelešz_

Ovšem& již se stalo. V Římě bylo založeno

š
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arcibratrstvo, které soustředuje jednotlivá
bratrstva na mnohýchmístech založená. Jme
nuje se :"Arcibratrstvo Panny'Marie,Králov
ny srdcí v Římě" Panna Maria má jako Králov
navvládnouti v našich srdcích. Pro kněze je
v Hímě zřízen "Spolek kněží Panny Marie,
Královny srdcí".
38. Co musí konati jen; kdo chce býti přijgž
a/ Přihlas se u Zplmocněného kněze, nebo
jeho zástupce. “
b/ Oznammu kterého dne se chceš zasvětit
PanněMarii &vtoupiti do arcibratrstva.
c/ V ten den se pomodlí zásvětnou modlitbu
& oznamknězi, že jsi tak učinil. On tě za
píše do seznamu.
d/ Nos bratrskou medailku na znamení, že
jsi sluhou.Mariiným. Řeholníci nosící na
řeholním rouchu kříž nepotřebují zvláštní
medailky.
39o-š&9£á_b£23£s£é-seéli32x_1292-2ž999:

29é9£2___
Žádné. Proto mohoui řeholní osoby vstoupi
ti bez obtíží. Hlavní věcí jets , aby ses
naučil ve spojení s PannouMarií modliti,
pracovati &trpěti.
AQ=_539£é_sežlišhsrss_šzléšzš-9929£sš2193
Ta, která je vyňata z pojednání bl. Ludvíka
a jež obsahuje i ducha pravé pobožnosti.
Je obdařena odpustky BOOdní pro členy pok
každé, když se ji pomodlí. Zní takto:
" Jsem úplně tvým a vše, co mám, náleží to—
bě, můj láskynejhodnější Ježíši skrze Marii
tvou svatou Matku."

52;-ŽEĚŠ-!ÝĚQŠIiPQŠĚXĚBJŠ_ÉQĚQ-PEÉĚEĚĚÉSŽ
a/ Spojuje tě s mnohatisíci ctiteli Ma
riinými od papeže neb kardinála až k posled
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ní služoe.
b/ Poskytuje ti podíl na všech modlitbách,
dobrýchaskutoích autrpeni všech členů.
c/ Poskytuje příležitosti k získání mnohaz
odpustků, které jsou naznačeny v bratrské
knížce.
d/ Bude ti ve smrti neobyčejně velkou.útě
chou.
e/ Provází tě i do očistce, neosvobodí—li
tě od něho, což je snadno možnýmpři tolika
členech.
f/ Uvede tě vysoko do nebe, namáháš- li se
asPoň poněkud býti dobrým členem.
g/Zaručuje ti již na zemi zvláštní ochranu
Panny Nia-1315.
Ostatní výhody byly již naznačeny při otáz
ce b/. Kněží mají některé výsady apokaždé
300 dní odpustků, kdykoliv řeknou:" Néležím
úplně Pánu Ježíši skrze Pannu.Marii."



E_PĚĚPEÉZŠ-22-EŠÉÉŠ999É-E2-ŽEEEŠ-EÉ£ÉÉ=

poněvadžbl. Ludvík Maria si přeje třiceti
denní přípravu na zasvěcení se Panně Márii,
následují některé myšlenky k rozjímání na
každý den.

2292š93_92£í-2222-292922-szš3-2.992šil-29
1293922549163;

1. den : BEZCHARAKTERNOST.

" Cizoložníci, nevíte- li, že přátelství
s tímto světem je nepřátelství s Bohem?"
/Pomodli se Zdrávas Maria.!/Cizoložný drží
se dvěma.Vlažný křesťan zahrává si s Bohem
a sdáblem. Tato bídná bezcharakternost jest
bohužel všeobecnou. Člověk takový chce, aby
Bůh zůstal dobrým Pánem, ale také nechce
svět zcela zavrhnouti, jak si zbaběle na
mlouvá. Tato vlažnost je Bohuošklivostí.
Proto se rozhodni! Jdi k Panně Márii & dej
se od ní dovésti k Pánu Ježíši!
Ctnost: Rozhodni se !
ĚÉGIÉĚĚŠŽ O Mária, nauč mne poznati klamnos
světa a pomoz mi, abych se ho odhodlaně od
řekl.

2. den: POŽÍVAČNOST.

" Všecko, co je ve světě, je žádost očí &
pýcha života." /L. Jan 2, 15./
/Zdrávas Mária./ Zde je obsažena veškerá
%ádhera, kterou jsou Opojeni světští lidé.—ádost, žádost a pýcha.Dívka sní o hochovi,
otec o měšci peněz, matka okn budoucnosti,
plné nádhery & krásy. Žádost a Opět žádost
& pýcha. Střed celého tohoto kruhu tvoří
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zlato. Protocelý svět tancuje okolo zlatého
telete. Běda tomu, kdo se dá strhnouti! Va

ruj se požívačnoeti, která tě vždy více odd
daluje od oha!
Ctnost: Bu skromný a spokojený s málem!

požívačností!

Třetí den: BEZMYŠLENKOVITOST_
"Jsou nemoudří a nepořádní. " / Řím. l, 31./
/ Zdrávas Maria. /a/ Nemoudří. Lidé vůbec ne
myslí. Bojí se klidně, vážné úvahy. Chtějí
jen slepě užívati.
b/ Nemoudří. Nepořádní. Myslí- li přec,
myslí neaprávně. Více na tělo než na duši.
Více na časné než na věčné. Udělej si poně
kud volno, abys mohl vážně přemýšleti čili
rozjímati.

" Pohrytoi, tvářnost nebe i zeměumíte zkou
mati, proč ale sami od sebe nesoudíte, co ;
je spravedlivo?!"/ Lukáš 12, 55./
/Zrávas Marma/ Lidé tohoto světa mají ovšem
rozum, ale neužívají ho k vážným.úvahám o
pravdéch &pohnutkách víry. Hledají vždy 33
jen samé výmluvy, jen aby nemusili věřiti.
Vše, co zdánlivě mluví proti víře a Církvi,
shledávají & rádi tomu věří. Ale dobré, po
ctivé knihy si nekoupí.Bojí se jí. O, jací
jsou to pokrytci! Není větších pokrytců nad
nevěrce. Ale, běda jim! Kdo nevěří, bude od
souzen! Marek, 16,16.
Ctnost: Věr rád a rozhodně!
Modlitba: O Maria, vzore pravé víry, pomoz

/
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mi věřiti.

" Oni neoslavili Boha, proto Bůh je vydal
v žádostech srdce jejich v nečistotu, takže
hanobili těla svá na sobě samých."/Rím,l,24
/ Zdrávas maria./ Poněvadžnechtějí mysliti
&věřiti„odnímá jim Bůh světlo své milosti
takže upadají vždy hlouběji. Ani sami nena
hlížejí, že tělo není pro smilství./I Kor.
6, 13./ Jak smutně to dnes vypadá! Se všech
stran vane omamnýzápach morové smyslnosti:
z očí, řeči, písní, oděvu, kina, tance a di
vadla. Jak krásné jest naproti tomupanictx
ví. Snad tě Panna Maria k němu volá? Bud
vždy čistým ve svém stavu.
9329933 Utíkej před změkčilou smyslnosti!
ĚQŠŠŠĚĚŠ£_OPanno Panen, Mária, vypros mivelikou lásku k svaté čistotě!

Šestý den: NEPQSLUŠNOST!
" Jsou.neposlušní!" K ŘSM. l. 20!
/ Zdrávas Maria./ Všude zaznívá volání po
svobodě. Volají však po nepravé svobodě.
Chtějí být svobodní v konání,zla. Pravá krá
lovská svoboda záleží v síle dobrovolně xh:
chtíti dobré &šlechetné. Proto řeholní o
soby dobrovolně si volí královskou cestu po
slušnosti Bohaa jeho zástupců. Poslušnosti
svět nezná. Všude vzpoury, povstání, klam
ná svoboda, vtírající se až do dětských po
kojů. Lidé chtějí být svobodní a jsou otro
ky smyslnosti a pýchy.
Ctnost: Bud poslušný!
Egglitpg: O Maria, vypros mi porozumění a" lásku k poslušnosti!
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" Budte vděčni!" Kolos. 2, 25.
/Zdrávas maria!/ Lidé světáčtí chtějí býti
považováni za šlechetné. Jsou však velmi ne
šlechetní. Ano, nejsou ani vděčni. Dovedou
ovšem Pánu Bohu nadávati a se rouhati, vůbe
jim vša nenapadne, aby dobrotivému Otci neb
beskémupoděkovali. Přijímají dobrodiní Bo
ží tak, jako by jim patřila. Místo, aby dě
kovali, užívají darů Božích k tomu, aby Pá—
na Boha uráželi. Jak je to smutné!
thggtg Bud vděčný!
Mgglitbg: O Maria, nedOpust, abych reptal a

naříkal, nýbrž pomozmi, abych byl
vděčným!

929ý_999£_23ě952;
" Jsou drzí." Řím, l, 30. ,
/ Zdrávas Maria./ Lidé jsou velmi drzí.
1. Jsou drzí k Bohu, Konají beze studu, co
Bůh zakázal. Domýšlivě posuzují jeho naříze
ní & dcpuštění. Jsou drzí, nesmírně drzí.
2. Jsou srzí k zástupcům Božím. Každý domý
mýšlivě zasedá na soudmoustolici Boží a se
soudí biskupy, kněze a představené? Jak do
jenýmí dovedou býti lidé.
3. Jsou drzi ke spolubližním. Pro své slap
bosti chce míti každý shovívavé porozumění
&něžné ohledy, pro bližního nikoliv. Není to dovolnnost?
9329233 Bua skromný!
Eggliypgg O Maria, vypros mně pravoub pokoru!
Pszé3ý_9923_3929339923;

" Jsou bezctní, nemilosrdní"./ Řím. 1, 30.
/ Zdávas Maria/ Lidé světského smýšlení
jsou dnes v dobré náladě? darují dítěti ob
nošený šat, za přání starou, nepotřebnou
ozdobu, nalézají pro vyžilou světačku samé
omluvy & považujíse za vzor šlechetnosti,

." /
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zítra však ve špatné náladě utrhují se na
služku,_ukazují chudýmdveře, rozčilují se
nad svedenou dívkou, ač lituje svého pádu a
chce se polepšiti. Bud Opatrný v posuzování
a měj otevřené srdce & ruku pro trpící spo
lubratry.
9329933_Bud dobrotivý!
Epggggpgž C'maria, vypros mně vřelé, dobrotivé srdce!

" Neodplacujte zlým za zlé"! l. PETB 3,9.
/Zdrávas Maria/ Pomstxchtivost vládne vše
obecně ve světě. Lidé ani nepozoruji, jak
je nešlechetná &nízké. Pomstychtivý se raá
duje z neštěstí bližního, ač nemá z něho
pražádného užitku. Jak je to ošklvé! Pomsty
chtivost však se vplíží všude i do klášter
ní cely. Zpytúj se bedlivě a bud Opatrný!
Nenílto vždy svatá horlivost pro čest Boží,
jež klade tvrdá slova na jazyk.
Ctnost: Bud mírný a smiřlivý!
mggiggpgí O Maria, vypro mně ducha pravémírnosti &smiřlivosti!
žeéeeésšý-9993-QE£BD-E£-LLQLA
"Proto se diví rouhajíce se , že s nimi ne
běháte k témuž výlevu.hýřivosti"l. Petr 4?4
/ Zdrávas maria/. Svět se řítí do prOpasti
hříchu a pak do propasti pekelné. Kdo nejde
s ním, neujde posměchu. Bohužel dají se mno
zí zastrašiti a svésti. Lidské ohledy jsou
všeobecným zlem. Ty však na ně nedbej! Když
se ti svět posmívá, ctí tě za to každý dob—
rý člověk a Pán Bůh! Také chválavtvého vla
vlasního svědomí tě hojně odškodnuje za po
směch &potipu lidí světáckých. Nedej se
zastrašiti! Přodrž se pevně Panny Marie a
pravé pobožnosti k ní, at mluví kdokoliv
proti ní.
Ctnost: thdej
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ĚŠŠŠÉÉĚŠEmaria, vypros mi mužnou odvahu!

D299é93ý_922£_-EQMÉJIIEEEQSE-_ěEĚEA=
" Svět pomíjí i žádost jeho." Jan 2, 11.
/ Zdrávas Maria„/ Svět jest plný klamu. Li
dé světáčtí lhou, pozemské statky klamou.
Jen Bůh nelže. jen věčnost neklame. Jejich
statky jsou pravé, trvalé &jisté.
9399933_mxsli-2e_zšš2953!
Égglitbaš Sladké srdce mariino zachraň mne

a povznes mě k nebi.

Ežiyéeiý-299£_YL£EEEĚ__Bí253_
" Zaplačte s kvílením nad bídami svými."
/ Zdrávas M&ria./ Nesmímedůvěřovati světu,
poněvadž je zlý. Nesmímevšak důvěřovati an
sobě, poněvadž jsme slabí. Jsme jen tvorové
ubohé, křehké bytosti, a sami ze sebe úpl
ně neschponí vykonati něco nadpřirozené dob
rého. Raději konáme zlo než dobro, a přecs
si příliš důvěřujeme.TOjest naše největší
chyba. Téměřvšechno zlo na světě pochází
z klamné sebedůvěry, téměř všechno dobro z
důvěry v Boha, jež se tak výtečně ukazuje
v pokorné prosbě :Proto musíme se naučiti
především cítit? svou ubohost. Čím lépe se
tomu naučíme, tím raději budemese utíkati
k PánuJežíši a prostředníci všech milostí
Panně Marii. „
Ctnost: Uč se nedůvěřovati si!
MQŠŠÉÉĚŠŠO Maria, vypros mně\hluboké pozná
v ní mé ubohosti!
Cišeéctý-d9n 09_gsgmg_
“TY, kao jsi?“ Jan I, 19. g-_
/Zdrávas maria/ Tato otázka platí i pro mne
Jsem:
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l. Tvor Boží. Sámze sebe nejsem nic, úplné
nic. Duše a tělo mají původ od Boha.
2. Zkažený tvor Boží. Hřích dědičný pokazil
mou přirozenost již v Adamovi, od něhož jse

jl zdědil. Od té doby jsem nakloněn ke zlé
mu. Mýmivlastními hříchy se vše ještě vícezhoršilo.
H&B.Mětělo jest hrstka prachu, brzy bude
pokrmem červů.
4. Máduše je snůška ubohostí, znetvořený
obraz Boží, duch, ovládaný tělesností. To 3
je duše bez milosti.
ĚĚBOĚtí Věř pevně, že tvá porušená přiroze
nost je velmi ubohá.
ypggggpgg O maria, dej mi poznati, jak ubo

hýmstvořením jsem bez milosti.

Patnáctý den: co MOHU KONATI?
l. Mnohozlého.
" Poznávám svou nepravost." Žalm 50.
/ Zdrávas Maria./ Tak promluvil pokorný Da
vid. Hřích je to jediné, s čím Bůh spolu na
působí. Bohužel, vím to příliš dobře. Chci
rozjímati o svých hříších.
a/ Jejich velikost. Snad jsem se dopustil i
hříchu těžkého. Hřích těžký je dobrovolné :
odvrácení se od Boha.Bylo velmi ošklivým, ž
že mněmá žádostivost - snad to bylo jen xx
zvířecí.ukojení vášně - byla milejši než
nebeský Otec.
b/ Jejich počet. Snad bylo v mé duši více
hříchů, než mámvlasů na hlavě.
c/ Jejich opakování. Ač mi nebeský Otec od
pustil, snad jsem ho Opětné a snad častěji
vypodil ze své duše.
QýgggšgzDokonalá, pokorné lítost.
Modlitba: O maria, vypros mi ošklivost nade
""""""""" mnousamýma upřímnou lítost nad

hříchy.
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Šestnáctí den: CO MOHU?/
Málo dobrého.
" Beze mne nemůžete ničeho činiti." Jan15,5
/Zdrávas maria./
a/ Varovati se zlého. Bez milosti Boží se
nikdo nemůžedelší dobu barovati hříchu těž
kého. Tím méně hříchu všedního.
b/ Konati dobré. Bez milosti Boží nemůžeme
učiniti nic nadpřirozené dobrého. Vůbecnic
ani mysliti něco dobrého, ještě méně se mod
liti, věřiti, doufati a milovati.
c/ Kbnati záslužné skutky. K vykonání zá
služného skutku je třeba posvěcující milost
,Boží a milosti pomáhající. Schází —li jedna
nemá skutek ceny pro věčnost.
b/ Působiti požehnaně. Nemohu- li bez mile
losti ničeho sám u sebe, mohuještě méněu
jiných. Kněží, spisovatelé. rodiče, učitelé
vychovatelé, vůdci národa nemohoubez milos
ti Boží vykonati nic nadpřirozené dobrého
na světě. Zhola nic!
9399233 Uznej svou úplnou neschponost ve vě

cech nadpřirozených.
Modlitba: O»Maria, dej, abych si vážil vše
"""""" ho nadpřirozeného& správně uznal

že vše závisí jen od milosti.

Sedmnáctý den: co MÁM?
Málo.
" Já pak jsem ubožák a chudas, Bože na po—
moc mi přispějl" Žalm 69, 6.
/ Zdrávas Maria./ Bůh rád pomáhá svou milos
tí. Ale snad jen málo proto, že mupřekáží
me. Uvaž jen své dobré skutky!
l. Jest jich málo. Snad máš více zlých myš
lenek, slov a skutků než dobrých. VZpomen
hlavně na tolik těkavých myšlenek a marných
slov.
2. Jsou plny chyb. Těch málo dobrých skut
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ků jest poskvrněno mnohými chybami. Při mod
litbě jsmeroztržití, při práci náladoví,
při dobrýchskutcích často ješitní.
Ctnost: Věř ve svou ubohost!
M99333293_0Maria, dej, abych správně poz

nal svou vnitřní chudobu!
92mm32-99.95.„E_šmm.£sm_m_smžšz
" Budtež dokonalí, jako Otec váš v nebesíbh
dokonalý jest"! MatoušB, 48.
/ Zdávas Maria/ Ač jest má přirozenost po
rušena a má osoba plna ubohosti, povolal
mne Bůh ke vznešenému cíli. Žalm 112.

1. Můj všeobecný cíl. mámna zemi Boha /
ctíti, milovati a pak ho požívati v nebi.
Ano již zde mámbýti vždy čistější, šle
chetnější, krásnější až do své smrti. Mam
býti dokonalým, jako milý Otec v nebesích.

2. Můj zvláštní cíl. Jsem katolík, vycho
vatel, řeholnice, kněz. Bůh má se mnousw
zvláštní úmysly. Cítím v sobě zvláštní lás
ku ke kněžím, k papeži, k církvi, k duším
v očistci, ke sv. Josefu, k PanněHarii, k
Srdci Páně, k Nejsv. Svátosti, k Duchu sv.
ke Prozřetelnosti Boží? Vše to jsou známky
milosti Boží.
Ctnost: Cen velmi své povolání!
Modlitba: O Maria, dej mně poznati, co Bůh
--------- ode mne žádá & pomoz mi, abych

zůstal věrným svému povolání a
dosáhl svého cíle.

Šest dní, abys se naučil znáti Pannu Marii
ooooOŠOŠŠOŠĚXŠŠSXŠŠŠOOOoooooooo

9922399293232;nasnímal“
A vešed k ní anděl řekl: "Zdáva bud milosti
plnáů. Jan 1, 28.
/ ZdráaiMaria/
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Trojjediný Bůh pozdravuje ústy anděla marii
Pannu, své nejvznešenější stvoření, jako
sobě rovnou a tím povyšuje svého tvora do
společnosti tří božských osob. na býti pro
středníci mezi Bohema lidmi. Pravá matka
Syna Božího & proto Královna nebes i země,
mořemilostí, jak ji nazývá sv. Jan Dames
censký. Jak je krásná, jak vznešená! Tvé
srdce at zajásá! Raduj se a vesel z nevýele
slovně krásy své Matky Marie Panny!
Ctnost: Měj srdečnou radost ze slávy evPann
""""" Pannymarie!
MOdlitba: O milá matko, jak velice se radup
"""""""" ji ze tvé slávy. Dovol, abych & ,

vždy pěl a opakoval: Zdrávas,
Zdrávas Maria!

12229éiýéssnllEEQEÉBĚEEÁ-jwén
" Celá krásná jsi šaría a poskvrna na tobě
není?! Slova církve dne 8. prosince.
/ ZdrávasMaria/ Již v ráji byla tato slo-
va ohlášena, vždy jasněji a zřetelněji 05-
oznamovánaod sv. otců a církevních učitelů
konečněbyla jako článek víry prohlášena r.
1854. Vyprevujc o nezměrné kráse & čistotě.l. Čistota, již není rovno! cistým jest,
kdo se nedopustil hříchu, čistějším, kdo se
ho nechce d0pustit nejčistějším, kdo se ho
dOpustiti nemůže. čistými byli první rodiče
před pádem, čistějšími dobří andělé, kteří
mohli, ale nechtěli hřešiti, nejčistější
však Panna Maria, která ani nechtěla ani ne
mohlahřešit. Veliké nepřátelství proti
deblu vložil jí Bůh do duše již v den Nepo
skvrněného Početí. Kromě toho měla svobodno
vůli a mohlasi získati zásluhy jako její
Syn, jehož ošklivost ke zlému jest ještě
bezměrnější. To je tím podivuhodnější, po
něvadž Panna Maria pocházela od Adama. Jestto
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to nepochopitelné tajemství.
2. Krása najde vše. Již v prvním okamžiku

života M&riinavstoupila posvěcujíví milost
v takové plnosti do její duše, že nebe i ze
mě zazářily novým leskem.
thggt: Uctívej se zvláštní láskou toto ta

jemství!
ygglitpgg O maria, vypros mně porozumění a

lasku pro velkolepé tajemství
tvého Neposkvrněného Početí.

Dvacátý prvý den: VŠE SKRZE PANNUMARII,„
......... EEQEEĚPEEQL_ÉŠEQE;EZLQSEŽ=______,

" Milosti plné". Lukáš l. 28.
/ Zdávas Maria/ Jsme ubozíba chudí, abychom
se stali dobrými a bohatými, potřebujeme \
mnohomilostí. Jako prostředníci námdal
Pán Bůh Pannu Marii, milosti plnou Matku.
l. Nauka. Jako Eva byla příčinou našeho

neštěstí, tak Mária jest pravou příčinou na
šeho štěstí. Bez Evy žádný hřích, bez marie
žádná milost! Ano, více než zkazila Eva, na
pravila Maria. Byla spojena s PánemJežíšem
když námzasložil všechny milosti a skrze n
ni opětně rozděluje Duch sv. všechny milost
ti. Spása všech je ponechána rozhodnutí tě
to Panný, praví sv. Petr Damianský.
2. Užití. Chceš-li dosáhnouti milosti, jdi

k Panně marii. Pros ji, aby ti pomohla před
prací, před modlitbou, přede mší svatou po
tom pros, aby dcpůnila všechny nedostatky.
Ctnost: Vše skrze Pannu marii!
Medlitba: O Maria, pomoz tak mně se modliti
"""""" pracovati &trpěti, abychtím při

pravil Bohu čest, tobě radost, sobě
a mnohýmduším pokoj a požehnání.

P!Š9ŠÉÝ-ŠÉBĚÝ-ŠŠE£_

Vš; s PANNOUMARIÍ, UČITELKOU CTNOSTÍ !
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" Aj já dívka Páně!" LUkáš 1, 38.
/ ZdávasMaria/. Prosíš-li marii Pannu, spr
sprostředkuje ti milosti v hojné míře. Mi
lost však nepůsobí v tobě bez tebe. Musíš
spolupůsobiti, nebo aspon neklásti odpor.
Tvé spolupůsobení ti usnadní Panna Maria
svým příkladem. Nenechala minouti žádnou
milost. Proto postupovala stále výš a výše.
Pohled na Ježíše a následuj ho,jako Panna
maria & s Pannou marií. Jako pravá Panna da
rovala celé své srdce Pánu Bohu, tato po
korné, upřímná a proto tak vznešená dívka
Páně. Milovala-li nějakého tvora, milovala
jej jenom v Bohu. Bůh, jenom Bůh byl jí vší
vším. V tom záleží zvláštní krása panenskýc
duší. Onynedělí svého srdce, nýbrž slouží
Pánu Bohu nerozděleným srdcem, jak sv. Pa
vel krásně pepisuje ve svémlistu ke Korint
skýml. Kor. 7, 32-54. Jak jesu to slechet
né!
Ctnost: Vše s Pannou Marií, s ní k Pánu Je"""" žíši!
medlitygí O Maria, dej, at následuši tvého
__" příkladu, nauč mne sloužiti Bohu

nerozděleným srdcem.

Dvacátý třetí den: VŠEv PAIWĚmnu, NAŠÍ
___________________šéEQEl__--_-------_--__
" Hle, matka tvá." Jan 19, 6.
/ Zdrávas maria./ Bůh chtěl, aby nám Panna_
Maria rozdělovala všechny pomáhající milost
& nás naučila všechněm etnostem. On však
chtěl ještě více. Mělanámzprostředkovati
v jistém smyslu i život milosti, proto dal
dal ná, Pán Ježíš marii Pannu jako Matku
nadpřirozeného života. Bl. Ludvík poukazu
je na sv. Augustina, jenž učí, že vyvolení
na tomto světě jsou.uzavření v lůně M&riině
& že v jistém smyslu teprve tehdy přicháze
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jí na svět, když je tato Matka znovuzrodí
k věčnému životu. Sám praví: " Ppš—Peněvad
Poněvadž Maria utvořila hlavu vyvolených,
jímž jest Kristus, přísluší jí také vytvo
řiti údy této hlavy, jimiž jsou praví křae
křesťané. Matka totiž nevytvoří hlavy bez
údů, ani údů bez hlavy".
Posvěcující milostí stáváš se údemtajemné

ho těla Kristova & tím zároveň dítkem Panny
Marie. Posvěcující milost spojuje tě nej
vroucněji s Bohem, Pánem Ježíšem & Pannou
Márií & činí tě krásným obrazem Boha Otce
& nebeské matky.
Nikdy si nemůžešdosti vážiti posvěcující

milosti. Hled jí dosíci, udržeti &rozmnožití.
Ctnost: Vše v Panně Márii, vždy blíže Bohu,
"""" skrze posvěcující milost.
MOdlitba: O Maria, vroucně tě prosím, roz
""""" ňňož ve mneposvěcující milost. Zmů

žeš vše u Posvětitele Ducha sv.
Dvacátý čtvrtý den: VŠE PROmmm MARII,

MATKU BOŽÍv

"Požehnanýplod života tvého Ježíš."
Zdrávas Maria./ Uprostřed nejkrásnější mod
litby k PanněMarii jest slovo Ježíš. Ob
sahuje vrchol důstojnosti mariiny &jádro
pravé pobožnosti.
1. Vrchol její důstojnosti. V Márii vyko

náno bylo vrcholné dilo moci, moudrosti a
lásky Boží, totiž vtělení druhé božské oso
by, od níž všechna ostatní díla Boží mají
svou důstojnost a svůj lesk. Maria Panna
stala se pravou matkou Noží. Díme-li " K
"Královna nebes & země", jest to málo proti
slovu: "Matka Boží."
Bůh chce, aby byla uznána tato důstojnost,

která převyšuje každou jinou důstojnost.
Proto nařídil, aW'všechnymilosti sestupo
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valy na zemiin skrze Márii Pannu, ale aby *
takéskrze ni veškerá chvála a čest vystupo
vala k Nejvyššímu.

2. Jádro pravé pobožnosti záleží v tom, že
my sami nerozlučujeme, co Bůh Spojil. Panna
Maria &Pán Ježíš náležejí nerozlučně k so
bě. Pán Ježíš sdílí vše s PannouMarií, co
jen sdíleti může: svou důstojnost, svou čes
čest, svůj úřad, své působení. Proto nesmí
me uctívati Marii Pannu s tím úmyslem, aby
chomPána Ježíše uráželi,nebo hřešili, nebo
i jen zanedbávali.
Nesmímevšak ani Pána Ježíše uctívati s u

myslem, abychomPannu Marii vyloučili, ne
bo i jen zanedbávali. Takovouúctu Pán Je
žíš nechce. Proto každá úcta 2 Mariina sa
ma od sebe vede k většímu poznání & lásce
Boží a naopak, každý pravý ctitel Kristův
nezapomenena jeho matku. Častou si prostě
pomyslí:"Všě pro Pannu Marii"€, pak ona sa
ma Opatří větší čest a slávu Boží a Božské
ho Srdce Páně.
9399933 Vše pro Pannu Márii a tím pro Boha:
medlitba: Vznešená Matko Boží, nauč mne na"""""" de vše milovati čest Pána Boha&

Ježíše Krista.
šest dní, abys se nazčil znáti &milovati
............ Bé99_£ežížeg-____________-_--
Dvacátý pátý den: JEŽÍŠ, PRM/u ;;JBSIÁŠ, SYN

13mm “zm-us.
|| . VMaria, z níž se narodil Jezíš, jenz slove
Kristus" Mat. l, 16.
/ Zdrávas Maria./ Skrze Marii k Ježíšovi!
Nyní jsme dospěli až k němu. Naše srdce ra
dostně buší! Jak krásný jest Pán Ježíš! Ne
be i země, Stvořitel a stvoření, Bůh a člo
věk vše spojeno v tak krásný & dokonalý ce
lek, že žádná moc toho nerozloučí.
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Bůh azárovaň člověk.
Tímjest naše lidská přirozenost tak zašle

zušlechtěna, že i andělé klekají. Andělé se
klaní lidské duši Ježíšově, ano i jeho nej
xsvětějšímu tělu. Ještě více. Každái nej
menší kapka krve, jež se od těla Ježíšova
oddělila, byla pro nevýslovné spojení s bož
stvím tak nesmírně svatou a vznešenou, že
nejvyšší andělé se jí pokorně klaněli.
Tak nesmírná jest důstojnost Krista, Mesi

3áše, Boha s námi / Emanuele/ již v jeho
člověčenství.
O jak nevýslovně svatá jest Nejsvětější

Svátost oltářní a Největější Srdce Páně! „
Ctnost; Jdi ke svatostánku, poklekni a klan_ se člověčenství Kristovu!
modlitba: © Maria, vypros mněhlubokou, sva
"""""" tou úctu před přesvatýmčlověčen

stvím Kristovým.
Dvacátý šestý den: JEŽÍŠ, SYNBOŽÍ, VELIKÝ
______-_--__-239595= _______________________

"Slovo tělem učiněno jest." Úanl, 14.
/ZDrávas Maria./ Ježíš jest Bůh a spolu člo
věk. Co spojije v němobě přirozenosti, je
druhá božské osoba sama, věčné Slovo, věčná
moudrost, Syn věčného nebeského Otce.
Bůh Otec nám poslal svého Syna nejprve pro

to,aby námpřinesl pravdu. ňábel přinesl.na
svět lež a s ní bídu. Pán Ježíš přinesl svě
tu pravdu as s ní svobodu a pokoj. Lid to
poznal:"TO je jistě ten prorok." Jan 6, 14.
Otec nebeský to potvrdil: "Tentoř jest můj
milý I Syn" a poručil: " Toho poslouchejte?
Mat. 17, 5. Prorok Ježíš, věčná Pravda pou
čuje nás i dnes skrze svatou katolickou
církev. Církev jest neomylně, sám Pán Ježíš
nám to zaručuje, proto také žádá bezPodmí
nečnou víru. On řekl & praví ke svým zás
stupcům? "Učte všechny národy. Kdo nevěří,
bude odsouzen." Marek 15 16
Ctnost: Pevně ' .



33.

9399233_Pevně a rozhodně věř hlavně v božství Ježíšovo!
MEŠŠÉĚĚŠŠO Maria, vypros mně, abych nikdy

nepochyboval o pravdě katolické
víry, hlavně ne o božství Ježíše.

Dvacátý sedmý den: VŠE SKRZEJEŽÍŠE,
................... YE?HBLĚEEB&--------_-_-_

"NeboťBůh to byl, který v Kristu svět
smířil s sebou." 2 Kor. 5, 19.
/Zdrávas Maria./ Když Pán Ježíš ve své oso
bě Spojil božskou přirozenost s lidskou, by
byl podivuhodné uzpůsoben smířiti i Boha
s hříšným lidstvem.
Hřích Boha rozhněval & jeho čest uloupil.

Hroznátato vina zasloužila trest, uloupená
čest musela býti nahrazena. Obojí vzal na
sebe Pán Ježíš, trest i smír. Onnebeského
Otce nesmírně poctil a'za hříchy naše uči
nil nekonečné pokání.
Prot nebeský Otec odpustil a otevřel po

klady milosti. I ty, jenom když chceš, mů
žeš na nich míti podíl. Věř & důvěřuj své
mu Spasiteli! Důvěřuj, plně důvěřuj až do
smrti! On za všechny tvé hříchy se kál a
všechnymilosti ti zasloužil, jichž potře
buješ, abys dosáhl svatosti. Rozděluje je
při mši sv.,skrze sv. svátosti a také svi
zvláště obrátíš-li se na jeho prostředníci
Pannu Marii. Pros ji jen, můžeš obdržeti,
co chceš. Ale důvěřuj, opět důvěřuj!!!!
Ctnost: Důvěřujv zásluhy Ježíše Krista!
Modlitba: o Maria,dej, až vše očekávámod""""""" _zásluh tvého Syna a tvé dobroty!
2229é2í_959í-999=
VXESKFĚEFLĚMÉELÁŽÍĚĚNL
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" Hle, král váš!" Jan 19, 14.
/Zůrávas Maria./ "Ano, jsem králem", řekl
Pán Ježíš k Pilátovi. Ano, a jským byl krá
lem. Vydal nejen nejkrásnější zákony na ne
bi i na zemi, nýbrž zasloužil němtaké sí
lu, abychom je zachovávali. Aby nás k tomu
povzbudil, zachovával je on sám. Ano sám se
stal malým & chudým & slabým, jako jsme my
a dal námpříklad, abychom.i mý činili, co
on činil. Stal se slabým,abýchommy se sta
li silnými.
O jak krásný příklad ctnosti dal námPán

Ježíš! Žádná matka neukazuje svémudítěti
s takovou trpělivostí vše, jako námto Pán
Ježíš ukázal. "Ponížil sebe sama &učiněn
jest poslušným až k smrti a to k smrti kří
že." Zdaž nemámebýti nadšeni pro takového
Krále, jenž nejtěžší vybral pro sebe a to
nejlehčí pro nás? Zdaž ho nemámevroucně mi
lovati &radostně & ochotně následovati?
Vždyť on praví: "Pojd, následuj mně!" Až
bude následování těžkým, pomůže dále. Vzhů
ru tedy ku pravémunásledování Krista! če
ká tě královská odměna.
Ctnost: Rozohni se pro následování Krista!
Modlitbaz/O maria pomoz mi, abych si vždy"""""""" více vážil a/

Milá Mati, ved mne svou něžnou, &
ale beZpečnou rukou mateřskou na
královské cestě věrného následová—
ní Krista! ?

Dvacátý devátý den: VSECIÁNOV PÁNUJEŽÍŠI,“““““““““““““““ mm 01331113..
"Kristus je hlavou církve." EFEU!5, 23.
/Zdrávas Maria./ Druhá božská osoba se sta
la člověkem nejen, aby v sobě Spojila Bož—
skou přirozenost s lidskou, nýbrž aby i nás
povznesla k Bohu. Ano, Pán Ježíš chce, aby
chom s ním, Bohem Otcem & duchem svatým vy—
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tvořili velikou rodinu Boží. Mámebýti tak
těsně Spojeni, jako jsou Spojeny údy těla.
Trpící, bojující a vítězná církev tvoží již
nyní tajuplné tělo, "obcování svatých." PánJežíš chce tvořiti část tohoto těla a sice
hlavu, která vše řídí & Spravuje. Duši toho
to těla tvoří Duch svatý, jenž nás oživuhe
posvěcující milostí. Kdoji ztratí, jest
mrtvým údem, kdo ji Opět získá, stává se
opět živám údemtohoto/těla/ celku.
Kdožije ve stavu posvěcující milosti, ži

je v Pánu Ježíši. Posvěcující milost se udě
luje pomocí sv. svátostí, jimiž se také roz
množuje, ale také modlitbami a dobrými skut
ky. Nejkrásnější pramenmilosti je sv. ři
jímání, jež tvoří svaté pouto mezi křes any
SámPán Ježíš dává se za pokrm, aby živil
naše duše t. j. milost v nás rozmnožil &
lásku roznítil. Proto si velmi važ sv. při
jímání & chod k němu denně! Nemůžeš-li to
učiniti, nahrazuj častým sv. přijímáním.v
Ctnost: Raduj se, že jsi katolíkem a umin
_______ sobě často a hodně příjímati tělo

Páně!
Modlitba: O Maria, pomoz mi, abych si vždy
"""""""" více vážil a vroucněji miloval

posvěcující milost, církev svet
tou &sv. přijímání.

2ž39é3ž_9223
YŠEQĚQEBQJIEŽÉŠEL-QEEŽ-EE-QBĚEQE£—ě-ěé_yéěi

"Ejhle beránek Boží!" Jan 1, 36.
/ Zdrávas maria./ Největější, nejdrahocen
nější'okamžík dne kest okamžik svatého pro
měnování. Na tento okamžik čekají duše v o
čistci, Panna maria se svatými v nebi a vši
ohni zbožní křesťané na zemi. Při něm Spo
čívá Syn Boží v nejhlubší pokoře & odevzda—
nosti jako pravý, živý obětní beránek obě
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aby obnovil svou obět na kříži. Živý a obě
tovaný! Jaké to tajemství Boží! Jest na 01
táři, aby chválil, děkoval, smiřoval a pro
sil za nás ubohé hříšníky.
Při tomto svém největším díle chce i nás

viděti u oltáře. Mámeho nebeskému Otci o
bětovati za naše hříchy &záležitosti zbož
nou účastí na mši svaté!
Mámevšak obětovati i sebe. On se obětuje

za nás, nemámemy se obětovati za něho? Při
mši svaté poznáváme obětavou lásku & obdrží
mek ní silu, hlavně zúčastníme-li se sv.
přijímání. Pak se odhodlaně dejme do svého
denního díla, nesme svůj denní kříž a musí
li to býti, i do bóje &na smrt jděme od
hodlaně! Vše pro Ježíše!
Ctnost; Miluj mši sv., uč se při ní a čer
" "" pej z ní ducha oběti!
Modlitba: Milá Mati, doprovázej mne denně
_______ ke mši sv. &nauč mne přinášeti o

běti pro Boha, pro tebe a spásu
duší jako ty, maria, je přinášíš!

EĚÉEŠÉÉ££X£1£ŠŠBLZ—ěĚYĚQEEÍa..
"Synu, dej mně srdce svél"
Slav dnes s velikou pobožnosti s knězem
obět mše sv. & přijmi radostně tělo Páně.
Hned po svatém přijímání pomodlí se tuto
překrásnou zásvětnou modlitbu bl. Ludvíka
Grignona z Montfortu.

UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000

000008080800000000



ó, Paní má, 6, Matko má,
Tobě se úplně obětují.
Chtic Rokázati, že Jsem
ti v pokoře oddána,
zasvěCuji ti dnes oči avé,

uši své,
jazyk svůj
i srdce své.

Věnuji ae tobě úplně a zcela?
Eoněvadž tedy tvá Jsem,
o, dobré Matko, „
zachovej mne, chram mne,
co Jměni & statek svúj„
Amenť!



—--—---_————

Klečím před tvým obrazem, drahá Matko a
skláním své čelo před tvou vznešenosti.

Jsi povýšena nad všechny tvory, proto—
že Jsi nazývána Paní světa. Obdivuji tvou
velebnost. Kdybychměla vyjmenovat všechny
krásy a přednosti, které na tobě vidím,ne
přišla bych ke konci svého rozjímání.

Zvala jsi se dívkou Páně, žila jsi ve
skromných poměrech, nikdy Jsi se nesna
žila nějak vyniknout, nestavěla Jsi se v
pepředí svého národa vyvoleného, nemluvi—
la jsi nikdy o darech &výsadách, kterými
tě Bůh obohatil,s přece Jsi skutečnou Pa
ní, vládkyní, rozdavatelkou, podmanitelkou,_
touhou.všech dobrých, čistých srdcía , která
si pokládají za čest, že ti smějí sloužit.

A mezi ta srdce - toužící po tvé lásce,
patří i srdce moJe, které tě miluje-a vele
bí. Uznávám tě za Paní svého života. má by—
tí je v tvých rukou. Ježíš o mněnerozhoduje
bez tebe. Každá Jeho myšlenka na mne prochá
zí tvým přečistým, neposkvrněným Srdcem.Jsi mouPaní! MatiaECiní mě to štastnoutď

Vědomí, že mounejvyšší vládkyní je
Královna andělů, apoštolů, mučedníků, pa
nen a všech svatých, naplnuje mne svatou
hrdostí &radostí. Chci být tvou věrnou
služebnicí. Buduse snažit ze všech sil,
abych ti sloužila věrně, abys mohla míti
ze mne vždy radost.



Vše chci konat Jen pro tebe a s tebou?
Každá má práce patří tobě! Každou bo —
lest složím do tvého klána, abys ji pře
dala Jeko oběť svému Božskému Synu.ó,řa
ní má, ovládni mne úplně! Vezmi vše, co
mám, za svůj majetek & neponechávej mi
nic než lásku k tobě &k Ježíši!Vezmeš
11 to vše za své, převezmeš také péči o
ty, které mámráda, za které se modlím.
Odplstíš ze mne všem, k ož mi kdy uči
nili nějakou radost, by snad jen jedi—
nýmúsměvem. Jsem tvá služebnic030vlád

'ni úplně má srdce a dej mu zákony lásky
& pokory. Budu tb vždy sůoužit úkony
všedního dne , těmi drobnými pracemi &
utrpeními, které chci zbaviti prachu
všednosti &prozářiti je láskou &hero
ismem mariánské ícty. Tvá jsem, Maria!'
Tobě patřím všude zcela & úplně! Zůstaň
mou Paní, ale nejen mou! Vládní celémusvětu! Změnjej ve velikou mariánskou
zahradu, která by byla žůvena sluncem
tvé lásky, aby pod Bebe paprsky vyrůsta
ly v lidských srdcích všechny tvé vzácné
ctnosti, k osobní svatosti tak nezbytné.
Proměňcelou zemi, katdé jednotlivé srd
ce vezmi do svých dlaní & rozlij do něho
milosti, kterých tě Ježíš učinil rozdsva
telkou:

ó, Pani má, zepgl celý svět láskou bo—
ží, rozdmýchej ohen svaté horlivosti &
blíženské lásky. Potřebuješ -li k tomu
pomoci & oběti,— zde Jsem! Paní má, Já 
tvá služebnice,— která ti chce být pomoce
nicí, poselkyni tvé lásky,—--—i obětním
oltářem. Vše, co mnebolí, patří tobě!—
abys mohla z mých zásluh rozdávat těm,
kteří toho potřebují!
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61 Ma t k o má „...........L_-———_—-—-_—-__-_

matičko moje drahá, 38 m šťastna, že
tě tak mohunazývat. vždyž většího štěstí
není na světě nad mteřské, milující srd—
ce!--—— Kdo má matku, může být bez ečen.
i*Íeulmeníse bát utrpení & bolu, nebo?
může byplakat na mateřském srdci, kde kaž
dá bolse/bolest pomíjí Jako sníh na slun—
ci. Dobřepravil Jeden filosof: " Polož
si s důvěrou.hlavu na srdce matky &tvá
bolest zmizí beze etapy, zanechajíc ti jen
vzpomínkujako rudou růži, Jajíž trny
tvá matka ořezala.

Vím, Maris, dobrá Matko, že TY Jsi
tou nejlepší Matkou na světě! To mi
praví tvůj obraz. Což by ti Bůh svěřil
dětství, věk dospívání svého Jediného Sy—
na, kdyby nebyly v tvém srdci nejkrásněj—
ší ctnosti, kterými se mávyznamenácat
každé mateřské srdce? Vždycky, když po
hlédnu na tento tVůJ obraz, napadají m3
slova svatého Alfonsa: "Hle, nejlepší

. Matka, která drží nejlepšího Syna na
svých loktech, Jejíž srdce Je nejbezpeč—
nějším útočištěm."

Která dobra dostáváme od svých pozemp
ských matek? Matka :

dává život,
vychovává,
miluje &obětuje se,
má pro nás pochopení & soustast,

potěšuje & zastává se,
stará se o naše štěstí,
vždycky pomáhá,
nikdy na nás nezapomíná!
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Zamyslím-lí se nad tím, vidím,že od te
be Jsem, Matičko Boží, dostala nejvíce!
Zrodila jsi mi Kriste, který Je mýmživot
tem & bude mou Jedinou rozkoší po celou
věčnost. Zrodila jsi mi spásu, štěstí, rs
dost & vysvobození. 'Vychováváš mne ke
svatosti. Dáváš m1 příklad svého dokona—
lého života, ukazuješ mi cestu ctností,
učíš mnovíře, naději, lásce k Bohu a
k bližnímu, pokoře, čistotě, chudobě, po
slušnosti, tichosti, polnosti, zbožnosti
&básni boží. Stačí rozjímst, zadívat se
na tvůj obraz, zašeptnout modlitbu, po—
zdravit tě upřímným Zdrávasem & hned se
mi_zdá, že Jsem trochu lepší, že mi pro—
měnuješ srdce, že Je měkčíš svou láskou,
aby se dalo formovat podle vůle Ježíšovy
& tvé. Matko drahá, věřím pevně, že mne
miluješ, že ze mneprosíš svého Božského
Syna & že se ke mně skláníš Jako dobrá
matka k svému slabému dítěti.

Umíš pro mne obětovat vše. Zdá e mi,
že mi ze svého obrazu prsvíšf "Poj ke
mně, dej mi své srdce a Já ti dám za ně
Ježíška, svého Jediného Synačka, kterého
držím na.své ruce." Pro štěstí má duše
byla Jsi na Kalvárii ochotna dáti mi to—
ho, ktezý Je tvým štěstím, tvým.vším.

Vidíš, že Jsem slaboch, který dnes ega,
ví.majáky dobrých předsevzetí, ale zítra
je svou.vlastní rukou bourá. Pak lituje
& pláče!-—--—
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Ty vidíš mé slzy...... & máš se mnoucoup
cit & nehněváš se. Žehnáš mémuboji se
zlem & pomáňáš povstat po každém pokles
ku. Stíráš slzy, slyšíš &přicházíš ke
mněvždy, kdykoliv zašeptám: " Marial" A
když je tvůj Božský 5 n dotčen mámcho

vánížua nevděkem, při ouyáš se za mne,ujiš, ješ, že se polepším &vyprošuješ
mi milost k návratu na cestu ctností &
svatosti. Méštěstí je tvou velkou star
rostí.£dybys mohla, dala bye mi do kli
na korunu svatosti, Jen abya mi Způdo—
bila radost, ale spravedlnost tvého Sy
na žádá, abycj si svou korunu SVěčnéslá
vy v bojovala. Proto pomáháš & zdokona
luje práCi mého posvěcení & sypeš mi
na cestu životem mnohonesčetných milos
tí'i drobných radostí v koloběhuvšedů
nich dnů. Nikdy na mne nezapomínáš,-všup
de mne provázíš svou l'akau, pohledem &
mateřským požehnámimj 8, dobrá Ea ko má,
'co ti mámdát za tolik lásky, obětí &
blahovůle? čím se ti mámodměnit? Jsem
chudá & ubohá. Nezbývá mi nic jiného,
než abych to udělala jako malé dítě. To
dává matce Jen.svou lásku. Když mu matka
udělá radost, obejme ji svýma ručkama &
ubezpečuje Ji, že ji & Jak 31 má rádo.l
já, svaté Panno & matko, za vše, čím Jsi
zhodnotila můj život a potěšila mé srdce,
říkám ti &naprostou upřímnostíz"maria,
dávám&zasvěcuji ti veškeru svou.lásku,
na kterou Již nesmí nikdo aáhnout kromě
tebe &Ježíše. ngi z ni udělujte těm ,
kteří Jsou.vaším'vlaatnictvím, neb každé
ho chci milovat Jen pro tebe,Maria, &Ježíšetl



Zůstaň mou Matkou, miluj mne stále jako
matka, odpouštěj jako Matka, pomáhej
mi jako metice! Bu. mi stálc'vším a've všem!

gotě_ge ú:l_n:Š_ o b_ě t'u i_31_

Všichni lidé nejvíce přemýšlejí o svém
životě. Dělají plány &předsevzetí, sna
ží se najíti tu.nejlepší &nejpohodlnější
cestu, ženou se za bohatstvím &štěstím,
vzpomínají na minulost, obávají se budouc
nosti, hledají ai přátele &dobrodince.
Chtějí všude nejv oe vyzískat, aby se je
jich.pozemská pou podobyla procházkám rů
žovými sedy. Když nemohou dosáhnouti svých
cílů &neplní se jejich tužby, kráčejí ži
votem smutně & omrzele, čímž porůšují čas
to blížendkou lásku. Flevědí anebo zapomí
nají, že na zemi niRdy nenajdeme dokonalé—
ho'štěstí. To nám bude údělem až na věč—nosti.

Jaké já mámčinit plány? Jak mámpře
mýšlet o svém: životě? Snad bych prohlou
byla celé hodiny &nelišila bch se od 0
statních stavitelů &hracích karet, kdyt
bych neměla tebe, drahá matko!

Dítě ponechává starost o sebz úplně .své matce. činím tak 1 já. Nech se druzí
namáhají, lámou si hlavu.výpočty &vyhle
dí si oči hledání m, já mohu&chci zůstat
klidná. Kladu celý svůj život do tvých ru
kou a veškerou starost o sebe ponechávám
tobě, milá M&tičkoBoží? Obětuji se ti,
zasvěouji se tvé službě &lásce!!!



Přítomnost mého života je nezmě 'telná. Je
pevně stanovena VěčnýmOtcem. Lo ka mého
života jede určitou cestou podle kompasu
vůle Boží. Eatdý okamžik přináší s sebou
jen to, co chce Bůh & maria! Tak jako náš
pozemský pokrm se skládá z Jídel různých
chutí, tak i moje přítomnOstje pestrá Ja
ko podzimnínálada. Přicházejí radosti i
bolesti, povzbuzení i zklamání, blahé chví
le a bolesti, láska druhýchi Jejich zne
'uznání,pochvala i zahanbsní,vítězství nad
zlým duchemi hrubíčpoklesky, radost i zá
rmutek, dny plné Jesu i celé hodiny stes
ku, přichází nadšení i skleslost, hnali—'
vost i malátnost, zdraví i choroba, nadě
je i bezútěšnost. To vše musí být, abych
měla příležitost k boji a k podání důkazů,
že chci a Vytrvám.v boji za lásku boží a
svou svatost. Vše ti obětují, Matko přemi—
la! Uzavírám se do tvého nejčistšího Srd—
ce.s touhou, aby se mábytost úplně ztrá
tila v tvé lásce. Nečinímsi vlastních
plánů. Ke všemu, co mi přítomnost přináší,
chci říkat s odevzd ostíz" Jak chce Je
žíš & Maria3" Tak bu , tak se stan!

Když se zadívám na svou minulost, vidím
v ní mnohočerných skvrn, kterými ji po
špinily moje četné hříchy a poklesky. By—
la to nevěrnost v přikázáních.Božích i cír
kevních, slabá vůle, lhostejnost k těm duv
ším, které mě měly rády & mnoho dobrého mi
prokázaly. Byla to tvrdost srdce, nelaska—
vost k blížnímu,malá'pozornosz k vnuknutím
Božím,povrchnost při práci &přehlížení sv.
anděla strážného, vláda/nad d'těla nad du!
.ší, žádostivost smyslů, domýšlivost,pýcha,
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duch světa & vychytralost. Kdybychneměla ji 
stotu o milosrdenství Božím & 0 TV*lásce,
Maria, měla bych podkladný důvod k zoufalství.
Ale nikoliv! -—nestrachuji se. Svatá Marie,
mtko Boží, obětují Ti úplně svou.minulost.

Lituji všeho, co nebylo správné a co zermuco
valo Tebe & Ježíše. Ze všeho jsem se již
vyznsle ve sv. Zpovědi,dobrotivost Tvého dra
hého Syna vymazala Již vše z knihy mého Ži
vota. Fúh mi vše odpustil, jen sptavedlivý
trest na mneJeště čeká.

;le sni toho se nebojím. Jestliže můj
život prochází Tvýmmateřským srdcem jako
filmový pás promítsoím přístroj.em, jsem jiste,
že sama vyretušuješ každou vadu mé minulosti
&přimluvíš se'u Ježíše, aby byl shovívavý
& odpustil mi vše, co pro onu vřelou e.Oprev—
dovou lásku mámk Tobě.

A budoucnost? 'Ta mne neděsí! Zasvětils
Jsem se Ti, dtahá Matička, proto i všechny
bude cí hodivy mého života_patňí Tobě : ! !
mech přijde cokoliv, radost nebo bolest,-
láska nebo nepřátelství, zdraví nebo nemoc,
přízen nebo pronásledování, nehoda nebo lo—
pata - - na vše dám pečet se jménem Tvým &
Ježíšovým. I kdyby mxe bily blesky neláeky
& zášti, Ludu klidná, neb vím, že ze mraky
všedního života září moje jasná hvězda, kte—
rou Jsi Ty, latko neposkvrněná?!! S Tebou
& pod Tvou ochranou vytrvám.

Proto se Ti znovu zasvěcuji, odevzdávám
se Ti zcela & úplně. Kéž Tě nikdy nezklemu
& nezarmoutím! To Je mýmvroucím přáním!

%tko moje, vepros mi u Ježíše milost,
abych žila životem Tvým& JežíŠOVým, to
znamená, abych.vedla vždy a všude život 0
bětí &odříkání.
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?o mohu, napravím. Iyla- 11 jsem k něko
:nutvrdá, nespravedlivé, vynahradím to las—
kavostí & ochotou. To je můj plán pro bu,
doucnost : Náprava, láska, přiblížení se
co nsjúžeji k Ježíši &k tobě, Maria!

__ ---——_—--“-—--——-—--—--__

Láska, projevovaná jen slovy,nemá ceny.
Jen ta láska je pravá, která přináší skut—
ky, které potěšují &pomáhají. Ty víš, Ma
tička Boží, že tě mámráda! Denně ti"to ří—
kám nebo zpívám. Co by mi to ale prospělo,
kdybyohti to jen říkala, ale nedokazovals?
Máslova by tě nemohla potěšit, spíše za—
:moutit & to za žádnou cenu nechci! Nikdy ti
„nesmímzpůsobit bolest, vždy ti chci &budu
činit Jen radost!

Chci ti dokázat, o, Matko moje, že Jsem
tvým dítětem, tvou člužebniCí, která chce vy
plniti každé přání své vhnešené nebeské Pa—
ní. nemámpříležitost konnti velké, heroic—
ké činy, nemámschOpnosti tvořiti světová,
velkolepá díla. Velké štěstí pro mne, že
toho ode mnenežádáš. Přeješ si jen, abych
obyčejné věci konala neobyčejně.

Každý den Je dar Boží. Je mi poslán
jako vzácná příležitost k odpykání trestů
& k získání zásluh. Vino se jako cesta
k věčné blaženosti. Je ozářena shovívavos—
tí Boží &nejdu po ní sama. Ježíš živí
mou duši svým Eucharistie kým Tělem & ty,
Panno neposkvrněné, provázíš .ane jako an
děl strážné. Dovol, má drahá nebeská Mat
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ko, abych si před tvým obrazem učinila pro
Jeden den svého života plán, podle něhož bu,
du prožíveti všechny dny následující.

Začne blednout noc & rozevěoovat den.
Poslední hvězda se rOZplyne v růžovém ob—
láčku ranního čorvánku. Probudím ee. Prv—
ní moje myšlenka patří Ježíši & tobě!Vše
cnno k větší cti & slávě Boží a k poctě
Panny Marie, naší drahé Matky. Teto dyš
lenke musí posvětit prvotiny méhodne.Ko
ho milujeme, na toho myslíme hned zrána.
Mohutedy hned ráno dilázet, že moujedi
nou láskou je Bůh a Marie. První pohyb
ruky musi cpeet znamení kříte,v Jehož stí—
nu roste síla & odvaha. Umyji se a proe
bou, aby Božský Spasitel obnyl duší ode
všech'hříchů.

Při oblékání připravuji svou duši na
příchod Spaditele. Jak bych se musela,
drahá Mhtičko, před tebou dtydět, kdybych
'vůnovalaúpevě svého těla větší péši
než přípravě na svaté přijímání. Proto již
večer než ulehnu,chci si promyelit, při
revit &pevně stanovit následující tři
otázky;

1. Zač chci Spasiteli děkovat,
2. oč ho chci prosti,
3. co muchci slíbit - Jako der

na uvítanou. Der se darem výnucuje. Když
dám Pánu Ježíši aspon část évého " Já ",
to znamená, slíbím— li určitý eebezápor
nebo práci na poli ctnosti, mohuočeká—
vat, že se mile na mne zadívá & Jistě ee
nenechá mnoupředstihnout. Dá mi hojnost p
potřebných milostí, abych mohla žití jeho
& tvým životem.
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Při mši eveté se zadívám na Krista Bena,
visícího na kříži, paproeím o krůpěj Jeho
svatá Krve, abych měla sílu dát mupři
obětování samu sebe Jako obět smíru. Ne
proměním—li všednoet ve svatost, byla má
cesta na Kalvárii marná. Při momentuza
živé v2pomenuvšech, Jímž Jsem zavázána
díkem, kteří ke mněbyli dobří , i těch,
kdož mnezarmoutili. na ty právě chci pip
matovat s láskou, která odpouští & zapo—
míná. vaáštní prosbu lu za ty duše,
kterým jsem snad sama n kdy usmrtila ú
směvve tváři a'velnala Jim slzu v ko.
$atičko,ty sama vezmi pod svůj pláš vše
chny, kdož má znaji, třeba jen podle Jména.
Při pozdvihování se vpíjí pohledem do sva—
té Koetie, aby se Její obraz,Její skvělost
& čistota takvryla do mé duše, abych po ce
lý den mluvila, myslela & jednala tak, Ja—'
ko bych stále Jednnla před svátostným Je—
žíšem. Bude- 11 můj duchovní zrak viděti
běhemdne svatou HOetii, budu.všude vidět,
tušit, předpokládat Jen dobro a kde je ne
.etoleno dobro, tam se daří lásce!
NeJen po sv. pozdvihování při mementu za
drahé zednulé,/známó/ale i při práci budu
pamatovat na své drahé, známé i neznámé,
kteří měna věčnost již předešli. Všemchci.
vyprošovati milosrdenství Boží &brzké
vysvobození z očistce. A pak přijmu Tělo
Páně&přivítámdrahéhoJežíše...........
Uslyším tep jeho přesvatého Srdce a Je
ho přesvatá Krev bude proudit v mých ži—
lách. Nebudu—li moci přistoupit k stoůů



Páně, přijmu jej duchovním způsobem. I
tak se jeho duše epojí s mojí. Jaké vel
ké štěetí, které alovy nelze vyjádřiti!
Budupli hostit stále ve svémnitru dra
hého Ježíše, —mámkde nebe v sobě,. be
celé nebe. Co by bylo nebe bez Ježíše?
Pustinou! A čím bych byla & já bez něho?
Ruinou života! Proto ei poneeu jeho po—
žež;nání do shonu & néanahy dne.
Až taxto posvětím prvotina všedního-dne,
půjdu do práce, půjdu ke svým povinnostem
-dne. Zde , & přávě zde chci dokázat evou
lásku k tobě, Matko, &horlivost o duše.
Abychtě napokojilae ' dala svémuživotu
pravé ceny, je nutno, abych každou oby—
čejnou práci, kterou mi ukl-ádá všední
den, konala nedíuřirozeně, oduševněl.e
&myšlenkou na kapitál milosti, na duše
a na celkové posv ěcení elého světe. Fa
vše budu přvěšovat peče : s varyta 'm1 310—

vy_ Láska, ev tost & Žpésa duši! Na dru—ho straně pečetě nech Jsou slova: Nic
polovičatěaapovrchně! Pracuji pro Ježíše a
pro Farii. debych na to vždy myelela,-nepo—
dobala by se nikdy má přáee lehkým plevám,
o které nikdo neetoji, protoze se hodí Jen
ke krmení. Nepracuji— li svědomitě & po
ctivě, krmimsvou prací nízký hřích, po
hodlí & lenost, . Jak bych potom mohla
chtít, aby ke mněměli druzí důvěru, svě—
řovali mi nějaké úkoly nebo žádali mne
o nějaké služby? ?ueele bych se etydět'pok
každé při pohleu na tvůj obraz, mánejdraž
ší líatičko, kdybych pracovala tak, že bys
nemohla ode mne přijmout nic pro kapitál
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milostí, protože cena mé práce by byla málo
hodnotná. Taková povrchní práce se chci vy
varovat....OOOOOOOOOOOOO..Jsem Jista, že
o tvou pomocí a a myšlenkou.na Ježíše budu
vše konat tak, aby % mých předsevzetí mo—
hla vzejíž hojná žen pro mnei pro druhé due
še. Pak budu klidné & spokojená až se den
nakloní k večeru. Bude mne blažit vědomi,
že jsem nepracovala nadarmo &neztratila
tvé lásky ani důvěry, svého okolí. Po po
ctivé práci se dobře odpočívá. Dopuetím- li
se nějaké chyby přece & nedokonalostí, pak
budu hledět při večerníim zpytováni vše napr
pravit. Budulitovat, zkoumatpříčinu své
ho pochybení &učinim pevné předsevzetí pro
příští den, abych se Již nevukolejila z plod
né práce pro kapitál milosti.

To by byly hlavní rysy pro můj celodenní
program. Zachovám-li jej věrně, vím., že

„mi večer dá ráda své požehnání s uznáním &
léskou.Vždy víš, že chci Jen pro to usilovat
o dobro & dokonalost, abych ti osvědčila svou
oddpnost & lásku. Ano, každý můj úkon.musí
být projevem mého zasvěcení & odevzdání se
tobě. Když mi bude něco připadat těžkým, mé
přirozenosti &povaze protivné, chppím se
toho odhodlaně &vykonán to pozena silou
myšlenky:Oevědčit oddanost matce & Panně
neposkvrněné! Kéž mne tato snaha přivede
až tam, kde mohuříci: Nyní již nežijí já,
nýbrž žije ve mněJežíš &Maria!'..........
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ÉŠEXŠÉBJÉÁLŠEŠE-:

Chci Ti náležet celá, moje drahá matič
ko, proto ti dávámvnejdrašší smysl, který
mám—svůj zrak. Preji si, aby mě oči vi—

děly & měly pochoggní pro všechnu krásupřírody, kterou B stvořil Jen.pro radost
&užitek člověka. Není chvilky v mémživotě,
kdybych nemohla viděti něco krásného, vel
kolepého, něco, před čím se mohu sklánět,
protože Je to dokonalé dílo Boží. Země
mámplodí květiny pestrých barev, rostliny
nejjemnějšího složení, mohutné stromy,
které svou silou.vzdorují vichřicím po
celé století. na polích roste výživa, v za
hradách občerstvení. To vše se nám zdá bý—
ti samozřejmé& zatím Je to veliký zázrak
Boží-lásky. A my, ubozí lidé, chodíme ko
lem.všeho nevšímavě, bez zá mu. Nevidíme,
že k námvšechno volá:" Hle ,stvořil mne
Bůh a to Jen z lásky k tobě."
Zdá se, že v dnešní době umó jen zisku,
chtivost &požitek rozevřít oči chladného
člověka,

Maria, zasvěcuái ti své oči. Řid můj
pohled,kam chceš, ale připomínej mi stále,
že vše, co se líbí, mnežěší & sílí 
vše že je pomníkemzpravdové lásky věčného Boha. Hmota nech mi připomíná dobrotu,
voda zase milosrdenství Boží.

Své očí chci, drahá moje matko, otví—
rat Jen dobru. Obzvláště chci zbystřiti
zrak tam, kde uvidím smutek v oku & pláč
v duši. Kéž bych mohla svým okem vynaát
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ze smutných oří každou bolest, která duši
hryže a sužuje. Jak bych byla bídnou, kdy—
bych chodila kolem smutných lidí mrazivé,
chladněa nešla za volánímJejich slz......

Stála bych v životě Jako drsný kámen, '
od něhož se nikdo nezahřeje a nic nezíská.
Stála bych.v cestě těm,kdož letí ke_svatos
ti &stínila bych těm, kteží chtějí svítit.
Proto chci vidět potřeby svého kokolí, abych
podala svou pomocnouruku na pravém místě.
Chci vidět smutek, abych mohla promluvit
potěšující slovo. Chci vodět každou opuště
nost a nemohoucnost, abych se přidružila a
byla andělem, družkou a podporou, ne —11mat
kou os oceně duše. Chci vidět i radost dru
hých. lověk, který nevidí štěstí druhého —
Je na světě zbytečný, protože jistě nemá
dobré srdce, nýbrž srdce zavistive, žárlivé
a'zlovolné. Ale já chci být užitečnou.věem,
nejen trpícím,nýbrž i radujícím se. Vždyč
šťastný člověk také potřebuje někoho, komu
by svou radost světil a o ni se rozdělil.
Sdělený smutek —poloviční smutek, sdělené
štěstí - dvojnásobné štěstí a pochOpenéštěs
tí —pravá blaženost.Proto chci svým okem
hledat zářivý pohled štěstí, abych mohla
blahopřát, pochválit, ocenit, obdivovat &
souhlasit. Chci viděž vše, Jak to skutečně
Je, nechci nic nadsatovat, nic zadtinovat
předsudkemnebo antipatií. Chci viděž snahu
o dokonalost, dobrou vůli & píli svých spolu:
sester,abych utužila svou sesterskou lásku.
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Maria, nauč mnevidět tak, Jak jsi hledě
la kdysi ty 8 ma. Vpíjím se do tvého oka.
Kamsměřuje? ., Maria, ty hledíě na mne!
—a to tak důstojně & přece tak mateřsky.
Dobře tedy - budiž! Vyměníme si své pohle—
dy———-Ty hlediě na mne a já chci stále hle
dět na tebe! Tvůj obraz nesmí nikdy zmizet
mémuzraku. Když si při všem svém počínámí
budu představovat tvou přítomnost, bude se
čím dále tím více můj pohled podobat tvému.
Proto nechci nikdy hledět_na věci, které
by mne sváděly k smyslnosti a utrácení draho—
cenného času. Setkám - li se někde s pohle
dem zlým a nenávistným, nebudu Jej opětovat
chladem. Pán Ježíš řekl :" Nesplácejte zlé
zlým!" Proto budu na pohledy ogovržlivé,
žárlivé, zlovolné &plná podcenováné odpo
vídat jen.pohledem lád1 , nevinnosti & měk—
kého odpuštění.

Když se zamyslém a zpytuji se, jak Jsem
se dosud dívala, shledávám, že jsem svýma
očima často xhhnxaůa-chybovía. Mnohévýčit—
ky vyvstávají v mé duši nad pohledy zbyteč—
nými, všetečnými, zvědavými. slídivými, stup
danými, zlými, odpuzujícími, koketnými, drzými& netečnými................

Odpusť, drahá Matičko! Když
zasvěcuji své oči tobě, slibuji, že nyní
bude jinak! Choi 't dobrou jako Jsi býva
la ty, proto nech je má oko okemmarián
ským & kéž Je i magnetem, který přitahuje
i druhé k tobě, Matko moje! '
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Každý smysl byl nám dán k potřebě a
k radosti. Což to není rozkoš,vyalechnouti
si ranni Zpěvptactva? Tolik krásy Bůh
vložil do hrdélka těchto malých zpěvačku
a oni sami si toho nejsou ani vědomi. Ne
tuší slavík, kolik na něj ebožilo eta &
ata básníků! Jemu samémudal Bůh ten.2pěv
Jako potřebu, ale pro nás Je požitkem.
Sluchu mohu pozživut ke své zábavě 1 k pro—
spěchu podle své svobodné vůle. Kde mohu
volit, tam mi hrozí nebezpečí. Nejsem-li
dosti obezřetnou, mohunaslouchati něčemu,
co by mohlo hluboce urazit Boha, celou
Nejsvětější Trojici, která přebývá v mé
duši. Proto, abych nikdy nechybovala a_
zachovala di klidnou mysl zaevěcuji ti,
Matičko moje, své uši, své; sluch. Přeji
si, aby byl úplně ve elužbých tvých &Je
žíšových. Nebudusice nika! tak šťastna
Jako Jsi byla ty, Matičko nrietova, když
k tobě promluvil archanděl Gabriel nebes—
ká poselství & když jsi naslouchala prv—
nim it slůvkům svého drahého synáčka & po
zději jeho důvěrným sdělením & poučivýmím.
Miles nebe na zemi, protože Jsi žila a Je
žíšem. Mohla jsi se nořit do Jeho lásky,
prokazovati mu služby &přijímati jeho
vděčné pohledy,provázené procítěnými alo
vy. Já se do nebe teprve ubírám, ale pře
ce mohuJiž nyni pozžívat svého sluchu
tak, abjch byla stále úžeji připoutána
k tobě &Ježíši.



Jsi mouPaní, Matkou, nejlepší přítelky—
ní, Jistě tedy kemněčasto mluvíš pro
povzbuzení i pro potěšení. Chci napnout
svůj duchovní sluch, aby mi neuniklo sni
Jediné tvé slůvko. Matičko, mluv ke mně
často. Víš, že toho potřebuji. Rozptyl
mou samotu & slabost. Řekni mi, v čem se
ti nelíbím, jakou bys mne chtěla mít, žek—
ni mi, co mámudělat, abys měla 2 mne
*rsdost & abych byla prospěšnou svzmu oko—
lí. Nluv ke mněJako paní ke své služebni
ci, Jeko milující matka ke své vděčné dce
ři, mluv ke mně Jeko přítelkyně & dobro
ditelks, která chce odstranit z méduše.
smutek, zlomyslnost, slabost, trudnomysl—
nost, náklonnost k určitým nedokonaloetem
& hříchům. Mluc, maria, budu ti naslou
chat, o tvých slovech přemýšlet a podle
nich jednat. Co by mi prospělo zssvětiti
tobě své uši, ale při tom býti hluchou
ke tvým.přáním & rozkazům? Mluv, Paní a
matka má, služebnice tvá slyší &Je připra;
vena k činu. "

Chci naslouchat též hlasu.Péns Ježíše.
Jsem - li usebrsnám mohuJej slyšetí každý,
den po svatém přijímání. Jen chtít slyšetw
&hlas Ježíš v bude mi znít v duši, a proto
chci být velmi pozorné k Jeho volání. Vždyť
ke mně mluví tolikexým Způsobnm. Jdu —11
na kázání, mluví ke mně slovy kněze, ale
myšlenka na něho Je jeho! Vyslechnout's
nečinit —Je povrchnost! Proto, dolehne-li
k mémusluchu nějaké pravde, chci ji ucho
pit & použít ke svému prospěchu, ke svému
posvěcení. Každé slovo z kazatelny je po—
sláno k přemýšlení & k uskutečnění. A co
teprve říci o slovech představených & mého
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vaědníka? Ježíš Je postavil přede mne
Jako svoje zástupce, A slyším— 11 Je, ely
ším Krista samého. Kolik výčitek svědomí
se mi zahryzuje do rozbolněné duše! Sta
&eta napomenutí jaem slyšela při svaté
zpovědi, v konferencích & eoukeomýchroz
hovorech a kolik jsem Jich uvedla ve sku
tek? špatně jsem naslouchale, slabě Jsem
přemýšlela, Jen povrchně Jsem se snažila
& proto jsem skoro marně pracovala. Tobě
zasvěcené uší musí Jinak slyšet! Co se
Jich dotkne, musí být Jak róntgenový pe—
prsek, který prozařuje &přicháhí pravé
mu stavu.na kloub.

Nikdy nechci přeslechnout hladu, kterým
mne někdo prosí o nějakou elužbičku nebo
pomoc. Proto mi dal Bůh sluch, abych slyšel
la & naslouchala Jemu tam,kde mne volá
hlas prosícího. Když mne někdo o něco po—
žádá, dává mi tím na srozuměnou, že věří
v moudobrotu & ochotu.'Vyhovímp li, jed
nala Jsem podle Pána Ježíše, který pomá—
hal všem,všude a vždy. Odmítnupli pomoc tam,
kde Jsem mohla Způsobit radost & trochou
dobré vůle pomoci, zklamala Jeem Boha i
proeícího. Mohljítí ke kterémukoliv ci
zímu člověku na ulici, který by mulépe
vyhověl než já, ač Jsem byla poctěna je
ho důvěrou & dobrým míněním. Anom'Metičko,
chci naslouchat e.vaplnit každé volání
o přispění.

Chci zbystřiti sluch i tam, kde jsou
druzí chválení. Chci slyšet, proč byli
chválení, abych se poučila &Jednala též
podle jejich příkladu. Nechtít slyšet
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chválu o druhých je důkazemJešitnosti
& trpasličího ducha, ktený svýma malýms
očima vidí všude jen sebe a dále nedohled—
ne. Pro takového je škoda místa a půdy.
Proto ti, Matičko, zasvěcuji své uši, ap
bys je otevřela ke všemu, co je k větší
cxi & slávě Boží, k prospěchu má duše a
pro dobro druných.

V žádném případě nesmim otevřit své uší
k řečem dvojsmyelným & nelaskavým.
OChybách druhých nechci ničeho slyšet.
Sama jich mámdost a dost, že se z nich
ani vyplést nemohu. Nač tedy zatěžovat
mysl svou poklesky druhých? Matičko, up
zavři mé uši tam, kde by mohla být poru—
šena bliženeká láska. Nikohonebudupsoudit,
proto nemusím nikoho zkoumat. Chci, aby
byl ke mně Věčný Soudce shovívevý, proto
musímmít útrpnost s chybgmi druhých .
Kéž se mého sluchu nedotkne neláska, po
mluva, odsuZování & lež! Rovněž tak si
nepře 1, aby mé uši musely .někdy nasloup
chat ečem proto Bohu, Církvi & tobě, 2
tis! Když bych se něčemu podobnému nemoh—
la vyhnout, tak ať vůle odporuje, bouří
se proto zlu & kloní se k dobrému.
Maria, moje nebeská ochránkyně & drahá
matko, chran mé uši a můj sluch, který
dávám úplně do tvých služeb. Chran mne
všeho, co pohoršuje & poskvrnuje, posí—
lej mi jen slova povzbuzení, útěchy &
hlavně slova lásky.
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KdyžJdu k svatému přijímání, Ježíš
procháhí mýmiústy, aby vešel do mého srd
ce. Kolikrát jsem byla u stolu.Páně, to
likrát byla moje ústa posvěcena dotekem
Krista Pána. Jeho příchod je cennější než
polibek nejsilnější lásky. Jsem si vždy
-vědomatoho štěstí? Jistý kazatel řekl:
N' 9 ústa se často podobají městu Jerusa
l.mu. Pán Ježíšjimi procháhí jako na
Květnouneděli, ale za krátký čas slyší ,
volání o svémzničení.'Usta, která odříka
vají modlitby touhy a uvítání, nyní vola
jí :Ukřižuj ho, pryč s ním! Pryč s jeho na
'ukou ap přáními!ď

Marně skláním hlavu, Matko drahá, abys
nemohla na mých rtech poznati, Jest —11
Jsem i áá z těch, kteří mluví proti naří
zením Božím. Marně se snažím zakráti své
poklesky - vždyt ty víš všecko. Jsou —11
má ústa tak často posvěcovýna tělem tvého
Božského Syna, mají velké povinnosti,vel
kou zodpovědnost. Matičko Kristova, zasvě
cuji ti své rty, aby mluvily jen to, co selíbí Ježíši a tobě!

Prosím tě, pomozmi mluviti vždy správ
ně a v pravý čas, aby byla má ústa jako u»
zamčenýzahradní revír pro potěšení Krále
a jeho nejbližších. Planá slova se nehodí
pro dceru mariinu a snoubenku Ježíšovu.
Nechci proto-mluviti zbytečně & bezúčelně.
Každé slovo chci vyslat na pravé město a
za určítým pesláním. Kéž ani-jediná hláska
mnoupronesená není příčinou pohoršení.
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Matičkom prosím tě, pomoz mí mluvit laska—'
vě, přívětivě a přátelsky. Nic na světě
se neztratí, ani má slovo nezanikne. Vrá—
tí se ke mně s odměnou nebo pokutou. Pomoz
mi, drahá matičko, aby každá slovo má by
10 poslem pravdy, aby zapadalo do lidských
duší jako paprsek radosti, který hojí &
uzdravuje. Nepřeji se, abych svým slovem
zasadila někdy do některého srdce ránu,
na kterou nelze zapomenout, protože stále
bolí. Maria, prosím tě, pomozmi, abych
mluvila tam, kde Je třeba slova soucitné—
ho & poučneho, slova, které povzbuzuje &
vlévá naději. Umětpotěšit & zmírnit žal
Je dar, který si musím.vyurošovat, proto
spoléhám, drahá Matičko, na tvoji pomoc.
Když budeš ze mne prosit svého Synáčka,
udu vždy mlunit důstojně, jak se na křes
anku sluší. To však neznamená, že bych

musela mluvit Jen vážně a odměřeně. Je
třeba i obveselit &požěšit nějakýmvhdd
ným žertem nebo zajimavým.vyypravováním.To vyžaduje blíženská láska.clověk úzk0pr
sý to nedovede,ale dobré srdce umi vždy ro
zehřát &rozehrát v nitru druhého strunu
radosti. Chci těšit &způsobovat radost,
ale prosím Tě, Marie, o pomoc, abych ani
Zde nikdy nevybočila. Nesmímnikdy druhé
obveselovat zesměšňovánim někoho, sóovy
příliš světskými nebo nepravdivými. Eíéž
mámtolik síly, abych i chvíle zotavení
prožívala u vědomi přítomnosti Boží, abych
.nepoužíla slov lehkovážných nebo pichla
vých. Maria, prosim rě, pomoz mi, abych
uměla mluvit upřímně,jak se říká od srdce
k srdci, sestersky, vřele. Vždyši zabarvenímhlasu l e vyjádřiti stupen lásky.
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Budu.se snažit, abych mluvila vždy klid
ně & mile, aby se nikdo nemusel bát na
mne promluvit nebo ke mněpřijít. Mluví
li někdo se mnou laskavě, odpovím mu vděčn
ně. Bude -li kdo ke mně úsečným, chci mlu—
vit laskavě. Zde právě se musímumět pře
moci, abych uměla nelásce odpovědět s lás—
kou. V Opačnémpřípadě bych musela doznat,
že jsem slaboch, který umí dávat lásku jen
za lásku, což Je vše zcela přirozeně. .A
však já, toběí &atičko, zcela zasvěcená.
chci milovat nadpřirozené, ne pro něCo,
ne pro svůj vlastní osobní prospěch, ný
brž pro lásku Boží, pro větší čest & slá
vu Nejsvětější Trojice &pro rozšíření
tvého království, Panno Neposkvrněná!!!

Iůaria, prosím tě, pomoz dobře vyko-
návst ústní modlitby. Dej,e ea umímsjedno—
tit slova s citem, ret se srdcem. Pomoz,
vabychmyslils na to, co moje ústa proná- _
šeJí, abych se mohla modlit usebraně & u—
bránila se roztržitostem. Nauč mne tak vy—
konávat ústní modlitby, /kterým bych byla/
s Jakou láskou &pozorností jsi kdysi sa
ma odříkávsla žalmy, kterými Jsi svolávsla
světu Iesiáše. vypros mi ducha modlitby, k
kterým bycj byla připoutána k Ježíši & tvé—
munejčistšímu mateřskémuSrdci. Jaká modlit
ba, takový život, Jaký život, takový smrt.
Jaká smrt, taková věčnost13!

É.&ris, prosím tě, nauč má ústa mlčeti
tam, kde by má slova nebyla na pravém mie
tě. Chci uměti raději mlčet,než špatně
mluvit. V mlčení se rodí veliké věci, kdež—
to zbytečné řeči ničí &podlamují. O dru
ných chci mlúyit jen dobře, o sobě chci
Jen &Jen.mlčet.
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Všechny události mého života necht prochá—
zejí jen Srdcem Ježíšovým,a tvým. Je—li ně—
co na mnědobrého, je to dar Boží,nepatří
to mně, nač tedy o tom mluvit? Mám—lina
svědomí něco nepěknóho, patří to do zpověd
nice. Lidé mi pomoci nemohou. Nepřítele
bych tím potěšila, přítele zarmoutila. Jsem
odkázána jen na milosrdenství Boží a-tvou
mateřskou přímluvu, María! Není tedy tře
by svěřovsti se s něčím bezmocnýmlidem.
Děj mého života budiž tajemstvám mezi Bo—hem & mnou?

šďaria, moje drahá?%tko, prosím tě, nauč
mne tebe chválit, o tobě mluvit, tebe Opě
vovst, vou.p úctu rozšiřovat. Inérty patří
tobě, & tedy mluví jen to, co muže zvětšiti
&rozšířiti tvou čest. Chci—li mluvit o to
bě, tím'více si přeji mluvit s tebou? Chci
ti před tvým obrazem vyprávět každou svou
radost 1 žulost, každou.svou snahu & touhu,
klixi-každý úspěch i neúspěch. Vše,co mohu
říci lidem,budu povídat x tobě, iKaria! Ty po—
těšíš,pom žeš, nezradíě &nevyzradíš! Vím,
že za každé slůvko důvěry dáš mi více lás
ky. Nemůžemne trápit samota, opuštěnost
nebo neporozumění lidí, kdyžmám tebe, ke
které mohupřijít vždy a se vším, které
mohuříci i největší tajemství svého srd—
ce. Jen mnenauč, jak ti mámvše říci.
Zbev máústa mlsnosti, abych přijímala
pokrmjen z nutnosti k nabytí sil pro dal
ší život ve tvé službě. Abych ti dosvěd—
čile, že ti svá ústa zasvěcují Opravdu,
sele & dokonale, činím před tebou, drahá%tko moje, následující předsevzetí/:

l. Muvit jen tam, kde by mlčení bolelo.
'2. lluvít jen slova lássky!5. luvit jen mírnýmhlasem, nikdy ne

rozčíleně & povýšené!
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Mluvit Jen povzbudivé ne planě!
5. Mluvit bez nadsázky & zveličování

neb zmenšování! 
5. mluvit vždy upkřimně, Lez přetvářky,

lži &vypočítavosti.
?. Mluvit o druhých jen tehdy, když pachu

říci něco pěkného, o sobě jen v nej
nutnějším případě.

8. ňluvit apoštolsky. .
9. Mluvit přátelsky &vřele!
10. Wluvit vždy skromňě & tlumeným hlasen.

Zasvěcuii ti

Srdce je orgánem života, znakemlásky, il
úd bez odpočinku. Když tělo v noci odpo—
čívá, srdce pracuje, Jde stále svýmtem
pem jako hodinový stroj, Uvésti je v pohyb
neb zastaviti může Jen Bůh. Kdyby někdo
: tvorů znemožnil jeho činnost, stal by se
sebevrahem nebo svatokrádcem. Sáhl na ně—
co, na co neměl právo, co patři Bohu. Srd
ce Je v zajetí Božím. Nezdravý dd—smilé
kař amputovat, ale srdce ne. Zdá se, jako
by ruka Boží pověsila nad lidské srdce ta
kové výstražné upozorněnízNedotýkej se!ma
jetek Pána života & smrti!Když má srdce tak
velikou cenu, potřebuje též mnohomilosti.
Pro.svůj úkol musí být dostatečně opatřeno.
Jak mámpř12působit své srdce, aby bdpoví
dalo plánům Božím ??
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6, já ubohá-, co sama zmohu? Co dokáži?
Jsem jen snůška slabosti &nedokonalostí!
Ale mámtebe, Matko moje, která mi ve
všem ráda pomůžeš. Zasvěcuji ti celé své
srdce & odevzdávám je do školy tvého pře
čístého Srdcel Z ní vyjde jistě zdokona
leno, poSílněno, poevěoeno, vyzbrojeno,
Opatřeno i připraveno k boji s tělem, svě—
tem & zlým duchem. Vezmi je do svých dla
ni, napiš do něho své jméno & vtiskni mu
všechny své ctnosti.

naria, nauč mé srdce milovat Boha nade
všechno, nad všechny tvory & poklady svě
ta. Bohemjsem stvořena, k Bohu se ubirám.
Bohu patřím, od Boha jsem vše obdržela.
Byla By to drzá nefděčnoat, kdybych něco
nebo někoho milovala více než jeho. Hanč
mne tedy, maria, abych měla stále na mysli
všudšpřítomnoet Boží a jeho lásku.V e pro Boha, nic pao svět! Musím umět
se odtrhnouti ode všeho, v čem.neni Bůh
a jeho svatá vůle. Věřím, že Bůh mne milu
je, doufám, že mi ve všem'pbmůže & přijme
moudaší-na milost. Proto tě prosim, M&ría,
prepůjč m1 svou lásku, která převyšuje
lásku Cherubinů & Serafina, která dovede
Elhu přinášet všechny oběti a to jen &
jenz lásky. Nauč mé srdce pokoře, která by
odatranila z méhonitra to ubohé "já“ &
nastolila v němKrista, jemuž by ptřilo
vše dobré, co k; vykonán.-Lámu poutb.páchy
&vrhám se-do bezedné prepesti milosrdenf
ství Božího, aby se v němztratilo mé
bídné nic, jsuvpřikryto závojem Opravdová,
upřímné pokory. '
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maria, nauč mě srdce odevzdávat se
do vůle Boží! Zbav_je všeho neklidu &
zbytečné péče o zítřek, o ty mnohé zby—
tečné věci, které tak často znepokojup
Ji mou mysl. Jsem v rukou.BoŽích, nač
tedy se budu zbytečně zneklidnovat? Co
Bůh sešlo nebo dcpustí, všechno Je k né
mu dobru. Féž umim klidně odpočívat na
klíně Boží lásky a svou hlavu položit
na tvá mateřská prsa, abych se stala du—
ší vyrovnanou,která zachovává vždy stej—
ný klid,v radosti, v zármutku, v život
ních pohromách &všech pronásledováních.
Výrovnanost Je známkousvatosti & té se
doprecuje Jen srdce mariěnské. Nacht ži
vot skuči, satan děsí &lidé zlí zuří,
srdce moje zůstane klidné, protože Jeho
pánem je Bůh & Jeho vychovatelkou ta,
kterou nazývám nebeskou Matičkou!!Ty!

H a-r 1 a , nauč má srdce milovat
každého člověka z_lásky k Bohu a podle
tvého příkladu. Nebudu-li můlovat bliž
ního, nebuduřmilovat ani svého Pána-Boha.

'Předně nauč, Maria, mé srdce odpouštět &
zapomínat, V Otčenáši se mcdlím : "Od—
pust nám naše viny, jakož 1 my odpouští?
menašim vinníkům......." Jak odpustím
já, tak odpustí Bůh mně. ,

Prosím tě, Matička-Kristova, vypros
mémusrdci silu, abych se vždy uměla u
smát na toho, kdo mi zblížil, kdo mne
zranil svýmpodezříváním, podcenovánim,
odstrkovýním, předsudkem & nedůvěrou.
Ty nejlépe víš, kolik bolestných.vzpomí
nek drásá mé nitro & kolik dosuS'nezace
lených ran stále bblí &krvácí......
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Nauč, Maria, mé srdce za omenout. Bez
tvé pomoci to nedokáží. „ivot byl ke mně
až příliš strohý, tak že nemámsms síly
prodírat se trním svého srdce &necítit
bolest. leůžeš-li m1zapomenout,půjdu
zase s odvahoudalším utrpením.vstříc.
Nesmím-a nechci se na nikoho hněvat.Ky
selost &tvrdost svémusrdci zakazují.
'Tys toho svědkem! Kéž Je vůdčí myšlen
kou méhoživota láska,která nikdy nepře
stává, neuhýbá & po bolesti Zase doufá
a miluJe. Láska dává každému přednost
vždy a ve všem. Srdce plné lásky nemyslí,
že je lepší, silnější, světější a ctnost
nější než druzí. Jakmile se začnu nad
Jedinou duší vyvyšovat, přestává pokora
&končí láska, Takového'neštěstí, Maria,
mé srdce chran! Propůjč mu trpělivost &
shovívavost se slabostmi mých spolue
sester, abych neupadla v nevrlost, tvr
dost a bezcitnost. tvrdost srdce nikdy
nepůsobí dobro. Prepadá nelaskavým slo
vům, následkem čehož nemají jeho slova
vlivu na druhé srdce, nepřivádí nikoho
k Bohu. Tam se nesmí mé srdce dostat.
Láskou & shovívavostí chci aschopnit své
srdce k apoštolátu lásky, dobrého příklad
dua k apoštolátu vlídného slova. Maria,
nauč mé srdce Opravdové radosti, aby umě
lo z radosti žít &rddost rozdávat. Do
káže to, bude- 11 čisté, ptóto volam se
žalmistou Páně: "Srdce čísté stvoř ve
mně, Pane!"..... Kéž je má srdce prosto
všeho, co svádí k smyslnoati, vášním &
ke skutkdm až %říliš lidským. Hatko,hod—ná obdivu, hle , kladu své srdce do tvého
klína. Je celé tvé! Bud muučitelkou,
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matkou & ochránkyní! Je malé, ale má : so—
bě velkou lásku k tobě & ke tvému Synu.Pro
.tuto svatou lásku zapřísahámtě, abys byla
samaJeho královnoui celého méhořivotatt!

zggvěculi ti

Jak blaží vědomi, že patřím celá Panně
Marii! Zdá se mi, že Jsem ti toho, Matič—
ko, řekla Ještě málo, co všecko ti věnuji.
Nejen oči, uši, ústa, srdce, nýbrž i duši
s celým tělem dávám do tvých služeb. Můj
rozum, vůle, pamě£,schopnost1 duševní i tě—
lesná sila, to vše je tvé, přpravenok prá
oi, Obětema k boji pro clocílení tvých úmys
lů, posvěcení celého světa. Každýnerv,
každá žilka, každá kapka mé krve patří
t bětMé ruce a veškerou prací jsou tvé!
%žijí, píší nebo konají domácí práce,pracuji na 9011, svou práci musí ko

nat tak důkladně,aby bylo patrno,že Jsem
pracovala & nadpřirozeným úmyslem, tOb
k radosti a ve tvé veliké službě. Vždy
každou svou práci chci posvěcovat myšlen,
-kou na tebe, Matičko dobrá! I při chůzi
chci býti duchemu tebe, abych s tebou
splynula, více tě poznávala, v tebe se
proměnovala & konečně v t bě úplně se
ztratila. Každýkrok nech mnepřibli
žuje nebi & tobě, Maria!
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Tobě obětují i své zájmy, tužby & přání.
Mámzájem na událostech v Církvi svaté.
v jejích údechbud-vítězí nebo trpí aris
tua.Vezmi do rukou naše křesťaneké ději
ny & doved celou Církev k nohám Ukřižo
vaného. Pak bude na zemi láska & sprave—
dlnoet.

Sama mámmnoho osobních tužeb, jejíchž
uskutečnění by bylo mýmštěstím. Jedna
z těch h nejhlevnějších Je—touha po svet
tosti. Víš, Matička, jak žízním po doko
nalosti, po lásce Boží, po odtělesnění se,
po odloučení ode všeho & po úplném sply
nutí &Behem. I tato svá přání kladu na tvé
přečisté Srdce, aby ono samo vyjednalo
u Ježíše čas a způsob Jejich uskutečnění!

A konečně, má dobré matičko, nestojím
před tebou sama. Dávámtí všecky,/kdož/
které jsi blízko mnei kolem mnepostavila.
Přivádím Je před tebe jako část své bytos
ti.Některé duše Jsou mi tak drahé!Jeeu to'
především ty, které se mnoudobře smýšle
Jí, uznávají moudobrou vůli, mají mne
rády, Jsou ochotny mi pomoci v těžkých
chvílích, snažíce se Způsobiti mi radost
a ve bhodné chvíli dovedou mneupozorni
ti na mé ohyby. Patří mezi ně moji nej
bližší, zpovědnici a duše mi přátelsky
nakloněná. Pohled na ně & přijmi je za
své.'Jeou z Jistého hledie &mone, proto
ti Je též zasvěcuji. Odple jim vše, co
dobrého mi prokázali, každé laskavé elo
vo, každý úsměv, každóu duchovní 1 hmot—
nou pomoo. Učin Je účastny každého dobré
ho skutku, Jímž si získávám zásluhu. Chci
se Jim_odměnit láekou &vděčností, ale
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protože vím, že neumímsvé city projevit
věr ě, prosím tě, Matičko, suma jim od—
pla vše. Se svým Božekým Synem & spmlu
jim nahraďte to, co sama neumímprovést
dokonale.,Kde já se neumímpřiblížit svou
osobou, tam ty se sklon ze mne svou lee
kavoetí.

Maria, zasvěcuji ti i ty, kteří se mnou
nesympatisují, kterým nevyhovují &nelíbím
se, Sympatie není v naší moci, proto se
ne ně nehněvám. modlím se za ně, prosím
Ježíše í tebe, abyste jim udělili hohnost
milostí, světla i síly, aby nehřešili ne—
láskou. Přitáhněte je k sobě hezky bli
zoučko, abych se s nimi se všemi sešla jed
nou na věčnosti, kde pozemské náklonnosti
i odklony pominou & bude vládnout Jen čis—
tá, silná, svatá, velká láska.

Tvé péči, Maria, odporoučím i duše ze—
mřelých, kterým jsem povinne modlitbou,
neb kterým jsem modlitbu slíbila. Obzvláš
tě tě prosím za duše svých rodičů,'přía
buzných, představených, učitelů, přátel
i nepřátel.

Nepatřím již sobě, nýbrž tobě, oje
drahá MBtičko! Žádej, co chceš, ve? mne
kamchceš, nařizuj, co chceš, pošli mi,
co chceš, vše přijímám z tvé ruky jako
od Matky, která mne miluje a hledá jen
moje dobro. Za vše ti již předem.děkuji.
Maria, žij ve mně, pracuj ve mně, miluj
ve mně, modlí se ve mně!

Jsem celá tvá, o Maria, chci milovat
tě stále, můj život kéž je chorálem k_tvé
větší cti &slávětf
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Když jsem se tim Marie, zasvětila se
vším, co Jsem & co mám, zbývá mi nyní již
jen.velká mravní & zavažná povinnost-do—
kázat to také svým životem, že jšem.tvá,
že jdu ve tvých šlépějích, žijí v tvém.
duchu. Jinak by mě zasvěcení nemělo smys
lu, nevyzískala bych tím ničeho pro sebe
ani pro svět.

Poněvadž tedy náležím tobě, Panno Ne
poskvrněná, zříkám se všeho zbytečného,
veškerého přepychu & pohodlí, abych žila
chudě & skromně, Jako Jsi kdysi žíla ty!
Jak malichernou bych se Jevila ýma/eama
sobě,kdybych na něčem ještě chorobně lpě—
la, kdyby běc,která mé duši nic nepřidá,
kterou si stejně do hrobu nevezmu,byla by
příčinou neklidu mé duše, nebo kdybych.se
pro ni dapustila chyb proti boh0poctě,
nebo proti blíženské lásce. Proto neohci
na ničemviset, vše chci Opustit s lehp
kým srdcem. Po ničem nechci toužit. Jedi
ná věc je potřebná na tomto světě: Eíti
v srdci Boha & tebe, María! Vše ostatní
jest Jen prostředkem nebo záhubou. Zří
kám se všeho pomíjitelného, aby mé srdce
nebylo_rozděleno.
Poněvadž tedy náležím tobě, milá Matič—
ko, vypros mi, abych byla a zůstala
vždy úzkostlivou v zachovávání svaté čis
toty. Totéž bych ráda vyprosila pro
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všechny lidi„zvláště pro dívčí mládež.
Dej mně 1 všem ostatním lidem poznat ni
cotnost těla. Dnes kvete &vzbuzuje obdiv,
má své potřeby, přání a mnohopřátel, zá
nějaký čas bude zapáchající hnílobou,
před kterou bude každý utíkat. Chci žít
jen duchcvním, čistým životem, proto mi
nesmí tělo překážet. Je chrámemDucha sva
tého, je ve tvých službách proto doufám,
že s tvou.pomocí mi nude vždy jen pomoc
míkem k vykonávání dobrých skutků & dob—
rou půdou pro zásluhy ve prospěch druhých.
Jdi nejčistší ze všech svatých, vypros mi
tedy,abych i já byla vždy čistá &proste
všeho tělesného.

Poněvadž tedy náležím tobě, Matička,
chci tě následovat i v poslušnosti. Chci
poslouchat Boha, tebe, anděla strážného,
své představené, zpovědníky &vůbec všec
ky, kteří mi radí & dobře se mnou smýšle
jí. Tvá věta souhlasu, která námpřivola—
le Spasiteleť" Aj,jaá dívka Páně, staniž
se mi podle slova tvého", musí zaznívat :
z mé duse vždy,kdykoliv se mi něco poručí
nebo kdy.2 Pán Bůh ode mne něco žádá-. Chci
vše, co chce Bůh, čeho ode mne žádá mnou
prací, utrpením &povinností přítomného
okamžiku. 1>robudoucnost činím předsevzetí:
Ničemuse nevzpírst, kde bude zřejmá vůle
Boží! Staniž se mi ve všem vždy tak, jak
chce Bůh a ty, Marie! M o j s Ms t k o!!
Ne má, ale vaše vůle se mi sten.vždy &všu
de!
' Mým; nejpá_nějším důkazem toho, že
jsem tvá, nech je pohotovost k utrpení,
Msnic neneříkat, ničemu se nevyhýbat!!!
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pokušením každého druhu, hlavně
před pokušením k nevěře, vlažnos
ti, k nepřesnosti v zachovávání
sv. slibů, pravidel a nařízení,
proti lásce, čistotě &skromnosti!
duchemsvěta, který se projevuje
vychytralosti, touhoupo polito
vání &zvláštnostech, letivoatí,
'enahouzalíbiti se &nakloniti se
druhé, lehkomyelnoetí, pohrdáním
jinou národností, ješitnoetí, pře
tvážkou & Jinými nectnoetmi.

Před zlým duchem,tterý svádí k emyslnos-
ti, pýše, nadutoati, lži, nepocti—
vosti &přetvářoe.

4. Pře zlými lidmi, kteří svým příkladem,

5.

sladkým slovem a.milou.tváří umě
jí splést cestu a zavést do pro—
pasti hříchu.

Před nebezpečím tisku, špatnými kni—
hami & neelušnými řečmi!

Maria? má Matko, chraň mne všeho, co by m
mohlo poekvrniti meudušia připraviti mneta
Ve

_0 lásku.tvou & o-lásku Pána Ježíše.
mé kroky Jen po svých šlépějích, &

bych nezbloudila & neZpronevěřila se me—
riánskému ideálu ani v těch nejmenších
malíčkostech. '
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Chci být obětí smíru za.všechny urážky,
kterých se lidstvo dopustilo proti Ježí
ši & tobě, Maria!
Vždyt i sama jsem přidala dosti velkou
vinu.do tohotovgoře lidského nevděku.
Beru na sebe vse, co mi Bůh.v budoucnos
ti míní seslat. Zásluhy posílám do ka—
pitálu milostí, abys je rozdávala tam,
kde je třeba, kem má nevědomost & zna—
lost nesahá. géž by se zásluhou mého u—trpení alespon Je duše vrátila pod.
-tvůj mateřský pláč . Chci býti též-obě—
tí za díků ze.všechna dobra &milosti, kte
rých Jsi námvšem.vyprosils. Na tvou.do—
brotu nesmim nikdy zapomínat. Z kstdého
méhoutrpení & nesnáze vezmi polovinu
Jako dik za tvou.ochranu & lásku. Nejen
že chci přijímat utrpení, nýbrž budu
za ně i vděčná, budu.děkavat za každou
těžkost & námahu, za každou bolest při
pravenou mi druhými. Všechno chci při
"Jímst s láskou. Všeho se chci chepit o
chotně &vděčně jako kdysi Kristus své
ho kříže. He z-donuoení & nutnosti,ný
brž vše s leekou & s díkem na rtech &
s vděčností v sřdci.

Jen-chudobou, čistotou, poslušnosti,
láskou k utrpení &oohotou.k ilné prá
ci & obětem nebudu pravé křes anské hod—
noty. Jen.psk se ti budu moci,.Mstičko,„
líbit. Chci se vynasnažit &usilovat
o to, abys mne měla proč milovat!!
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"Jsemtvým majetkem, drahá Matko, proto
si přeji být pro tebe vhodnýmnástrojem,
kterého bys mohla vždycky & ke všemu po
užít. Učin.ze mnesvou služebníci, kterou
budeš vždycky posilat misto sebe.

Chceš, abych potěšila nějakou nemoc
nou duši? Dej mi vnuknutí, ke komu mám
Jít, nebo mnek ní pošli. Budu jí sloup
žít a pomáhat Jako tvé přítelkyni. Nebup
du šetřit námahyani osobního pohodlí,
Jen když budu.moci ulehčiti tam, kde si toho
přeješ.

Chceš, abych rozjasnile naději trpí—
cího? Jsem zde, ochotna ke každé oběti.
Ukažmí-ceetu k smutné duši, která trpí
& Já se mynaenažím, abych.vykonal věrně
své poslání. S tvým.jménemna rtech po
těším, laskavě ee podívám, promluvím po
vzbuquíci olovo, věnuji své přátelství.

Chceš, abych ukázala cestu bezradně
mu srdci? Stačí Jediný tvůj pokyn & po
běžím přes trnitá překážky, abych po
vzbudila, poradmla &přivedla na prafou
ceetu.a k pravému životu. z lásky k tobě
eéš duším nebude pro mne nic přiliš těž—k 0.

Chceš, abych povzbudila malomyslné nit—
ro?velmi ráda budu vyprávět o zázracích,
uskutečněných na.tvou přímluvu, o tvém
laskavém Srdci, p_o tvé účinné přímluvě,
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protože ti Ježiš nemůženičeho odepřiti.
Nabidnu ti i oběť svého života ve proaplch
malomyslné & bloudící duše, jen aby ne—
zbloudila &byla zachráněnai.

Přeješ si snad, aby si tě někdo mým
prostřednictvím zamiloval? Matička, neboj
se přede mnouvaslovit své přání! Pošli
mne třeba do nejvzdálenějšiho koutu země
“koule a Já půjdu ráda, abych mluvila o to-.
bě &vtiskla tvé jméno do lidskýCh srdcí.
Buduštčetna, budup li uměti pracovat pro
tvňj apoštolát.

Chceš snad, Matičko, abych zletala
skrytou jeko zrnko v půdě, & abys obětí
mé skrytoeti &Opuštěnosti vykvetl plod
zásluhy, ktrtým by se nasytila duše někte—
rého hříšníka? Jen mne odlcě ode všech mýCh
drahých i ode všeho, co ještě mám.nezkla—
au, vytrvám & Jediným přáním, abys tya
Ježíš byli Jste se mnouspokojenil Ulož mi
poclén1,3aké chceš,nic neodnitnn,vše při
'vítám, vše provedu, budeš—li mi plmáhati
&vyprosiš- li mi vatrváni v dobrém. Tak jako
já sama nakládám se svými předměty podletvé Vůle, tak jednej, Matička, i ty se
mnou. Nehled na to, bude-li mne to bolet
nebo ne, Je.n když bude k vyplněno tvé přá
ní. Cit musí udtoupit. Jen když přispějí
“duším&udělámti radost.........

AEWÍ Fir-003_0000
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Říkám je upřímně a.vroucně. Kdyby eee mno,
maria, zeptala, čeho si přeji,eby se etap
lo, odpověděla bych ti, že toužím & žiznim
po uskutečnění avou'věcá.
_ Za prvé si přeji, aby se co nejdříve ur

pevnilo &rozšířilo království tvé &tvého
Božského Syna. Abyvšichni lidé Jako jeden
veliký ovčinec stáli u tvých nohou a aby
tě všechni milovali z celého Srdce jako svou
matku. Bude-li celý svět milovat tebe, bude
milovat i Ježíše, ke kterému vede cesta Jentvým přečietým srdcem. Kdomiluje Ježíše, m
miluje i svého bližnéhol Budou-li všechna
lidská srdce planouti láskou k tobě & k tvé
muBožskémuSynu, přijde k námkrálovství
Boží. Bude panovat láske, gbožnoet, Svatost
&svět se proměnív předeín ráje.'Uechnou
glzy,zzazníradost......, Maria, ucpěš příchod svého mariánské—
ho království.
' Mým'velkýmpřáním jest také, abych edn-.
nou štěetně ekonela. Již nyni tě, dr
Matičko, prosím, abys byla u mne,až. budu
umírat. Vezmi mouduši, Očist ji & předej
Jako svůj majetek svému Ježíši. Pak mne _
jistě spaeí &neodmítne od sebe. Tolik se
již těším na nebe, na tebe i ne Ježíše,
i na ty drahé duše které jsou kiž u vás
'na věčnosti. S myšlenkouna smrt chci tr
Íět i pracovat. Maria, pomozmi, abych ži—' a tak, abych po zbož m & plochém životě
byla hodna krásné a č aetné smrti, aby
mohlo býti na mémhrobě napsáno:
"Žila,praCOvala, trpěla & zemřela ve sluz
bách &pro rozšíření království Mariina.

A MÍE " '___-____—- u


