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APOŠTOLDOKONALÉHO

ZASVĚCENÍ

Blahoslavený Ludvík Maria Grignion na
rodil se v Montfortu v Bretoňsku dne 31.

ledna 1673. Již v nejútlejším dětství vyni
kal zcela zvláštní láskou a úctou k Panně

Marii. Tak již od pátého roku svého vě
ku denně se modlil růženec a své souro

zence pobádal k životu ctnostnému. Stav

se knězem, působil jako Bohem nadšený
misionář, zvláště v Bretoňsku ve Vendée,

opravdu podivuhodně ke cti Boží a k spáse
duší. Nevýslovné útrapy zažil ustavičnými

útokyjansenistů ; ale právě tato utrpení mu
získala zvláštní požehnání Boží. Zázraky
všehodruhu, uzdravení nemocných, roz

množení chlebů, zjevení, dar proroctví a

znalosti srdcí, také někdy nápadné tresty
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Boží dodávaly jeho činnosti zcela mimo

řádných úspěchů, takže jeho misie měly

v zápětí hromadná obrácení. Jeho důklad

né činnosti jest zajisté také přičísti, že prá

vě ty krajiny si zachovaly víru proti úto
kům bezbožnérevoluce na sklonu 18.věku.

„Život bl. Grigniona jeví tak příkrou

protivu proti duchu světa,jakou jen zřídka
nalézáme. Taková láska k chudobě a na

prostému nedostatku všeho pozemského,
tak přísnémrtvenía křižovánívlastníhotě

la, tak ohnivá touha po opovržení a posmě

chu, tak vytrvalý život modlitby a při tom

tak obětovná horlivost o spásu duší a tak

neúnavná vysilující činnost misionářská

ukazují nám muže, jenž se zdá pocházeti

spíše zvyššího světa než z této země."(Stim
men von Maria-Laach 1892,4. sv. str. 327.)

Blah. Grignion stal se známým hlavně

zvláštní pobožností k Panně Marii, kterou

hlásal. Tato pobožnost roznitila již od po
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čátku veškerou zuřivost pekelných duchů.

Dábel předvídal totiž, že ti, kdož tuto po

božnost pěstí,jsou pro něho nadobro ztra
proto usiloval všemožně, aby rozší

ření této pobožnosti zabránil. Tak skuteč

ně podařilo se mu dosíci toho, že rukopis,

v němž blahosl. Grignion svou pobožnost

vyložil, půl druhého století zůstal úplně
skryt. Byl s různými jinými rukopisy za
vřen do truhly a teprve r. 1842 opět ob

jeven.
Bl. Grignion tento osud své pobožnosti

prorockypředvídal;napsal totižvonom ru
kopise: „Vidím dravá zvířata, ana ve svém
vzteku se ženou, aby svými ďábelskýmizu

by tento spisek roztrhala neb aspoňv tichu
nějaké truhly zahrabala, aby nevyšel naje
vo. Budou i ly napadati a pronásledovati,

kdož jej budoučísti a uskutečňovati. Než

co na tom záleží? Tim lépe! Toto předví

dání mi dodává mysli a působí, že očeká
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vámveliký úspěch,t.j. velikýzástup hrdin
ských duší kboji proti ďáblu, světuavlastní

pokažené přirozenosti v nebezpečných do

bách, jež přijdou."

Od objevení rukopisu Grignionovasla
vila pobožnost, jíž učil, takořka vítězný
vjezd do všech zemí katolického světa.PapežPiusIX.| 1853,kdyždřívevšechny
spisy Grignionovy do Říma byly zaslány

a pečlivě prozkoumány, pobožnost schvá

Jil; Lev XIIL. dne 22. ledna 1888 Grignio

na blahořečil; Pius X. důtklivě doporučil

„Pojednání o pravé pobožnosti“, udělil je

ho čtenářům papežské požehnání a dal se

také zapsati mezi kněží Mariiny; Bene
dikt XV. vzdal tomuto dílu opětovně pří

mo velikolepou chválu a vybízel kněží To

varyšstva Mariina, aby pobožnostještě dále

mezi lidem šířili, aby v co nejvíce duších

touto pobožnosti ožil duch křesťanský.

Známý moralista P. Lehmkuhl T.J. pí
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:„Pobožnost blahosl. Grigniona,její odů

vodněnía doporučeníjsou prodchnutytak
hlubokou zbožností, tak až do útrob lid

ských zasahujícím sebezáporem a odda
ností Bohu a jeho přesvaté Matce, že člo

věk již předem při čtení je nakloněnk zá

věru, že veliká byla svatost spisovatelova.

Že věrné pěstění této pobožnosti je účin

ným prostředkem, nejen zachrániti svou

duši, nýbrž dospěti veliké dokonalosti, je

tak zřejmo,že rozvážnýčtenář tolro ani ne
může bráti v pochybnost." (Stimmen1892,

sv. 43, str. 442.) A na jiném místě: „Co mů

že v naší době, kdy odpad od Krista a jeho

Církve tak široké vrstvy zachvátil, býti ví

tanější,než tato pobožnost, výborný to pro

středek, jak přivésti duše skrze Marii zpět

ke Kristu?" (Předmluva k „Tajemství Ma

riinu", naklad. Laumann v Důlmen,Westf.)

Slavný P. William Faber, jenž spisy bla

hosl. Grigniona přeložil do angličtiny, pra
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„Nemohu si pro nikoho mysliti úkolu

vyššího a povolání obsáhlejšího než prostě
šířiti tuto pobožnost blahoslaveného Grig

niona z Montfortu. Zkus ji jen jednou na

sobě samém a úžas nad milostmi, jež při

nese, a změna, kterou způsobí v duši, brzy

každého přesvědčío její jinak téměřneuvě

řitelné účinnosti pro blaho duší a pro pří
chod království Ježíše Krista."

Spisek „Tajemství P. Marie" jest vlast

ně stručným výtahem knížky „Pojednání

o pravé pobožnosti k P. Marii", ale mno

hé myšlenky jsou v něm podányještě jas
něji, pádněji a výstižněji.
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TAJEMSTVÍ PANNY MARIE

List blaženéhoLudvika Marie Grigniona
Montfortu o svatém nevolnictví čili doko

nalém zasvěcení nejsvětější Panně.

J. Důležitost tohoto zasvěcení.

- „ v s , . 2. v . .
Viz, Óduše vyvolená, tajemství, jež mi zje

vil Nejvyšší a jehož jsem nemohl nalézti
v žádné knize, novéani staré. Svěřuji ti je
v Duchu Svatém, a to s podmínkou:

1.žeho nebudeš sdělovati lečosobám,jež

si toho zaslouží svými modlitbami a dobro

činností, svým umrtvováním a trpělivým
snášením pronásledování; svým odpoutá
ním ode všeho světského a svou horlivostí

o spásu duší;

2. že ho použiješ k tomu, aby ses stala

dokonalou a svatou ; neboť toto tajemství
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jest veliké jen podle míry, v jaké ho duše

používá. Střez se tedy, abys nesložila ne

činně rukou v klín; jinak mé tajemství by

se ti stalo jedem a bylo by ti k záhubě;

3. že budeš Bohu po všecky dni svéhoži

vota děkovati za tu milost, že ti dal poznati

tajemství, jehož jsi nijak nezasloužila zvě

děti a jehož cenu a vznešenost (kterou jsi

zprvu jen nedokonale poznávala pro veli
kost a tíhu svých hříchů a pro svou skrytou

sebelásku) chapati budeš čím dál tímlépe,

podle toho, jak ho budeš používati v běž
ných úkonech svého života.

Dříve však než ukojíš svou přirozenou

dychtivou touhu poznati pravdu, pomodli
se zbožně na kolenou „Zdrávas, hvězdo

mořská" a „PřijďTvůrce Duchu", abysis vy

prosila od Boha milosti porozumětia přijíti

na chuťtomuto božskému tajemství.

Protože mám málo času na psaní a tyna

čtení, povím vše stručně.
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If. Povinná pěče o vlastní posvěcení.
/

O duše, živý obraze Boží a vykoupená

drahocennou Krví Ježíše Krista, Bůh, tvůj

Pán,si přeje, aby ses stala svatou jako on

v životě tomto, a slavnou jako on v živo

tě budoucím. Získati si svatostř Boží jest

tvým jistým povoláním a k tomu mají tíh
nouti všecky tvé myšlenky, slova i skut

ky, tvá utrpení i všecka hnutí tvého života;

jinak se protivíš Bohu, nečiníe toho, k čemu
tě stvořil a k čemu tě neustále zachovává.

Ó,jaké dílo úžasné! prach proměněný ve
světlo, kal v čistotu, hřích ve svatost, tvor

ve svého Tvůrce a člověk v Boha! Ó dílo

úžasné ' opakuji - ale dílo samo v sobě těž

ké a pouhé přirozenosti nemožné. Jen Bůh,

svou milostí, a to milostí hojnou a mimo
řádnou to může dokázati: stvořeníveške

renstva není tak nesmírným veledílemjako
toto.



IH. Prostředky kposvěcení.

J ak učiníš ty, duše vyvolená? Jakých pro
středků,použiješ, abvs dostoupila tam,kam

Bůh tě volá? Prostředky k dosažení spásy

a svatosti jsou všem známy ; jsou vyzna

čeny v Evangeliu, vyloženy od učitelů du

chovního života, vyzkoušenySvatými a ne

zbytně potřebny všem, kdož se chtějí spasiti

a dospěti dokonalosti. Jsou to: pokora srd
ce,ustavičná modlitba, všestranné umrtvo

vání, odevzdanost do Boží prozřetelnosti a

sjednocení se svatou jeho vůlí.

Abychom všecky tyto prostředky spásy

a svatosti na sobě uplatnili, k tomuje ne

zbytně potřebí milosti Boží, a té se dostá

vá, měrou hojnější či méně hojnou, všem;

o'tom není pochyby. Schválně pravím :mé

rou hojnější nebo méně hojnou, neboťBůh,

třebas nekonečně dobrý, nedává milosti

stejně hojné a silné všem, jakkoliv každé
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mudávádostateč— Duševěrnásmilostí
velikou vykoná veliký čin a s malou milosti

vykoná malý čin: tudíž hodnota a vzneše

nost našich činůje úměrna hodnotě a vzne

šenosti milosti, kterou Bůh uděluje a s kte

rou duše spolupůsobí. Tyto principy jsou

nesporny. Všecko se tedy sbíhá v tom, aby
chom nalezli snadný prostředek,jak dosíci
od Boha milosti potřebné k tomu, abychom

se stali svatými; a to právě ti chci ukázati.

Nuže pravím, že abychom nalezli tulo
milost Boží, třeba nalézti Marii.

IV. Úkolapřednosti svaté Panny.

1. Maria samojediná nalezla milost u Bo

ha, jak pro sebe, tak pro každého člověka

zvlášť.Patriarchovéa proroci, všichni svatí

Starého Zakona nebyli s to, aby tuto milost
nalezli.
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2.Onadala životsamému Původci veške

ré milosti ;a právě proto se nazývá Matkou
milosti.

3. Bůh Otec, z něhož všeliký dar doko

nalý a všeliká milost vychází jakožto ze

svého podstatného zdroje, dav ji svého Sy

na, dal jí všecky své milosti ; takže, jak pra

ví sv. Bernard, s Ním a v Němjí byla dána
vůle Boží.

4. Bůh ji vyvolil za skladnici, správkyni

a rozdavatelku všech svých milostí, a tak

všecky jeho milosti a dary procházejí její
ma rukama, a podle moci,kterou nad nimi

obdržela, ona dává, jak dí sv. Bernardin,
komu chce, jak sama chce, kdy chce a ko
lik chce, milosti Otce věčného,ctnosti Je

žíše Krista a dary Ducha Svatého.

5. Jako v řádu přirozeném dlužno, aby
dítě mělo otce a matku, zrovna tak v řádu

milosti dlužno, aby pravé dítě Církve mělo
Boha otcem a Marii matkou ; a chlubí-li se
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Bohemjakožto svým otcem a přitom nemá

pravé dětské něžnosti k Marii, je lhářem a
otcemjeho je ďábel.

6. Poněvadž Maria zrodila Hlavu vy
volených, Ježíše Krista, náleží taktéžjí vy

tvářetiúdy této Hlavy,jimiž jsou praví křes

ťané ; neboť žádná matka nerodí hlavy

bez údů, ani údů bez hlavy. Kdo tedy chce

býti údem Ježíše Krista, plného milosti a

pravdy, musí býti vytvořen v Marii pomo
cí milosti Kristovy,jež v ní sídlí v plnosti,

aby byla sdílena v plnosti pravým údům
Ježíše Krista a pravým jeho dítkám.

7. Duch Svatý zasnoubiv se s Marií a

zplodiv v ní, skrze ni a z ní ono veledilo,
Ježíše Krista, Slovo vtělené, nikdy užjí ne

zapudil, nýbrž plodí dále v ní a skrze ni

způsobem tajemným, ale přecepravdivým,

po všecky dni své vyvolené.
8. Maria přijala od Boha zvláštní panství

nad dušemi, abyje živila a pečovala ojejich
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vzrůst v Bohu. Sv. Augustin dokonce pra

ví, že na tomto světě vyvolení jsou zcela

uzavřeni v lůně Mariině a že nepřicházejí

na světlo leč teprve tehdy, kdy tato dobrá

Matička je porodí do života věčného. Jako

tudíž dítě přijímávšecku svou výživu z mat

ky, která muji zprostředkuje přiměřenou
k jeho slabosti, zrovna tak vyvolení berou
všeckusvou výživuduchovnía všecku svou
sílu z Marie.

9. Marii Bůh Otec řekl: /n Jacob inha

bita: V Jakobu přebývej, dcero má,to jest

v mých. vyvolených, předobrazených Ja

kobem. Marii Bůh Syn řekl: /n /srael hae

reditare. V Israeli měj, má drahá Matko,

své dědictví, to jest v předurčených. Ko
nečně Marii řeklDuch Svatý: /n electismets

mitte radices: Zapusť,má věrná nevěsto,ko

řeny v mých vyvolených. Kdokoliv tedy

jest vyvolený a předurčený, ten má svatou
Pannu přebývajícíu sebe,t. j. ve své duši;
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a necháváji zapouštěti v sobě kořeny hlu

boké pokory, vroucí lásky a všech ctností.

V. Jak Maria utváří v nas Ježíše.

Sv. Augustin nazývá Marii, a jistě prá
vem, živým kadlubem čili formou Boha,

forma Dei,což znamená,že jediné v ní Bůh
Člověk bylvěrně ztvárněn, aniž mu chyběl

jen jediný rys božství; a že také vní jediné
může člověk býti věrně ztvárněn v Boha,

pokud toho přirozenostlidská milostí Ježí
še Krista je schopna.

Sochař může vytvořiti sochu nebo podo

biznu věrně dle podoby dvojím způsobem:

1. využije své dovednosti, své síly, své vě

domosti a dobroty svých nástrojů a vytvo

říonu podobu z hmoty tvrdé a beztvárné;

nebo 2. odlije ji ve formě. Prvý způsob je

zdlouhavý a těžký, závislý na mnoha na
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hodilých okolnostech ; leckdy stačí jediný

chybný tes nebo úder, a celé dílo je zkaže

no. Druhý způsob je rychlý, snadnýa pří
jemný, téměř bez práce a bez nákladu,
předpokládajíc ovšem, že forma je doko

nalá a že podává skutečnou podobu, a že

hmota, jíž umělec používá, jest tvárná a
poddajná jeho ruce.

Maria jest velikou formou Boží, vytvoře

nou Duchem Svatým, aby zpodobila, věr

ně podle skutečnosti, Boha-Člověka, skrze

hypostatickou unii, a aby zpodobila člově

ka-boha skrze milost. Žádného rysu bož

ství nechybítéto formě ; kdokoliv jesl v ni

vržen a poddá sejí, ten v ní nabude všech

rysů Ježíše Krista, pravého Boha, způso

bem líbezným a přiměřeným k lidské sla

bosti, bez veliké úzkosti a námahy ; způso

bem bezpečným, bez obavy z obluzení, po

něvadž ďábel nikdy neměl a nebude míti

přístupu v Marii; a konečnězpůsobem sva
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tým a neposkvrněným, beze stínu sebe
menší skvrny hříchu. Oh, jaký rozdíl mezi

duší utvářenou v Ježíše Krista obyčejný

mi cestami těch, kteří jako sochaři důvě

řují ve svou způsobilost a pracují na zá
kladě své dovednosti, a duší poddajnou,

odpoutanou a roztavenou, která nijak si
nezakládajíc na sobě, vrhá se v Marii a zce

Ja se poddává působení Ducha Svatého!

Oh, co skvrn, co chyb, co temnot, co po

blouzení, co přirozeného a lidského jest

v duši prvé, kdežto jak čistájest ona dru

há, jak božská a podobnáJežíši Kristu!
Neníťa nebude nikdy bytosti, jež by byla

tolik proniknuta božstvím - kromě Boha

samého -jako přesvatáPanna, nevyjímajíc

ani svatých, ani Cherubínů ani nejvyšších

Serafinů v Ráji nebeském. Maria je rájem
Božím a jeho nevypravitelným světem,
v nějž Syn Boží vstoupil, aby v něm ko

nal své divy, aby ho ostříhal a v něm se
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kochal. Bůh stvořil svět pro člověka putu

jícího, a tím je svět, jejž obýváme; stvořil

svět pro člověka blaženého, a tím je Ráj

nebeský ; stvořil však i jiný Ráj pro sebe,

a nazval jej Marií; svět neznámý téměř
všem smrtelníkům zde na zemi a nepocho

pitelný i všem andělům a svatým nebes

kým, kteří s podivem patříce na Boha tak

vznešeného, tak povýšeného nad ně, tak

odloučeného a tak skrytého ve svém svě

tě, v božské Marii, volají bez ustání: Svatý,

Svatý, Svatý!

Šťastná a tisíckrát šťastnáje zde na zemi

duše, které Duch Svatý zjevil tajemství Ma

riino, aby ji poznala ;které otvírá tu uzam

čenou zahradu, aby v ni vešla; tu studnici

zapečetěnou, aby zní čerpala a pila dlou

hými doušky živé vody milosti! Taková du

še nalezne Boha samojediného,.bez tvorů,

v té přemilé bytosti; Boha nekonečně sva
tého a vznešeného, zároveň však schylují
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cího se a přizpůsobujícího se její slabosti.

Poněvadž Bůh je všude, možno jej všude

nalézti,i v pekle; ale není místečka, kde by

jej duše mohla nalézti sobě bližšího a pří
stupnějšího své slabosti jako v Marii, po
něvadž právě za tím účelem vni sestoupil.

Všudejinde je Bůh Chlebem silných a An

dělů ; ale v Marii je Chlebemdítek.

Nedomnívejme se tedy s jistými falešný

mi osvícenci, že by Maria, jsouc tvorem,

byla překážkou spojení s Tvůrcem ; nežijeť

již Maria,nýbrž sám Ježíš Kristus, Bůh sám
žije v ní. Její přetvoření v Boha mnohem

více převyšuje přetvoření sv. Pavla a ji

ných svatých, než nebe převyšuje zemi.
Maria žije jen pro Boha a nejen že nezadr

žuje duše u sebe, nýbrž vrhá ji v Boha a

spojuje ji s Bohem tím dokonaleji, čím do
konaleji se duše spojuje s ní. Maria je po

divuhodnou ozvěnou Boha, jež po každé,

když zavoláme : „Maria", odpovídá: „Bůh";
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jež jen Boha velebí, kdykoli ji se svatou
Alžbětou blahoslavíme. Kdyby falešní osví

cenci, jež ďábel klamei v modlitbě, byli
dovedli nalézti Marii a skrze Marii Ježíše

a skrze Ježíše Boha, nebyli by utrpěli tak

hrozných pádů. Nalezne-li se jednou Ma
ria a skrze Marii Ježíš a skrze Ježíše Bůh,

nalezne se všecko dobro, jak říkají svaté

duše. Kdo praví „všecko", nevyjímá niče

ho: všecku milost a všecko přátelství u Bo

ha; všecku bezpečnost proti nepřátelům

Božím ; všecku pravdu proti lži ; všecku
snadnost a všecko vítězství nad obtížemi

spasení ; všecku sladkost a radost v hoř
kostech života.

To ovšem neznamená, že ten, kdo nalezl

Marii pravou oddaností, je prost křížů a

utrpení: ba naopak, ještě více naň doléha
ji, poněvadž Maria, jsouc matkou živých,

dává všem svým dítkám částku se Stromu

života, jímž jest Kříž Ježíšův ; ale připra
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vujícjim milé kříže,uděluje jim též milost,

abyje nesli trpělivě, ano i radostně ; takže
kříže,jež ona dává, jsou svým příjemcům

spíše lahůdkami, kříži slazenými, než kří

ži trpkými ; nebocítí-li i nějaký čas hoř

kost kalichu, jejž nezbytně musí píti kaž

dý, kdo ohce býti přítelem Božím, útěcha
a radost, v niž tato dobrá Matka obrátí zá

rmutek, je nesmírně nadchne, aby snášeli

křížeještě těžší a trpčí.

Jde tudíž hlavně o to, bychom dovedli

opravdově nalézti božskou Marii, chceme
li nalézti hojnost všech milostí. Bůh,jsa na

prostým pánem, může sdíleti sám to, co
pravidelně sdílí jen skrze Marii; bylo by
opovážlivé popírati, že toho někdynečiní;
avšak podle řádu, stanoveného božskou

Moudrosti, v řádu milosti, jak praví sv.To

máš, nesdílí se idem zpravidla, leč skrzeMarii.Chceme-lidospětikněmua spojiti
se s ním, dlužno použíti téže cesty, které
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použil on, aby k nám sestoupil, aby se stal
člověkem a nám sdělil své milosti: a touto

cestou jest pravá oddanost, pravá pobož
nost k přesvaté Panně.

VI. Opravé pobožnosti
k Panně Marii.

J estmnoho pravých pobožností k přesva
té Panně; neboťo falešných zde nemluvím.

První záleží v tom, že člověk koná své

křesťansképovinnosti, chráně se smrtelné

ho hříchu,jednaje více z lásky nežze stra

chu, modlívaje se k svaté Panně a uctivaje

ji jakožto Matku Boží, aniž byjí zvláštním

způsobem byl oddán.
Druhá záležív tom, že člověkchová ksv.

Panně dokonalejší city úcty, lásky, důvěry

a vroucnosti, jež jej pudí, aby vstoupil do

bratrstev sv. růžence nebo škapulíře, aby
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se modlíval hodinky nebo růženec,uctíval

obrazy a oltáře mariánské, rozhlašovaljejí
chvály, přičleňoval se do jejích družin. Ta

ková pobožnost, chrání-li se člověk hříchu,

je dobrá, svatáa chvalitebná; ale není tak
dokonalá ani tak způsobilá odtrhnouti du

še od tvorů a odpoutati je i od sebe samých

a spojiti je s Ježíšem Kristem, jako násle

dující.

Třetí pobožnost k svaté Panně, kterou

zna a pěstujejen velmi málo osob,jest ta,

kterou vám hodlám odhaliti, duše vyvole

Záleží v tom, abychom se dali zcela a

úplné, jako nevolníci, Marii, a skrze Marii

Ježíši; apotom abychom konali všeckoskrze

Marii, s Marií, o Marii a pro Marii.

Vysvětlím tato slova.

Dlužnosi vyvoliti některý význačný den,

abychom se jí darovali, zasvětili a oběto

vali dobrovolněa zlásky, bez nucení, úplně

a bez jakékoli výhrady: své tělo i svou du
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ši, svoje statky vnější, jako dům, rodinu a

příjmy ; svoje statky vnitřní, totiž svoje zá

sluhy, milosti, ctnosti a zadostčinění.

Zde třebapřipomenouti, že touto pobož

ností se obětuje Ježíši skrze Marii všecko,

co duše má drahého a čeho nevyžaduje

žádný řeholní řád vydati v oběť,totiž prá

vo disponovati hodnotou svých modliteb,
almužen, umrtvovánía zadostčinění, takže

se zůstavují úplně k disposici přesvatéPan

ně, aby jich použila podle své vůle k nej

větší slávě Boží,již ona sama dokonale zná.

Zůstavuje se ji k volnému naložení vše

cka hodnota zadostůčinnái výprosná všech

dobrých skutků; proto člověkvykonav to

to obětování, třebas bez jakéhokoli slibu,

není už pánem ovoce dobra, které činí; pře

svatá Panna je může přivlastniti buď ně

které duši očistcové, aby jí ulevila neboji

vysvobodila, neb některému ubohému hříš

níku, aby jej obrátila a podobně.
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Touto pobožností vkládáme do rukou

přesvatéPannytéž svézásluhy, ale to pro
to, aby je chránila, rozmnožovala, okrašlo

vala, poněvadž o zásluhy milosti posvěcu

jící ani o zásluhy slávy se navzájem sdíleti
nemůžeme ; dáváme jí však všecky své
modlitby a dobré skutky v jejich hodnotě

zadostúčinné a výprosné (získávací),aby je

rozdělovala a přivlastňovala, komuse jílí
bí; a přejeme-li si po takovém zasvěcení
sebe svaté Panně uleviti některé duši očist

cové, zachrániti některého hříšníka, po
moci některémupříteli svými modlitbami,

almužnami, skutky sebezáporu a obětmi,

dlužnoji o to pokornéprositi a spokojiti se

jejím rozhodnutím, aniž je nám známo ;
s pevným přesvědčením, že hodnoty na

šich činů, udílené touž rukou, jíž Bůh po

užívá, aby nám udílel své milosti a dary,

bude jistě použito k jeho největší slávě.

Pravil jsem, že tato pobožnost záleží v
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tom, že se Marii dáváme v nevolnictví ja

ko otroci. Třeba podotknouti, že je nevol

nictví trojího druhu. První je nevolnictví
vrozené ; lidé dobříi zlí jsou tím způsobem

nevolníky Božími. Druhé je otroctví vnu

cené ; tímto způsobem jsou otroky Božími

ďáblové a zavrženci. Třetí je nevolnictví

dobrovolné, z lásky ; a právě tímto se má

me zasvětiti Bohu skrze Marii, způsobem

nejdokonalejším, jehož může použiti tvor,
aby se daroval svému Tvůrci.

Všimnětesi též, žeje rozdíl mezi služeb
níkem a nevolníkem. Služebník požaduje

platu za svou službu ; nevolník ho vůbec

nemá. Služebník má volnost odejíti od své

ho pána, kdy se mu zlíbí; slouží mu jen na

čas;nevolník ho nemůže podle práva opus

titi, jest mu vydán na vždy. Služebník ne

dává svému pánu právo nad svým životem

a smrtí; nevolník jest zcela a úplně v moci

svéhopána, takžeby jejpán mohli usmrtiti,
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aniž by byl komu ztoho odpověden. Otrok

z přinucení tedy jest v poměru nejúplnější
závislosti,v jaké jest vlastně jen člověkvů

či svému Tvůrci, a proto mezi křesťany se

nepřipouští takové otroctví ; jen Turci a

pohanézotročují taktosvé poddané. Šťast
na však,tisíckrát šťastnaje duše šlechetná,

která se úplně zasvětí Ježíši skrze Marii

jakožto nevolnice z lásky, když byla křtem
svrhla se sebe jařmo tyranského otroctví
ďáblova!

VII. Výhody tohoto zasvěcení.

Bylo by mi třeba hojného osvícení shů

ry, abych dokonale vylíčil vznešenost to
hoto zasvěcení. Povím vše jen zběžně:

1.Kdo se takto odevzdáváJežíši rukama

Panny Marie, napodobuje Boha Otce, jenž
nám dal svého Syna jen skrze Marii a jenž
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nám uděluje své milosti jen skrze Marii;

napodobuje Boha Syna, jenž k nám přišel

jen skrze Marii a dav nám příklad k násle

dování, vybízí nás, abychom se brali k ně

mu touž cestou, kterou on přišelk nám,to

tiž skrze Marii; napodobuje Ducha Svaté
ho, jenž nám sdílí své milosti a dary jen

skrze Marii. „Neníspravedlivo“, dí sv. Ber

nard, „aby se milost vracela k svému pů

vodci týmž průplavem, kterým k nám při
tekla ?"

2. Kdo takto přichází k Ježíši skrze Marii,

poctivá opravdověJežíše Krista, dávaje tím

na jevo, že nejsme hodni přibližovati se

k jeho nekonečnésvatosti přímo a osobně,

pro svoje hříchy, a že potřebujeme Marie,

jeho svaté Matky,za orodovnici a prostřed

nici u něho, jenž jest naším prostředníkem.

Tak zároveňse přibližujemek němujakož
to k svému prostředníku a bratru a poni

žujeme se před ním jakožto před svým Bo
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hem a soudcem ; zkrátka, pěstujeme poko
ru, která vždy uchvacuje srdce Boží.

3. Zasvěcujíce se takto Ježíši skrze Marii,

vkládáme do rukou Mariiných své dobré

skutky, jež, byť se zdály sebe lepšími, bý

vají pošpiněny a nehodnytoho, aby na ně
shlédl aje přijal Bůh, před nímž ani hvězdy

nejsou čisty. Ah, prosme tuto dobrou Ma

tičku a Paní, aby přijmouc náš chudičký

dárek, jej očistila, posvětila, povznesla a

okrášlila a tak jej učinila důstojným Boha.

Všeckyplody naší duše jsou ubožejší před

Bohem,naším Pánem,a nezpůsobilejší zís
kati nám jeho přízeň a milost, než červivé

jablko, které by ubohý vesničan, nájemník
královského Veličenstva, podával králi na

zaplacení svého nájemného. Co by učinil
takový chuďas, kdyby byl důvtipný a poží

val přízně královniny ?Podal by je králov

ně,a taz blahovůlek tomu chuďasua zúcty
ke králi očistila by to jablko ze všeho čer
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vivého a zkažeňého, vložila by je na zlatou

misku vyzdobenou květy a tak předložila

králi. Mohl by král odmítnouti takový dá

rek z ruky královny, milující toho vesniča

na? Zajisté i s radostí by jej přijal. WHodi

cum guid offeredesideras? manibus Mariae

tradere cura, si non vis sustinere repulsam.

Chceš-li obětovati nějakou maličkost Bo

hu, praví sv. Bernard,vlož ji do rukou Ma

riiných, nechceš-li utržiti odmítnutí. Veliký

Bože! vždyť všecko, co činíme, je malič

kost! Ale vkládejmeto v ruce Mariiny tou

to pobožností. Jestliže se myjí zcela daru
jeme, pokud nám to možno, zbavíce se vše

ho k její cti, ona k nám bude neskonale

štědřejší a „za vajíčko nám dá kravičku“;

sdělí se s námi o své zásluhy a ctnosti; vlo

ží naše dárky na zlatou misku své lásky,

obleče nás, jako Rebeka oblékla Jakoba,

v krásný šat svého prvorozeného Syna Je

žíše Krista, totiž v jeho zásluhy, jimiž ona
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vládne ; a takto jako její domácí a nevolní

ci zbavíce se všeho kjejí cti, budeme oděni

dvojím šatem: Omnes domestici ejus vestiti

sunt duplicibus: šat, ozdoby, vůně, záslahy

a ctnosti Ježíšovy a Mariiny šlechtí duši ne

volnici Ježíšovu a Mariinu, jež se vzdala
sebe a zůstává věrna svému vzdání.

4. Dávajíce se takto přesvaté Panně, vy

konáváme tím nejvyšší možnou měrou lás
ku k bližnímu, neboťdáváme Marii, co má

me nejdražšího, aby s tím naložila podle

své vůle ve prospěch živých i mrtvých.

Touto pobožností ukládáme své milosti,

zásluhy a ctnosti v bezpečí, volíce Marii za

jejich opatrovnici, jako bychom řekli:„Viz,
má milá Paní, co jsem učinil dobrého mi

Jostí tvého milého Syna. Nejsem s to, abych

si to uchoval pro svou slabost a nestálost a

pro množství a zlobu nepřátel, kteřína mne
útočí ve dne v noci. Běda | denně viděti, jak

cedrové libánští padají do bahna, jak orlo
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vé, kteří se vznášeli až k slunci, se mění

v netopýry ; tisíc spravedlivých klesá po

mé levici a deset tisíc po mé pravici ; proto,

má mocná a nejmocnější Kněžno, drž mne,

abych neklesl; opatruj mi všecko mé dob

ro, abych o ně nebyl okraden; tobě v opa

trování svěřujivšecko, co mám: Depositum

custodi. - Scio cui credidi. Vím, komu jsem

uvěřil. Vím dobře, kdo jsi, a proto se tobě

všecek svěřuji; tyjsi věrná Bohui lidem a

nedopustíš, aby přišlo na zmar něco z to

ho, co ti svěřuji; ty jsi mocná a nic ti ne
může uškoditi, aniž ti kdo může uzmouti

co z toho, co držíš v rukou. Ipsam seguens

non devias ; ipsam rogans non. desperas ;

ipsam cogilans non erras; ipsa tenentenon

corruis;ipsa protegentenonmetuis; ipsadu

cenon fatigaris;ipsa propitia pervenis. „Ma
rii-li následuješ, nezbloudiš ;prosíš-li ji, ne

zoufáš ; o ní-li přemýšlíš, nezhřešíš; ona-li

tě drží, neklesneš ; ona-li těchrání,jsi beze
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strachu; ona-li tě vede, nezemdliš ; ona-li

ti milostiva, dospěješ," praví sv. Bernard

(Inter flores cap. 135). A jinde dí: Detinet
Filium, ne percutiat ; detinet diabolum, ne

noceat; detinet virtutes, ne fugiant; delinet

merita, nepereant; detinet gratias, ne efflu
ant. „DržíSyna, aby netrestal; drží ďábla,

aby neškodil; drží ctnosti, aby neprchly :
drží zásluhy, aby nezašly ; drží milosti, aby

nevytekly." Těmi slovy sv. Bernard vyjad

řuje v podstatě to, co jsem právě vyslovil.

Kdyby nebylo jiné pohnutky, abych se roz
nítil k této pobožnosti, nežli že je bezpeč

ným prostředkem, abych se udržel v mi
losti Božía rozmnožovalji v sobě, měl bych

se již tím pro ni rozohniti a rozplameniti.
6. Tato pobožnostčiní duši vpravdě svo

bodnou svobodou dítek Božích. Dá-li se

člověk dobrovolně z lásky k Marii v ono
nevolnictví, tato drahá Velitelka z uzna

losti uvolní a rozšíří jeho srdce a způsobí,
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aby obřími kroky kráčel cestou přikázání

Božích. Zbavuje ho omrzelosti, zádumči
vosti a chorobné úzkostlivosti. Právě této

pobožnosti naučil náš Pán matku Anežku

Ježíšovu z řádu sv. Dominika jakožto nej

jistějšímu prostředku, abysevymanilaz ve

likých trýzní a zmatků, jimiž dlouhotrpě

la. „Učiň se," řekl ji, „otrokyní mé Matky."

Ona to učinila a od té chvíle všecka její

muka byla ta tam.

Na podepření svých vývodů bych zde

moh! uvésti všecky bully a odpustky pape

žů, doporučující listy biskupů, bratrstva

zřízená k pěstění této pobožnosti, příklady

mnoha světců a význačných osobností, jež

ji praktikovaly ; ale toho všeho pomíjím.



VIIT. Vnitřní úkony tětopobožnosti.

V

Rui jsem dále, že tato pobožnostzáleží
v tom, abychom všecky své úkony konali

skrze Marii, s Marií, v Marii a pro Marii.

Nestačízasvětiti se jednou Ježíši skrze Ma

rii jakožto nevolník ; nestačí ani obnovo

vati toto zasvěcení každý měsíc nebo tý

den ; to by byla pobožnost příliš přechod

ná a nepovznesla by duše k dokonalosti,

k níž je schopna ji povznésti. Není příliš
nesnadno vstoupiti do nějakého bratrstva,

ani uvázati se v tuto pobožnost a odříká

vati denně několik modliteb, jak se před

pisuje ;velikou nesnázíjest vniknouti v du
cha této pobožností, jenž tkví v tom, aby

duše byla učiněna vnitřně závislou a ne

volnicí přesvatéPannya skrze ni Pána Je
žíše.

Nalezl jsem mnoho osob, jež s podivu

hodným zápalem vzaly na sebe svaté ne
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volnictví zevně ; velmi zřídka jsem však

nalezl takové, jež přijalyjeho ducha aještě

méně těch, kdož v něm vytrvali.

1. Podstatná cvičba této pobožnosti zá

leží v tom, abychom všecky své úkony ko

nali skrze Marii. Jest třeba, abychom ne

přistupovali k Pánu Ježíši než skrze Marii,

dovolávajíce se její přímluvy a moci, jíž

požívá u něho, abychom nikdy nestáli ve
své modlitbě před ním sami.

2. Třeba též konati všecky své úkony

s Marit, t.j. vzíti si svatou Pannu za doko

nalý vzor ve všem, co máme činiti. Proto,
dříve než něco začneme,třebase zřícisebe

a svých náhledů, byťi sebe lepších ;třeba se

takřka zničiti před Bohem a míti se za ne

schopna vykonati cokolivnapřirozeně dob

rého a ke spaseníužitečného ; třeba se utéci

k přesvaté Panně, spojiti se s ní a s jejími

úmysly, jakkoliv nám neznámými, třeba

spojiti se skrze Marii s úmysly Ježíše Krista,
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t. j. vložiti se jako nástroj v ruce svaté Pan

ny, aby ona jednala v nás, aby ona učinila
s námi a za nás, jak se jí zlíbí, k největší

slávě svého Syna Ježíše Krista, k slávě Bo

ha Otce: takže se nepodniká nic, zvláště
v životě duchovním,leč v závislosti na ní.

3. Třeba konati všecko ©Mari, t. j. na

vykati si ponenáhlu takové sebranosti du
cha, abychom si v nitru vytvořili jakousi
malou ideu čili duchovní obraz svaté Pan

ny. Tak Maria bude duši svatyní, v níž se
bude modliti k Bohu bez obavy, že bude

odmítnuta ; bude jí věží Davidovou, v níž

se zabezpečí proti všem nepřátelům ; roz

žatou svítilnou, osvětlující celé nitro a za

palující ji božskou láskou; svatostánkem,
v němžviděti Boha v ní a s ní. Maria ko

nečně bude té duši jejím jediným Vším po

Bohu ajejím útočištěm ve všech potřebách..

Modlí-li se, modlí se v Marii, přijímá-li Je

žíšev nejsv. Svátosti, ukládá jej v srdce Ma
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riino, aby se v ní kochal. Jedná-li taková

duše, jedná v Marii; a všude a ve všem bu
de se sama sebezříkati.

4. Třeba konečně všecky své úkony ko

nati pro Marii, t. j. jsme-li nevolníky této
vznešené Panovnice, pracujeme jen pro ni,

pro její zisk a k její slávě, cožjest nejbliž

ším cílem, a k slávě Boží, jež je posledním
cilem. Taková duše se má ve všem, co Čini,

vzdávati své sebelásky, jež se neznatelně

téměř vždystaví za cíl, a opakovati často

z hloubi srdce: „Ó má milá Paní, pro tebe

jdu tam či onam, pro tebe činím to či ono,

pro tebe trpím tulo strast, toto příkoří.“

IX. Praktické rady.

(hraň se mysliti,duše vyvolená,že je do
konalejšíjíti přímo k Ježíši, přímo k Bohu;

tvoje činy, tvoje úmysly by byly méně cen
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né; jdeš-li však skrze Marii, Maria působí
v tobě a tudíž bude tvé jednání povzneše

né a důstojné Boha.

Ještě více se chraň činiti si násilí, abys
cítila a ochutnávala, co mluvíš a konáš:

mluv a jednej v pouhé víře, kterou Maria
věřilana zemi a kterou ona ti časem sdělí;

ponechej, ubohá nevolničko, své Vládkyni

jasné patření na Boha, úchvaty, radosti,
rozkoše a bohatství, a pro sebe podrž jen
čistouvíru, plnou nechutí, roztržitostí,únav

a vyprahlostí, Říkej Amen! na to, co činí

Maria, tvá Paní, v nebesích. Toť nejlepší,
co zatím mužeš činiti.

Oh,chraňse též, aby ses trápila, neokou

šíš-litak brzy sladké přítomnosti svaté Pan

ny ve svém nitru; té milosti se nedopřává
všem ; a poctí-li jí Bůh z velikého milo

srdenství některou duši, snadno ji může za

se ztratiti, nedbá-li, aby se často sbírala

v mysli. Potkala-li by tě taková nehoda,
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vrať se klidně a odpros se zadostučiněním
svou Panovnici.

X. Ovoce tětopobožnosti.

/ikušeností o tom zvíš neskonale více,než

jsem ti pověděl, a budeš-li věrna těm začá

tečním naučením, jež jsem ti dal, objevíš

tolik bohatství a půvabů a milostí v této
cvičbě, že budeš uchvácena a všecka na

plněna radostí. Pracujme tedy, milá duše,

a snažme se, aby touto pobožností věrně
praktikovanou byla v nás duše Mariina, ve

lebící Pána, a duch Mariin, plesající v Bohu,

svém Spasiteli. To jsou slova sv. Ambro

že. Siťin singulis anima Mariae, ut magni

ficet Dominum, sit in singulis spiritus Ma
riae, ut exsultet in Deo. A nedomnívejme

se, že bylo slavnější a blaženější přebývati

v lůně Abrahamově, jež slulo Ráj, nežli
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v lůně Mariině, kdvž sám Bůh si v něm zří

dil trůn. To jsou slova učeného opata Gue

rika: Ve credideris majoris esse felicitatis

habitare in sinu Abrahae, gui vocabatur Pa

radisus, guam in sinu Mariae, in guo Domi

nusposuit thronum suum.
Tato pobožnost věrně pěstěná působí

vdušinevystihlé účinky.Hlavním všakjest,
že vduši již zde na zemi upevňuje život Ma

riin, takže nežijejiž duše, nýbrž Maria vní;

neboťduše Mariina se takřka stává její du

ší.Nužejestliže nevýslovnou,ale skutečnou
milostí božská Maria se stane královnou

v duši, jaké divy v ní koná! Jsouc tvůrkyní

velikých divů, zvláště v nitru, pracuje tam

skrytě, i bez vědomí duše, jež vědouc otom,
zničila by krásu jejích děl.

Poněvadžje všudePannou plodnou,vná
ší do každého nitra, kam přichází, čistotu

srdce i těla, čistotu úmyslů a snah, plodnost

v dobrých skutcích. Nemysli, milá duše, že
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Maria, nejplodnější ze všech čistých tvorů,

jež dokonce zrodila i Bohočlověka, zůstá
vá nečinna v duši věrné. Ona způsobí, aby
duše žila Ježíšem a Ježíš v ni. Filtoli mei,

guos iterumparturis, donecformetur Chris

tus in vobis (Gal. IV, 19). Je-li Ježíš Kristus

tak plodem Mariiným v každé duši zvlášť,

jako pro celý svět všeobecně, pak zejména

v duši, v níž Maria bydlí, jest Ježíš jejím

plodem a veledílem. Konečně Maria stává

se takové duši po Ježíši Kristu vším :osvět

luje jejího ducha svou čistou věrou, pro

hlubuje její srdce svou pokorou,rozšiřuje

a rozehřívá ji svou láskou, očisťuje svou

čistotou, zušlechťuje a zvelebuje svým ma
teřstvím. Ale nač o tom dále mluviti? Zku

šenost dá poznati tyto divy Mariiny, divy

neuvěřitelné lidem učeným a pyšným, ano

i osobám jen povšechně zbožným.

Jestliže skrze Marii přišel Bůh na svět

po prvé, v ponížení a zničení, nelze říci též,
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že skrze Marii přijde po druhé, jak celá Cír

kev očekává, aby zavládl všude a soudil ži

vé i mrtvé? Ovšem, jak se to stane a kdy
to bude, kdož může věděti! Ale vím dobře,

žeBůh,jehož myšlenkyjsou vzdálenější od

našich než nebe od země, přijde v čase a

způsobu nejméně očekávaném lidmi, i nej
moudřejšími a nejobeznalejšími v Písmě

svatém,jež tuto věc zanechává velmi tem
nou. Dlužno též věřiti, že na konci časů, a

možná dříve, než se kdo naděje, Bůh vzbu

dí veliké muže, naplněné Duchem Svatým
a duchem Mariiným, skrze něž tato božská

Panovnice bude činiti veliké divy ve světě,

aby v něm zničila hřích a vybudovala říši
svého Syna Ježíše Krista nad říší zkažené

ho světa; a právě pomocí této pobožnosti

k přesvaté Panně, kterou já toliko načrtá
vám a ve své nedostatečnosti ještě zesla

buji, dokážou ty svaté osobnosti všecko.
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XI. Vnějšíúkony tělopobožnosti.

Kromě vnitřních úkonů této pobožnosti,
o nichž jsme právě mluvili, jsou též někte

ré vnější, jichž nesmíme opomijeti ani za
nedbávati.

První jest zasvětiti se Ježíši Kristu v ně

který významný den, skrze ruce Panny Ma

rie, jíž jsme se dali v nevolnictví; přistou

piti ke Stolu Páně v ten den a ztrávitijej
v modlitbě ; a toto zasvěcení obnovovati

každý rok v týž den.

Druhý úkon jest podávati svaté Panně
každéhoroku v týž den nějakoumalou dáv
ku na důkaz své služebnosti a závislosti; ta

kový býval vždy hold otroků vůči pánům.

Touto dávkou může býti nějaké umrtvení,

almužna, pout nebo nějaká pobožnost. Bla
hoslavený Marinpodlezprávy svéhobratra

sv. Petra Damianav týž den po všeckaléta
se veřejně mrskal před oltářem svaté Pan
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ny.Taková horlivost se od nikoho nevyža
duje ani se neradí; ale neobětujeme-li Ma
rii mnoho, třeba aspoň to, co se jí podává,

věnovati se srdcem pokorným a vděčným.
Třetí úkon jest slaviti po všecka léta se

zvláštní zbožností svátek Zvěstování, jenž

jest hlavním svátkem této pobožnosti, za
ložené k uctění a napodobenízávislosti, jíž

se spoutalo Věčné Slovo v ten den z lásky
k nám.

Čtvrtým úkonem vnějším je modliti se

po všecky dni (aniž byto zavazovalo pod
hříchem) Korunku svaté Panny, skládající
se ze tří Olčenášů a dvanácti Zdrávasů;

modliti se často Magnificat,jenž je jedinou

písní, kterou máme od Panny Marie, na

poděkování Pánu Bohu za jeho dobrodiní
a na vyprošení nových ; zejména modliti

se jej po svatém přijímání jako díkůčině

ní. Učený Gerson míní, že i svatá Panna

sejej modlívala po svatém přijímání.
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Pátým úkonem jest nositi svěcenýretí
zek, buď na krku nebo na ruce, na noze

nebo kolem beder. Nenosí-li se, nikterak

tím netrpí podstata této pobožnosti; ale
bylo by neblahé podceňovati nebo odsuzo

vati takový obyčej a bylo by nebezpečno

zanedbávati jej. Tento vnější odznak se no
si z těchto důvodů:

1. Na ochranu proti zhoubným řetéězům

hříchu dědičného i osobního, jimiž jsme

byli spoutáni.

2. K uctění okovů, provazůa poutlásky,
jimiž se dal náš Spasitel spoutati, aby nás

opravdově osvobodil.

3.Poněvadžtato pouta jsou pouty lásky

traham eosin vinculiscaritatis -připomínají

nám, abychom jen z podnětu této ctnosti
jednali.

4. Konečně se nosívají takové řetízky,

abychom pamatovali, že jako otroci jsme
poddáni Ježíši a Marii.
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Mnozí význační mužové, kteří se učinili

nevolníky Ježíšovými a Mariinými, vážili

si těch řetězů tolik, že litovali, že jich ne

mohou vláčeti veřejně na nohou, jako tu
rečtí otroci.

Ó řetězy, dražší a slavnější než zlaté a

klenoty zdobené řetězy všech císařů, po

něvadž nás poutají k Ježíši Kristu a jeho

přesvaté Matce a jsou jejich čestnými od
znaky|

Neodkládejme nikdy těch řetízků, aby

nás provázely až do dne soudu. Jaká ra
dost, jaká čest,jaké vítězství čeká věrného

nevolníka v den soudu, když při zaznění

trouby jeho kosti vstanou ovinuty ještě ne
volnickým řetězem. Tato myšlenka zajisté

bude zbožného nevolníka mocně povzbu

zovati, aby jich nikdy neodkládal, třebas

by mu byly nepohodlné.
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STROM ŽIVOTA
stipený a pěstěný v dusi, čil

Jak sipočinati, aby Maria zila a vládla vnás.

Pochopila jsi, duše předurčená, působe
ním Ducha Svatého, co jsem právě pově

děl? Jestliže jsi pochopila, děkuj za to Bo

hu; je to tajemství neznámé téměřcelému

světu. Nalezla-li jsi poklad ukrytý v poli

Mariině, vzácnou perlu Evangelia, dlužno

prodati vše, abys ji získala ; dlužno dáti se

be v oběťdo rukou Mariiných a šťastně se

v ní ztratiti, abys v ní nalezla samého Boha.

Vštípil-li Duch Svatý do tvé duše pra

vý Strom života, jímž je pobožnost, kterou

jsem ti právě vyložil, jest třeba, abys jej

velmi pečlivě pěstovala, aby ti svým časem

vydal ovoce. Tato pobožnost je semenem
hořčičným, o němž se mluví v Evangeliu,

které, ač se zdá nejmenším, vyrůstá přece
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ve veliký strom a tak vysoko rozpíná své

větve, že ptáci nebeští, t. j. předurčení, si

v nich stavějí hnízda, odpočívají v jejich
stínu za žáru slunečního a skrývají se tam

v bezpečí proti dravým šelmám.

Viz, duše vyvolená, jak strom ten pěsto
vati.

1. Tento strom, byv vštípen v srdci věr

ném, chce růsti volně ve větru, bez jaké

koliv lidské opory; jsa božský, chce růsti

bez jakéhokoli tvora, jenž by mu bránil

vypínati se k svému původci, k Bohu. Ne
smí tedy duše spoléhati na svou dovednost
nebo na své vrozené vlohy, na svou váž

nost nebo na autoritu lidskou: k Mariijest

se jí utíkati a jen na její pomoc spoléhati.

2. Duše, v níž tento Strom byl zasazen,

musí se jím stále zabývati jako dobrý za

hradník a opatrovati jej. Neboťtento strom

jsa živý a maje roditi ovoce života, chce
býti pěstován a ošetřován stálou pozor
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nostíčili rozjímáním duše. Duše,jež sechce

státi svatou, často myslí na tento úkol a má

jej za své hlavní zaměstnání.

3. Dlužno vytrhávati a ořezávati trní a

bodláčí, jež by časem mohlo udusiti tento

strom azabrániti, aby nerodilovoce;to jest,
dlužno vytrvalým umrtvováním a sebepře

máháním se odpoutávati od marných zálib
a zbytečných zaměstnání s tvory; jinými

slovy :křižovati své tělo, zachovávati mlče

ní a umrtvovati smysly.

4. Dlužno bditi, aby housenky tomustro

mu neuškodily. Housenkami jsou samolás

ka a záliba v pohodlí; typožírají zelenélistí
a ničí krásné naděje na ovoce,jež by strom
mohl uroditi; neboťsamoláska a láska k Ma

rii se nijak nesnesou.

5. Nesmíme připustiti ke stromu škod

ná zvířata. Těmi zvířaty jsou hříchy, jež

by pouhým dotekem mohly strom života
usmrtiti; nesmí ho ovanouti anijejich dech,
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t. j. hříchy všední, jež jsou vždy nebezpeč
né, nedbá-li se na ně.

6. Třeba tento božský strom často zalé

vati horlivým konáním zbožných úkonů,

zpovědí, přijímání a pobožností veřejných
i soukromých : bez těch by tento strom.

přestal roditi ovoce.
7.Netřebasestrachovati, je-li tento strom

otřásán a zmítán větrem ; neboťje nutno,

aby vítr pokušeníjím klátil a srážel jej k ze
mi a aby sněhy a ledy jej zasypávaly a mo

řily; to znamená: na tuto pobožnostk pře
svaté Panně bude se nutně útočiti a jí od

porovati; ale vytrvá-li se v jejím pěstění,
není se čeho báti.

Duše předurčená, budeš-li takto pěsto

vati svůj strom života, nově vštípený vtebe

Duchem Svatým,ujišťuji tě, že brzy vyroste

tak vysoko, že ptáci nebeští v něm budou

přebývati, a dospěje takové dokonalosti,
že časem urodí své ovocecti a milosti, to
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tiž přemiléhoa klaněníhodného Ježíše,jenž

vždycky byl a vždycky bude jediným plo
dem Mariiným.

Šťastná duše, v níž je vštípena Maria,

strom života ; šťastnější ta, v níž mohlajiž

vzrůsti a kvésti ; přešťastná ta, v níž rodí

ovoce; nejšťastnější však duše, jež okouší

a uchovává svůj blahý plod až do smrti a
na věky věkův. Amen.

Oui tenet,teneat. Kdo držiš, drž!



VÝKLAD

DOKONALÉHO ZASVĚCENÍ

PANNÉ MARII

od P. J. Schmida S. J.



.| PODSTATA TÉTO POBOŽ

NOSTI

Dokonalé zasvěcení Panně Marii záleží

v tom, že se zcela a úplně se vším, co jsme

a co máme, odevzdáme přeblahoslavené

Panně v naprosté vlastnictví, abychom skr
zeni zcelanáleželi Ježíši Kristu, tak totiž, že

konáme vše pro Marii, s Marií a skrze Ma

rii, s úmyslem, abychom tak mohli vše lé

pe a dokonaleji konati pro Ježíše, s Ježí
šem a skrze Ježíše. BI.Grignion píše : „Tato

pobožnost záleží v tom, že se zcela a úplně

darujeme Marii, abychom skrze ni zcela a

úplně náleželi Ježíši Kristu" (str. 102").

„Jest nutno, aby Ježíš Kristus, náš Pán

a Spasitel, byl stále posledním cílem všech

*Čísla v závorkách značí stránky českého překladu

spisu Grignionova: „O pravé pobožnosti k P. Marii',

vyd. r. 1922 u Lad. Kuncíře v Praze.
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našich pobožností" (49).„Kdybypobožnost
k Marii nás odcizovala Ježíši Kristu, bylo

by nutno ji zavrhnouti jako klam zlého
ducha. Pravá pobožnost k Marii má nám
však právěnaopak poskytnouti lehkýajis
tý prostředek, abychom nalezli.Ježíše Kris
ta" (51).

„Mariajest totiž prostředkem, jehož po
užil Spasitel, aby přišel k nám; jest také

prostředkem, jehož musíme používati my,

abychom dospěli k němu. Maria není jako
ostatní tvorové; kdybychom „se totiž při

klonili k těmto, spíše by nás od Boha vzda

lovali než k němu přibližovali. Maria však

má jen jedinou touhu,spojiti nás se svým
Synem Ježíšem Kristem, jako jest takénej
vroucnějším přáním jejího.Syna, abychom

skrze jeho přesvatou Matku přišli k němu.

Právě tím mu vzdáváme čest a působíme

mu radost, jako pro krále bylo by ctí a ra

dostí, zaslíbil-li by se kdo službě královni
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ně, aby tímto způsobem stal se dokonaleji

poddaným královým"(64).

Cozaslibujeme a daváme Marii timto zd

slibem a skrze ni božskému Spasiteli ?

1. Zaslibujeme a dáváme Marii přede

vším celou svou osobu, tedy své tělo'se vše

mi jeho smysly a údy, svou duši se všemi

jejími silami:a schopnostmi, 4 to dáváme
se Marii v její naprosté vlastnictví, s nímž

smí nakládati zcela podle své vůle. Způsob,

jak nás použije, bude přirozenějen nejlep
ší; neboťod tak dobré Paní nemůžeme ně

co jiného ani očekávati. Učinivše jednou
tento záslib, již nenáležíme sobě samým,

nýbrž stali jsme se zcela'a úplně majetkem
milé Matky Boží.

Právě tato okolnost však nás opravňuje
také k důvěrné naději, že nebudemeztra
ceni. Neboť mocná Paní nebes a země ne

strpí, aby její majetek se stal jednou kořistí
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pekla. Nikoliv, přijavši nás jednou za svůj

majetek, bude vždy pokládati za svou čest

nou povinnost, aby tento svůj majetek za
chránila pro nebe.

Ovšem s druhé strany nemáme se při

svém záslibu dáti vésti tak velice touto po

hnutkou, jako spíše důvodem čistévážnos

ti, úcty a lásky k Marii.

2. Zaslibujeme a dáváme Marii také ose,

co nám náleží: všechny myšlenky, slova a

skutky, všechny své modlitby a duchovní

úkony, všechny práce a strasti, všechny

oběti a sebezápory, všechny Mše sv. a sv.

přijímání, zkrátka vše, bez jakékoli výjim

ky, a zaslibujeme a dávámejí to vše súmys

lem, aby ona zase sama vše obětovala bož

skému Srdci Ježíšovu, k jeho cti a slávě.
Za toto své obětování nežádáme a ne

očekávámejiné odměny, nežčest, že skrze

Marii a v Marii příslušíme svému Pánu a

Spasiteli Ježíši Kristu, byť „i tato rozmilá
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Paní nebyla zároveňnejštědřejší a nejvděč

nější ze všech tvorů" (102).

Ovšem nežádá se k tomu, abychom vů

bec nepřihlíželi k odměně; to by bylo blá

hové a odporovalo by spořádané sebelásce,

jak ji Bůh chce. Jen není zde vlastní po
hnutkou myšlenkana odměnu,nýbrž spíše
čistá láska k Ježíši a Marii. Při odůvodňo

vání záslibu mluví blahosl. Grignion velmi

obšírněopožehnaných účincích, jichž vso

bě zakusí, kdož tuto pobožnost pěstují. Jest

liže tedy jednotlivci budou právě těmito

důvody zcela zvláště přivábeni k této po

božnosti, není to nijak vadné ani hodné

pokárání.
3.Zaslibujemea dáváme Marii taképlnou

hodnotu všechsvých dobrých skutků a ctností,

ježjsme dosud v minulosti již vykonali ne
bo v budoucnostiještě vykonáme,a tohod

notu jak smírnou, tak také výprosnou a

v jistém smyslu i záslužnou.
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Každý dobrý skutek, každý kon ctnosti
má v sobě především hodnotu smírnou,

t. j. každým dobrým skutkem můžeme Bo

hu zadost učiniti za hříchy,jež jsme my ne

bo jiní spáchali. Tuto zadostčinící nebo od
čiňovací neboli smírnou hodnotu všech

svých dobrých skutků jak z minulosti, tak
i z celé budoucnosti vkládáme tímto zásli

bem jednou pro vždy do rukou nejblaho
slavenější Panny jako její úplné vlastnic

tví, takže ona ji zcela svobodně může roz
dělovati, komu chce, ať duším v očistci
nebo některému člověku zde na zemi.

Vkaždém dobrém skutku, v každém ko

nu ctnosti jest dále hodnota výprosná ne
boli dobývací,t. j. můžeme vším, co dob

rého činíme, modlitbami, jež vykonáme,

zejména obětmi Mše svaté, jimž jsme pří

tomni, a svátostmi, jež přijímáme, vypro
siti, vymoci od Boha milosti, buď pro se

be nebo pro jiné. I tuto výprosnou hodnotu
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postupujeme zcela a úplně Matičce Boží,
abyji přivlastňovala komu chce, aniž chce
me kdy se dověděti, komuji přivlastnila.

Učinivše tedy tento záslib, nemámejiž
sami práva tímto dvojím plodem našich
dobrých skutků a ctností disponovati, ný

brž postoupili jsme je úplně milé Matce.

Chceme-li tedy po tomto obětování někte

ré určité duši v očistci přispěti ku pomoci

svýmiodpustky aodčiňovacími zásluhami,

nebo určitému ubohému hříšníku vypro
siti milost obrácení, nebo za někoho určité

ho ze svých přátel a příbuzných na příklad

obětovati Mši sv. nebo sv. přijímání, mů

žemejiž jen pokorně Marii prositi, aby tyto

plody přivlastnila duši od nás označené,

což ona zajisté mileráda učiní.

Konečněmá každý dobrý skutek a každý

úkon ctnosti také ještě hodnotu záslužnou,

t. j. vším, co dobrého vykonáme, zvyšuje

se naše zásluha pro nebe a tími stupeň
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blaženosti, kterou budeme míti na věčno

sti. Této záslužné hodnoty nezaslibujeme

ovšem Matičce Boží, aby i tyto naše záslu

hy rozdělila jiným, neboťtoto je nemožné,
ježto naše zásluhy jsou naprosto nezcizi

telny; nýbrž přenášíme je na svou milou

nebeskou Matku, aby nám je uschovala,

abychom my ve své neopatrnosti a nestá

losti je zase neztratili, nýbrž spíše je tím

jistěji opět nalezli při vstupu do věčnosti.

Kdo tedy toto darování učiní, stane se

žebrákem, ježto vše daruje, co vůbec mů
že darovati.

Ustanovuje tedyjaksi Marii za svou uni

versální dědičku všeho, co jest a co má,a
to za universální dědičkunikoli teprv kdy

si po smrti, nýbrž již nyní za živa, ovšem
s tím omezením, že vlastní zásluhy svých

dobrých skutků postaví jen pod ochranu
Panny Marie, aby je zachovala, ježto jsou,
jak již prve poznamenáno, nezcizitelny a
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nemohou tudíž jiným ve vlastnictví býti

postoupeny.

Přirovnáme-li tento záslib kjiným, ihned

shledáme, že míří mnohem dále než všechny

ostatní zdsliby.

1. Tento záslib Marii jde mnohem dále

než záslib obvyklý v družině mariánské.

Zajisté i tam volíme si Marii za svou zvlášt
ní Paní a Velitelku a Matku ; ale údové dru

žin jí přece nedarují všech svých dobrých
skutků se všemi odčiňovacími zásluhami,

jichž si těmito získají, ani všech milostí, jež
si svými modlitbamia přijímáním sv. svá

tostí, svými pracemi a obětmi od Boha vy

prosí, jako se děje v tomto záslibu.
„Jiné spolky, bratrstva a družiny, jež

jsou založeny ke cti Ježíše Krista a jeho
svaté Matky a jež v křesťanském světě to

lik dobrého zplodily," píše :blahosl. Grig

nion, „nevyžadují, aby dáno bylo vše bez
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výhrady. Předpisují svým údům jen urči
té pobožnosti a dobré skutky; pro všechny
ostatní činya všechenostatní čas nechávají

jim úplnou svobodu. Tato pobožnost však
žádá, abychom darovali všechny své myš

lenky, řeči a skutky, všechna svá utrpení

a všechny okamžiky svého života bezvý

hradně Ježíši a Marii. Aťčlověk spí nebo

bdí,jí nebo pije, koná veliké věcinebo ma
lé, vždy náleží vše, mocí tohoto odevzdání,

Ježíši a Marii, byť i na to zvláště nemyslil,

pokud svého záslibu výslovně neodvolá"

(112 a 113).
2. Tento záslib Marii a skrze Marii bož

skému Spasiteli jde také ještě mnohem dá
le než odevzdáníse božskému Spasiteli ře

holnímisliby. Ovšem,slibem chudoby obě

tují řeholníci Spasiteli všechny své vnější

statky, slibem čistoty své tělo a slibem po

slušnosti nejlepší, co mají, svou svobodnou

vůli. Nicméně podržují si řeholníci ještě
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vždy volnost disponovati dobývací a odči
ňovací hodnotou svých dobrých skutků,

svých modliteb a prací, obětí a křížů. Zde
šak se postupuje toto disposiční právo

zcela a úplně Matičce Boží, aby ona se vším

nakládala podle své libosti k větší cti Boží,

jak sama za nejlepší uzná.
3. Tento záslib Marii jde také ještě dále

než tak zvaný „akt hrdinné lásky k duším

v očistci"“.Aktem hrdinné lásky se zříkáme

také všech odčiňovacích zásluh veškerých

modliteb a dobrých skutků a ctností; ale

ponechávámesi při tom vždy ještě právo
sami určiti duši, které tyto odčiňovací zá

sluhy mají býti přivlastněny. Zde však se

přenechává toto určení lepšímu vědomí
MatičkyBoží; zbývá nám již jen možnost

prositi Marii, aby to, co jí obětujeme,při
vlastnila určité nám drahé duši.

Heroický akt lásky jest tedy v tomto zá

slibu již obsažen, vykonává se zde jen ve
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své krásnější formě, ježto své odpustky a

odčiňovací zásluhy skládáme nejdříve do

rukou Panny Marie,abyje rozdělila duším,
jak ona uzná za nejlepší.

Tento záslib předčívšak akt hrdinné lás

ky ještě zcela zvláště tím, že se nezříkáme

nyníjiž jen zásluh odčiňovacích,nýbrž ta
ké ještě dobývací hodnoty svých modliteb

a dobrých skutků, přenášejíce všechny mi

losti,jež si jimiod Boha vyprosíme, na Ma
rii, aby také stěmito milostmi mohla volně
nakládati, ať k našemu vlastnímu dobru,

ať ke spáse lidí jiných.

Tento záslib jest tedy skutečné dar nej

větši,jenz jest vůbecmožný, ježto si pro se

be prostě pranic nepodržíme.

Z toho vznikají však jakési zdánlivépo
tize.

1. Především se téměř vždy vynoří otáz

ka: „Nežmohu-liž pak takéjestě něcoČini
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ti pro své rodiče,příbuzné a dobrodince ne

bopro některého určitého ubohého hříšníka,

kjehož obrácení bych ráď přispěl?"
Na to odpovídá blahosl. Grignion : „Jest

nemožno, aby naši přátelé, příbuzní a do

brodinci trpěli škodu tím, že jsme se bez

výhradně oddali a zaslíbili službě našeho
Spasitele a jeho přesvaté Matky. Toho se
domnívati, bylo by urážkou moci a dobro

tivosti Ježíšovy a Mariiny.

Ostatně nevadí nám tato pobožnost ni

kterak, abychom se nemodlili za jiné, za

živé i mrtvé, ačkoli přivlastňování našich

dobrých skutků závisí na vůli Matičky Bo

ží. Naopak, smíme prositi s tím větší důvě

rou. Daroval-li kdo celé své jmění svému

knížeti, aby ho uctil, pak směl by zajisté

s tím větší důvěrou prositi tohoto knižete,

aby pomohl některému z jeho přátel. Ba
učinilby tím knížeti radost, skýtaje mu pří

ležitost, by se osvědčil k němu vděčným za
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to, že se dobrovolně k vůli němu o vše při

pravil. Totéž platí i o našem Pánu a Spa
siteli a jeho svaté Matce: ti se nikdy ne

dají překonati ve vděčnosti“ (109 a 110).

Jak jsme již shora podotkli, smíme bez

újmy svého záslibu prositi Marii, aby to,co

jí právě obětujeme, na př. plody Mše sv.

nebosv. přijímání,přivlastnila určité duši.

Můžeme při tom docela býti pevné pře

svědčeni, žeMaria pak pravidelněještě hlu

boko sáhne do svýchvlastních pokladů,aby

ještě hodně mnoho přidala k chudičkému

daru, který jsme my pro onu duši přinesli.

Právěsvým velkodušnýmdarováním Marii

zvýšíme co nejvíce její štědrost, poněvadž

se nikdy nenechá tvorem předstihnouti ve
šlechetnosti a štědrosti.

2. Podobná potíž vyskytne se u 0sob ře

hotních, jež stanovami svých společností
jsou zavázány obětovati tu a tam Mšisv.,

sv.přijímání,růženec neboi jiné modlitby
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za určitou osobu nebo na nějaký zvláštní

úmysl, nebo u Anéží,jimž jest plody Mše

sv.přivlastniti podle úmyslu osoby,jež jim
dala stipendium.

Na to odpovídá blahoslav. Grignion: „Ač

koli tímto záslibem se daruje vše Marii,aby

ona s tím naložila podle vůle svého Syna

a k jeho větší slávě, nemají přece závazky

stavu tím trpěti újmu... neboťtoto oběto
váníse nekoná leč podle řádu Božíhoa po

dle povinností stavu" (105).

Také v takovém případě lze odčiňovací

a dobývací hodnotu Mše svaté postoupiti

Matce Boží, aby onaji přivlastnila přísluš
né osobě.

Byť tedy i zde duše, jíž mají plody při

padnouti, již byla určena, přece Marii pro

kázána čest, že ona je směla uděliti.

3.Natřetí potíž poukazuje blahoslavený

Grignion: „/Vežnebude-li mi velmi dlouho

trpěti ©očistci, jestliže postoupím hodnotu
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vsech svých dobrých skutků Matce Boží, aby

je přiclastnovala, komu chce?"

Na to odpovídá: „Tato námitka tryská

jen ze samolásky a zakládá se v neznalosti
štědrosti Boží a jeho svaté Matky. Štědrá

a šlechetná duše, jež zájmy Boží výše staví

než svévlastní, jež daruje Bohubezvýhrad
ně vše,co má, takže ani nemůže ve své lás

ce jíti dále, duše, jež jen chce šířiti králov

ství Ježíše Krista skrze jeho svatou Matku a

jež se zcela obětuje tomuto krásnému úče

lu: takovášlechetná a štědrá duše mělaby
na onom světěbýti více trestána než ostat

poněvadž byla štědřejší a nezištnější

než ostatní? Naopak: právě k takové duši

osvědčí se Spasitel a jeho sv. Matka velmi

štědrými jak na tomto světě, tak na onom,

a to v řádu přirozeném i v řádu milosti a

slávy" (111).
4. Nez není-li toto odevzdání se Marii na

úkor styku s božským Spasitelem ?
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Na to odpovídá blahosl. Grignion : „Po

vzbuzujeme-li k tomuto dokonalému od

dání se Marii, děje se tak jenom proto,

abychom pobožnosti k Ježíši dali pevnější
základ. Zde jde o to, abychom poskytli
snadný a zároveň jistý prostředek nalézti
Ježíše Krista. Kdyby nás tato pobožnost

k Marii odcizovala Ježíši Kristu, bylo by

nutno ji zavrhnouti jako mámení ďáblovo.
Avšak právě naopak : tato pobožnost jest

nám nutna jen proto, abychom nalezli Je
žíše Krista dokonale, něžně ho milovali a

věrně mu sloužili" (51). Čím více se ode

vzdáváme Marii, tím více Maria pokládá

za věcsvého srdce, aby nás přivedla ke spo

jení s Ježíšem. Proto bylo by to zcelajedno
stranné a přemrštěné chápání této pobož

nosti, kdyby někdo ve svých modlitbách,

hlavně při Mši sv., při sv. přijímání, při

návštěvách Nejsvětější Svátosti se obracel

především k Marii a při střelných modlit
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všech svých dobrých skutků Matce Bozi, aby

je přivlastňovala, komu chce?"
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lu: taková šlechetná a štědrá duše měla by
na onom světěbýti více trestána než ostat

ní, poněvadž byla štědřejší a nezištnější

než ostatní? Naopak: právě k takové duši

osvědčí se Spasitel a jeho sv. Matka velmi

štědrými jak na tomto světě, tak na onom,

a to v řádu přirozeném i v řádu milosti a

slávy" (111).
4. Než není-li toto odevzdání se Marii na

úkor styku s božským Spasitelem ?

76



Na to odpovídá blahosl. Grignion : „Po

vzbuzujeme-li k tomuto dokonalému od

dání se Marii, děje se tak jenom proto,
abychom pobožnosti k Ježíši dali pevnější
základ. Zde jde o to, abychom poskytli
snadný a zároveň jistý prostředek nalézti
Ježíše Krista. Kdyby nás tato pobožnost

k Marii odcizovala Ježíši Kristu, bylo by
nutno ji zavrhnouti jako mámení ďáblovo.
Avšak právě naopak : tato pobožnostjest
nám nutna jen proto, abychom nalezli Je
žíše Krista dokonale, něžně ho milovali a

věrně mu sloužili“ (51). Čím více se ode

vzdáváme Marii, tím více Maria pokládá

za věcsvého srdce, aby nás přivedla ke spo

jení s Ježíšem. Proto bylo by to zcela jedno
stranné a přemrštěné chápání této pobož

nosti, kdyby někdo ve svých modlitbách,

hlavně při Mši sv., při sv. přijímání, při

návštěvách Nejsvětější Svátosti se obracel

především k Marii a při střelných modlit
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bách během dne takřka výlučně volil mod

litby k Marii.

Naopak, nic není Marii příjemnějšího,

než vroucně-li a důvěrně obcujemes jejím

božským Synem.Proto usiluje také u svých

pravých ctitelů především o to, aby stykje

jich se Spasitelem byl čím dál důvěrnější.

Ano, jak blahosl. Grignion opět a opět zdů

razňuje, není cestysnadnějšía jistější, aby
chom k tomuto důvěrnému styku se Spa

sitelem dospěli, než právě pěstěnítéto po

božnosti ; a zkušenost dá mu opět a opět

za pravdu.
P ve

5. Ale jak se snáší tato pobožnost s ode
+/y

vzdáním se božskému Srdci Ježišovu jako
„smírná oběť"?*

* „Smírná žertva" je duše, jež se obětovala bezvý
hradně božskému Srdci Ježíšovu, aby toto zcela podle

své libosti jí disponovalo. Již předem svoluje, že vezme

na sebe všechny strasti a zkoušky, kterýmiž ji Srdce
Ježíšovo navštíviti za dobré uzná - a to v duchu smí

ru, aby Ježíši učinila zadost za nevděk lidstva, zajeho
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Velmi dobře, ano zkušenost učí, že mno

zí právě touto pobožností se stali pravými,
dokonalými, ano přímo hrdinnými smír

nými obětmi.

Neboťtoto obětování se Mariijest, správ

ně-li pochopeno, jen prostředkem k oběto

vání se božskému Spasiteli. K tomuto bodu

se blahosl. Grignion opět a opět vrací; tak

píše na př.: „Zasvěcujeme se zároveň pře
svaté Panně i jejímu Synu Ježíši Kristu:

přesvatéPanně jako dokonalé prostředky
ni, kterou Ježíš Kristus zvolil, aby sebe spo

jil s námi a nás se sebou" (105).Proto přece
také heslo těchto ctitelů mariánských zní:

„Všechnopro Ježíše skrze Marii!

Co totiž obětujeme milé Matce Boží, to

opuštěnost v kostelích. Touto oddaností chce ze Srdce
Ježíšova čerpati hojně milosti, přispěti k rozšíření úcty

jeho, ke vzrůstu svaté Církve a ke spáse duší. Tyto du
še jsou jako III. řád přidruženy k řeholní společnosti
Dcer Srdce Ježíšova, založené r. 1872 ctih. matkou Ma
rií a Jesu.
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ho nepodrží si ona pro sebe, nýbrž přiná“,
ší to sama opět božskému Srdci Ježíšovu,

ale ne tak chudičké, jak my jsme to oběto

vali jí, nýbrž zušlechtěné svými vlastními

zásluhami, takže právě tímje to k mnohem
větší cti a k usmíření Srdce Ježíšova, ne

hledě ani k tomu, že Spasitelz její čisté ru

ky vše mnohem raději přijímá, než když

my mu to nabízíme.

Milostíaodčiňovacích zásluh,jichž si svý

mi modlitbami, pracemi a dobrými skutky

získáváme, neobětujeme přece božskému

Srdci Ježíšovu, aby si je ponechalo pro se

be, jelikož je samo zdrojem všech milostí

a zásluh; tyto můžeme tedy bez újmy na
svém odevzdání se božskému Srdci Ježíšo

vu jako smírná duše darovati MatičceBo

ží, aby ona je udílela ubohým hříšníkům
a duším v očistci. Právě takto dosáhneme

jen ještě krásněji druhého účelu duší smír

ných, že totiž hodně mnoho zbloudilých
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hříšníků opět k božskému Srdci Ježíšovu

přivádíme.
To, co božskému Srdci Ježíšovu samé

mu je ke cti a smíru, jest naše láskyplné

smýšlení, jež mu osvědčujeme tím, že vše,

co jest obtížného v našich pracích, obětech
a strastech, zmužile na sebe beremes ú

myslem, božskému Srdci Ježíšovu tímto.

způsobem poskytnouti náhradu, učiniti za
dost za nevděk lidí. O zásluhách odčiňo

vacích, jichž si duše obětná získá, a o mi

lostech, jež si vyprosí, může tedy i ona bez

újmy svého odevzdání se božskému Srdci
Ježíšovu zcela svobodně rozhodovati. Pro

to může i ona klidně vykonati záslib Marii

v duchu blahosl. Grigniona.

6. Ale jak tomu jest s úctou svatých?

Tato pobožnost nikterak není na újmu
uctívání svatých. Svatá Bohorodička chce

zcela jistě, abychom milovali a vzývali ta

ké jejího věrného snoubence, sv. Josefa,
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jakož i všechny ostatní svaté, její milova
né dítky,jež ji tak horlivě následovaly. By

lo by to opětzcelajednostranným a převrá

ceným chápáním grignionské pobožnosti,

myslil-li by kdo, že po svém záslibu Marii

již se nesmí obraceti na ostatní svaté.

Uvažme dobře slovo blahosl. Grigniona:

„Toto obětování se Marii koná se jen po

dle řádu Božího a podle stavovských po

vinností" (105). Božskému řádu jest však

zajisté přiměřeno, abychom podle církev

ního roku povznášeli zrak svůj ke svatým,

jejichž svátek se světí, abychom svaté pa

trony a jiné svaté, k nimžjsme příslušností
řádovou nebo svým povoláním ve zvlášt

ním poměru,také ctilizpůsobem zvláštním.

Výraz „Vše pro Marii“ nepraví, že ne

smíme nic činiti k úctě svatých, nýbržjen,
že odčiňovací a dobývací hodnota i mod

liteb a dobrých skutků, jež konámeke cti
svatých, má býti zaslíbena Marii.
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II..© ZVLÁŠTNÍÚKONYTÉTO
POBOŽNOSTI

Bl. Grignion sám rozeznává úkony vnější a
vnitřní.

, WoW,
a) Úkony vnější:

1. Mezi vnějšími úkony jest přirozeně

prvním záslib sám. Blahoslavenec doporu
čuje po nějaký čas se na něj připravovati.

Způsob přípravy se zůstavuje horlivosti

jednotlivcův. Za den záslibu volí se nej

lépe svátek Páně nebo Matky Boží.
Záslib nezavazuje pod hříchem, t.j. ne

dopustil by se hříchu, kdo by jej později

odvolal. Záslib se koná pro vždy, platíte

dy stále, jestliže ho výslovně neodvolá, což

však sotva kdy se stane.
Každého roku budiž v týž den záslib
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obnoven a také této obnově předcházejž

zvláštní příprava. Velice záhodno jest do
konalou tuto oběťobnovovati denně krát

kýmislovy: „Totus tuus sum ego et omnia

mea tua sunt. O můj přemilý Ježíši, všecek

jsem tvůj a vše, co mám, náleží tobě skrze

Marii, tvou svatou Matku“ (200).

2. K jiným určitým modlitbám neníni

kdo zavázán, než ať se každý vynasnaží,

aby modlitby, jež beztak již ke cti Matky

Boží koná,ještě lépe a pobožněji se modlil.

Že tito vyvolení služebníci Mariini často

a často svou nebeskou Paní a Matku po

zdravují pozdravením andělským, rozumí

se samo sebou. O tom píše blahoslav. Grig

nion:„Ó, vy duše předurčené, věztež, že

Ave Maria je po Otčenáši největší ze všech

modliteb. Jest to nejdokonalejší hold, který

Marii můžete vzdáti ; neboť jest to hold,

který jí Nejvyšší sám skrze archanděla při

nésti dal, aby získal její srdce, a působil na

84



ni tak mocně, že přes svou hlubokou poko
ru dala své svolení ke vtělení Slova. Tímto

holdem získáte nepochybně srdcejejí i vy,
budete-li se jej náležitě modliti" (215).

„AveMaria, dobřepomodlené,t.j. pozor

ně, zbožně a skromně,jest podle slov svět

ců nepřítelem ďábla, jenž ho nutí k útěku, a

kladivem, jež ho rozdrcuje; jest posvěce

ním duší, radostí andělů, zpěvempředurče

ných, písní Nového zákona, slávou Marie a

velebením NejsvětějšíTrojice. Zdrávas Ma

ria jest nebeskou rosou, jež zúrodňuje du
še, nachovou růží, kterou přinášíme Marii,

skvostnou perlou, kterou jí nabízíme, číší

plnou božskéhonektaru, kterou jí podává
me" (215).

„Protovás snažně prosím pro lásku, kte

rou vás miluji v Ježíši a Marii, modlete se

denně růženec, když vám to čas dovoluje!
V hodince smrti budete žehnati dni a hodi

ně, kdy jste mi uvěřili.Zasévajíce vechvá
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lách Ježíšových a Mariiných, budete kliditi

věčná požehnání v nebesích. Oui seminat
in benedictionibus de benedictionibus eťme

tet" (II. Kor. 9. 6). (216.)

b) Zvláštní vnitřní úkony

tétopobožnosti.

„Mimoprávě uvedené vnější úkonyjsou

ještě vnitřní úkony, jež těm,jež Duch Sva

tý volá k vysoké dokonalosti, jsou velmi

prospěšny k dosažení svatosti. Tyto úkony

jsou obsaženy ve čtyřechslovech,totiž ko
nati vše skrze Marii, s Marií, v Marii a pro

Marii, abychom vše konali dokonaleji skrze

Ježíše, s Ježíšem, v Ježíši a pro Ježíše.“

Bohužel výklady blahoslavencovy prá

vě o těchto vnitřních úkonech jsou velmi

stručné ;jeden bod „všechno v Marii“ chá

pe úplně ve smyslu mystickém, takže ho

pomineme v tomto pojednání, jež určeno
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jest pro širší vrstvy lidu. Zbývá nám tedy
vysvětliti tři ostatní body. Začněmes pos
ledním:

1. Všeckopro Marii: t.j. máme vše ko

nati pro Marii, abychom jí učinili radost,

nikoli k svému vlastnímu uspokojení nebo

abychom hledali chvály a cti lidské.
Toto jest vlastně zcela nutný důsledek

našeho úplného odevzdání se Marii. Jeli

kožjsmejiž jednou vše zasvětilia darovali
Marii, musímesi také přivšem, co konáme,

hodně často uvědomovati, že to má býti

vykonáno pro Marii a skrze ni pro božské
ho Spasitele. Za tímto účelem se doporu

čuje, bychom při všech svých pracích čas

to vykonali střelnou modlitbu : „Vše pro
Ježíše skrze Marii l" nebo : „Matko, hle, to

bě k vůli! Obětuj ty to božskému SrdciJe
žišovu

„Jako dobří služebnici", píše blahoslav.

Grignion, „nesmíme zaháleti, nýbrž dluž
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no, abychom pro svou vznešenou Paní a
královnu podnikali a vykonávali velikévě

ci v důvěřevjejí ochranu a pomoc. Dlužno

hájiti jejích výsad, kdyžjí je upírají, a chrá
niti její cti, když se na ni útočí; dlužno

hleděti, abychom pokud možná co nejvíce

duší získali pro její službu a pro tuto vý
bornou pobožnost."

„Vodměnu za tyto nepatrné služby ne

smímevšaknic jiného od nípožadovati než
čest, že náležíme tak přelaskavé Paní, a

štěstí, že skrze ni jsme spojeni s Ježíšem,

jejím Synem, v čase i na věčnosti"

2. Všechnos Marií: t. j., máme se snažiti,

abychom ve všem svém konání zůstali v těs

ném spojení s Marií, takřka s ní, po jejím

boku, předjejíma očima, po jejím vzoru se

modlili a pracovali, obětovali a trpěli.

Blahosl. Grignion píše o tom: „Dlužno,

abychom přivšech svých skutcích považo

vali a pozorovali Mariijako nejdokonalejší
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vzor vší ctnosti a dokonalosti, jejž Duch

Svatý vytvořilv pouhém tvoru, bychomjej

podle svých slabých sil napodobili. Dlužno
tudíž, abychom při každém činu uvážili,

jak Maria jej vykonala nebojak byjej vy
konala, kdyby byla na našem mistě.

Jest nám tudíž pozorovati a rozjímati
veliké ctnosti, jež za svého života zvláště

pěstila: její živou víru, kterou bez váhání
přisvědčila slovu Andělovu a věřila ne
ochvějně a vytrvale až k patě kříže na hoře

Kalvarii ;její hlubokou pokoru, v níž zůstá

vala v skrytosti, všemu se podrobovala a

vždy poslední místo volila ;její čistotu bez

nejmenší skvrny, jíž pod nebem nikdy ne

bylo a nebude rovné, a tak i ostatní její
ctnosti.“

Zvláště by se doporučovalo, abychom

zvali Marii ke všem svým duchovním úko

nům, aby nám pomohla dobře se modliti,

abychom ponenáhlu se naučili modliti se,
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jak ona se modlila, s její hlubokou pobož

ností a sebraností, s její vroucí láskou a
odevzdaností Bohu a božskému Spasiteli.

Na cestě do kostela na př. prosme Ma

rii, aby nás doprovázela: „Pojď, Matko,
pojď nyní se mnou k milovanémuSpasi
teli! Ó Matko, víš přece, že jsem ještě jako

malé děcko, jež sotva několik slov umí za

žvatlati. Proto klaň se ty místo mne Spa

sitelia vzdávej mu úkony své vroucí lásky!"

Nebopozvemež Mariikesvému rozjímá

ní: „Pojď, Matko, ukaž mi veškeru krásu,

jež v tomto tajemství pro mne obsažena.

Řekni mi, Matičko,který úmysl mám dnes

pojmouti, abych milému Spasiteli způso

bilradost!" Rozmýšlejmesi potom s Marií,

jaký úmysl by to mohl býti, a doporoučej

me jej pak její přímluvě, abychom jej ta

ké skutečně provedli.

Když při rozjímání vázneme, obratmež

se ihned opět na Marii: „Pohleď, Matko,já
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dnes opět nemohu rozjímati a přece, Ma

tičko, jak dobře umělas ty se modliti. Hle,

nesluší se, aby dítko nijak se nepodobalo
matce. Proto pomoz mi, Matko!" A zaku

síme, že naše rozjímání bude lepší a jisté

mnohem srdečnější.

Připravujíce se k svatému přijímání,

prosme Marii, aby připravila srdce naše
na příchod Spasitelův ; aby je vyzdobila

svými vlastními ctnostmi, aby Spasitel, za

vítaje k nám, nalezl líbezné místečko.Také

po sv. přijímání můžeme prositi Marii, aby

ona nyní za nás vzdala Spasiteli povinný
dík a prosila ho o hojnou milost a požeh
nání pro nás.

Chápal by však zcela nesprávně tuto po

známku, kdo by při sv. přijímání hlavně

nebo docela výlučně se zabýval Matkou

Boží.Přiaudienci věnujepoddanýsvou po
zornost pokudmožno králi a nikoli králov

ně, byť i tato byla ho ke králi uvedla. Bu
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deme tedy při sv. přijímání sice Marii pře

vroucně prositi, aby nás na příchod svého
božského Syna připravila a nás k němu

doprovodila, potom však samozřejměsvou

pozornost obraceti hlavně k Spasiteli.

Jednoduše u nohou Marie spočinouti a
jejímu díkučiněnínaslouchati jest snadsi

ce případné u duší, jež dospěly k nazírání

a skutečně smějí míti účast v důvěrném
styku mezi Ježíšem a Marií, ne však u du

ší, jež jsou vedeny od Boha obyčejnou ces

tou: tyto by nechaly jen nečinně a neuži

tečné minouti vzácné chvíle přítomnosti

Kristovy.

3. Konečně vsechnoskrze Marii :t. j., vše

chny své modlitby a práce, všechny své
oběti a strasti máme božskému Spasiteli

přinášeti skrze Marii,jejíma rukama, jejím

prostřednictvím. Vždyť my jsme tak chu

dobní a ubozí tvorové, tak plni nedostat

ků a chyb, tak nestálí a věrolomní, že se
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takřka ani nesmíme odvážiti před trůnem
Božím se ukázati a Bohu své modlitby a

práce a oběti nabídnouti, jež bohužel až
příliš často bývají poskvrněny sobeckostí
a ctižádosti a sebeláskou.

Proto utíkejme se k Marii. Ó, ona nás

neodmítne přes naši chudobnost a převrá
cenost a věrolomnost: ona jest jen dobro
tivosta mírnost a soustrast a milosrdenství,

u ní naprosto není přísnosti a tvrdosti a

hněvu. Ó, nikoli, právě čím chudší jsme,

tím větší jest její soustrast a milosrdenství
k nám.

Proto musí nám pomoci, abychom ko
nečně svých nedostatků a chyb a zvráce

ností byli zproštění a tak Bohu příjemněj

šími se stali; proto musí naše modlitby a

práce a oběti očistiti a posvětiti, aby mohly

býti Bohu přineseny v libý dar. Složme

tedy vše do jejích nejčistších rukou; pak
naše oběti a dary nebudou přes naši chu
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dobnost a hříšnost, přesvšechny nedostat

ky a chyby od Boha odmítnuty.
Všechno skrze Mariiznamená dále,že ve

všech svých potřebách máme nejdříve se

obraceti na Matičku Boží, ji pro svou věc

získati a pohnouti, aby šla s námi k svému

božskému Synu ajménem naším naši pros
bu mu přednesla. Ona-li hoprosí, pak jest
naše vyslyšeníjisté ; neboť své milé Matce

nemůže Spasítel nic odříci.

Všechno skrze Marii znamená dále po

dle blahosl. Grignionaještě zcela zvláště:

„Dlužno ve všem říditi se jejím duchem,

kterým jest svatý Duch Boží. Ti, kdož ve

deni jsou Duchem Božím,jsou dítkami Bo

žími (Řím. 8. 4). Ti, kdož jsou vedeni du

chem Mariiným, jsou dítkami Mariinými
a tudíž dítkami Božími" (219).

„Aby se duše dala říditi duchem Marii

ným, je nutno, abychom vzdali se svého
vlastního ducha,vlastního úsudkua vlastní
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vůle, dříve než něco podnikneme, a aby

chom se vydali duchu Mariinu, aby ten nás

vedla řídil, zcela jak Maria chce. Nutno se

svěřiti jejím panenským rukám jako ná
strojvrukoudělníkových, jako loutnav ru
kou hudebníka.

„Duše se musí ponořiti v Marii a ztratiti:

to děje se zcela jednoduše a v okamžiku,

jedním vzhlédnutím ducha, na př. slovy :
„Zříkám se sebe a dávám se tobě, drahá

Matko." Třebas bychom i necítili citelné

sladkosti při takovém úkonu, jest přece

pravdivý a skutečný. Jest záhodno tento
úkon spojení čas od času obnovovati; čím

častěji tak učiníme, tím rychleji staneme se

svatými, tím dříve dospějeme ke spojení

s Ježíšem Kristem" (231).
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IL© ODŮVODNĚNÍPOBOŽ.
NOSTI

V následujících výkladech budemese zce

la říditi blah. Grignionem, lečpodáme jed

notlivé myšlenky v poněkudjiném pořadu.

Důvody pro tuto pobožnost jsou :

a) Maria jest naší prostřeďnicí.

1. „Náš Pán a Spasitel se stal svým vy

kupitelským dilem naším prostředníkem

u Boha Otce. Skrze něho máme přístup

k Boží velebnosti ; jen o jeho zásluhy se

opírajíce, smíme před ním se objeviti"(72).

„Alenepotřebujeme-li také prostředníka
u Prostředníka samého? Jest naše čistota

dosti veliká, aby nás spojila s ním bezpro

středně ? Není-liž on Bůh jako jeho Otec,

právě tak úctyhodnýjako Otec?... Proto
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pravíme směle se sv. Bernardem, že nám

jest třeba prostředníka u Prostředníka sa
mého a tímto prostředníkem jeMaria. Skrz

ni přišelJežíš Kristus k nám ;skrz ni nutno

nám jíti k Němu. Bojíme-li se objeviti se

bezprostředně před Ježíšem Kristem, po

něvadž jest Bůh, ať z ostychu pro jeho ne

konečnou velikost nebo pro svou nízkost

nebo pro své hříchy, vzývejme o pomoc
Marii, svou Matku! Jest dobrá a něžná. Nic

přísného není na ní, nic příliš vznešeného
nebo oslepujícího. Patříce na ni, vidímejen

svou přirozenost... Jest tak laskavá, ženi

koho neodmítá, kdo o její přímluvu prosí,

byťi byl hříšníkem sebe větším. Neboť sva

tí říkají, že nebylo ještě slýcháno,že by kdo

byl oslyšen, jenž s důvěrou a vytrvalostí
se utíkal k Marii. Jest tak mocná, žejí ni

kdy prosba není odmítnuta; potřebujejen

s prosbou před Syna svého předstoupiti, a

on ihnedjí prosbu vyplní" (74).
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2. Právě tím, že používáme prostřednic

tví Mariina, oslavujeme Boha více, ježto se

máme za nehodny, abychom samostatně

se blížili k jeho nekonečné velebnosti.

„VždyťBůh pokoru tolik miluje; pokor

ným dává svou milost, pyšným však se pro

tiví. Snižujeme-li se a máme-li se za nehod

ny, bychom předstoupili před něho a k ně

mu se přiblížili, sestupuje sám a snižuje se,

aby přišel k nám a nás povýšil. K této po

koře vede nás však právě tato pobožnost.

Učí nás, abychom nepřicházeli k Bohu sa

mi, nechťjakkoli je vlídný a milosrdný, ný

brž používali přímluvy Panny Marie, když

před Boha chceme předstoupiti a s ním

mluviti nebo se mu zaslíbiti a s ním se spo

jiti" (149).

3. Spasitel sám nás předešel svým pří
kladem.

„Nepohrdl býti uzavřen, jako zajatec a

otrok lásky v lůně své panenské Matky a
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potom 30 let jí býti poddán a poslušen.
Ačkoli nekonečná Moudrost věčného Boha

Syna měla nezměrnou touhu oslaviti Boha
Otce a spasiti lidi, nenalezla přecedokona

lejšího prostředku k tomu, než ve všem se

podrobiti Marii, a to nejen v prvních 8 ne
bo 10 nebo 15 letech jako jiné děti, nýbrž

po 30 let. Nebyli bychom bláhoví, kdyby

chom myslili, že nalezneme dokonalejší

prostředek k oslavě Boží, než když i my se

po příkladu věčného Syna Božího podro
bíme Marii?" (115).

b) Maria jest rozdavatelkou
všech milostí.

1. Bůh Otec má přebohatou pokladnu,

v níž uzavřel vše, co jest krásného, skvě

lého a vzácného, anoi svého vlastního Sy

na, a touto pokladnou jest Maria.

„Bůh Syn svěřil své Matce vše, čeho na
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byl svým životem a svou smrtí. Učinil ji
skladnicí všeho toho, co mu Otec dal dě

dictvím. Jejím prostřednictvím přivlastňu

je své zásluhy údům svého mystickéhotěla;

jejímprostřednictvím rozdělujesvémilosti.

Mariajest tajemnýjeho vodovod,jímž slad

ce a bohatě propouští svá milosrdenství."

„Bůh Duch Svatý udělil Marii, své věrné

Nevěstě,své nevýslovné dary. Učinilji roz
davatelkou všeho toho, co má, takže ona

všechny jeho dary a milosti rozděluje, ko

mu chce, kolik chce, jak chce a kdychce.

Ni jediného daru se člověku nedostane,

jenž by neprošel jejíma panenskýma ru

kama. Neboť taková jest vůle Boží, jež ur

čila, abychom dostávali vše skrze Marii“

(21).

Nuž komu pak Maria spíše své dary udě

Jí, ne-li právě těm, kteří se jí zcela a bez

výhradně zaslíbili? „Jakou měrou vy mě

říte, bude i vám zase naměřeno" (Mat. 7,2).
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Kteříjste dali s mírou, také s mírou obdr

žite ; ti však, kdož bez míry,t. j. vůbec vše

dali bez jakékoli výhrady, také bez míry

obdrží, t. j. hojnost milosti, jakých se ni

komu nikdy nedostalo.

„Když Maria zapustila kořeny do duše,

koná v ní divy milosti, které ona jediná
může konati... Vytvořenía vychováníve

likých světců, kteří přijdou-ke konci světa,

jest jí vyhraženo ;neboťjen tato obzvláštní
a zázračná Panna může ve spojení s Du

chem Svatým vykonati věci zvláštní a mi

mořádné“(28).

„Když Duch Svatý nalezne v některé
duši Marii, zavítá do té duše v celé své

plnosti a dáváse jí v hojnosti, a to v-té mí

ře,jak duše ona poskytuje místa Marii, je

ho Nevěstě. Jednaz hlavních příčin, proč

DuchSvatýnekoná zjevných zázraků v du

ších, vězí v tom, že je nenalézá dosti těsné

spojeny s Marií, svou nevěstou“ (29).
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2. Maria nám též pomáhá, abychom ob
držené milosti zachovali.

„Vzhledem k naší slabosti a křehkosti

jest nám přenesnadno zachovati milosti,
jež jsme od Boha obdrželi... Mimo to čí

hají také ještě zlí duchové dnem i nocí na

příznivou příležitost, aby nás okradli a

oloupili, aby nám vytrhli jedním těžkým
hříchem v jednom okamžiku všechny mi

losti a zásluhy, jichž jsme si za mnoholet

získali. Právě pro jejich zlobu a prohna
nost a zkušenost jest nám velice se obá

vati tohoto neštěstí, zvláště když uvážíme,

že jiní, kteří měli více milostí, byli bohatší

ctnostmi a hlouběji utvrzeni ve svatosti,

přece bídně byli překvapeni, oloupeni a

zpustošeni. Ach, kolikrát bylo vidět, jak

cedry libanonské, jak hvězdy nebeské ža

lostně padly a všechnu svou vysokost a

svůj lesk ztratily I"
„Odkud toto neštěstí? Nestává se z ne
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dostatku milosti, kteráž nechybí nikomu,

nýbrž z nedostatku pokory : měli sebe za

silnější než byli; myslili, že sami jsou s to,

aby uchovali své poklady ; opírali se sami

o sebe ; minili, že dům jejich je dosti za

bezpečen, aby uchoval drahocenný poklad

milosti. Pro tuto sebedůvěru Bůh dopustil,

aby byli oloupeni, přenechavje jejich vlast

ní síle. Kdyby byli svěřili svůj poklad Ma

rii, této Panně mocné a věrné, byla by je

chránila a uchránila jako svůj majetek"

(76). „Tato dobrá Matkapřijímá vše, co se

jí dá k úschově; jestliže to však jednou do
úschovy přijala, má také za svou povin

nost, aby to chránila a uchránila" (151).
„Dálejest velmi nesnadno zachovati mi

lost pro kromobyčejnou špatnost světa.

Světje nyní tak zkažen, že jest téměřnut

no, aby i zbožné duše byly znečištěny, ne

li blátem světa, tož aspoň prachem světa.

Jest zrovna zázrak, jestliže kdo uprostřed
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tohoto dravého proudu zůstane pevným a
není jím stržen a nezahyne v něm. Maria,

jediná Panna věrná, v níž had nikdy ne
mělpodílu, koná tento zázrak na těch,kdož

jí slouží tímto krásným způsobem"(77).

„Čím je to asi", tak táže se blahosl. Grig

nion, že obrácení přemnohých hříšníků ne

jsou trvalá? Čím to, že tak snadno upadají

do starých hříchů ? Čím to, že přemnozí

spravedliví, místo aby postupovali od ctno
sti ke ctnosti a získávali si nových zásluh,

ztrácejí často i ty skrovné ctnosti a milos

ti, jež měli ? Toto neštěstí má svůj původ

v tom, že člověk,jenž je přece tak slabý a

nestálý, důvěřuje v sebe, spoléhá na svou

vlastní sílu a pokládá se za schopna sám

uchrániti poklad své milosti a svých zásluh
a ctností. Touto pobožností však svěřujeme

všechensvůj majetek Marii; v její opatro
vání dáváme všechny statky své v řádu při

rozeném i v řádu milosti. Na její věrnost
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spoléháme, o její moc se opíráme; na je

jím milosrdenství a na její lásce stavíme,
aby udržovala a rozmnožovala naše ctnosti

přes úklady ďábla, světa a těla, kteří usi

lují, by nám je uloupili."

„Pravímejí jako dobré dítko své matce:

Moje milá Paní a Matko, uznávámplně,
že tvým prostřednictvím jsem obdržel více
milostí od Boha, než jsem zasloužil; ale má
smutná zkušenost mě učí, že nosím tento

poklad v nádobě velmi křehké a že jsem

příliš sláb a ubohý, bych tento poklad v so
bě uchoval. Prosím tě tedy, vezmi veške

ren můj majetek do úschovy a opatruj a

uchraň mi jej svou věrností a mocí. Ty-li

nade mnou budeš bdíti, neztratím nic; ty-li

mne chráníiš,jsem bezpečen vůči svým ne

přátelům" (148).

„Maria jest pevná kotva, jež všechny,
kdož na bouřlivém moři tohoto světa se

k ní připoutají, zachraňuje před ztrosko
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táním. Proto šťastni oni křesťané, kteří se

věrně a pevně připoutají k Marii | Nechť

bouře tohoto světa sebe více zuří, nezahy

nou v nich, aniž ztratí své nebeské pokla

dy. Šťastni, kdož se k Marii utíkají jako do

archy Noemovy !Vody potopy, v nichž tak

mnozí hynou, neuškodí jim" (150).
„Proto mohou věrní služebníci Marii

směle se sv. Janem Damascenským říci:

Vtebe, ó Matičko,maje důvěru, budu za

chránén. Když ty mě chráníš, nebojím se

ničeho. S tvou pomocí budu bojovati proti

svým nepřátelům a zaženu je. Neboťpo

božnost k tobě je zbraní spásy, kterou Bůh

dává těm, jež chce spasiti" (155).
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IV. ÚČINKY TÉTO POBOŽ

NOSTI

a) Vede k sjednocení s Kristem.

Blah. Grignion píše: „Tato pobožnostje
snadnou, krátkou; dokonalou a bezpečnou

cestou,bychomdospěli k sjednocenís na
ším Pánem a Spasitelem, v čemž právě zá
leží křesťanská dokonalost."

1. „Jest cestou snaďnou. Možno sice ta

ké jinými cestami dospěti ke spojení s Bo

hem, ale jen skrze mnohem více utrpení a

s mnohem více nesnázemi, jež jen stěží

překonáme... CestouMariinoujdeme však

mnohem jemněji a klidněji. Jest sice také

na této cestě sváděti kruté boje a přemá
hati veliké nesnáze; ale Maria, tato dobrá

Matka a Paní, jest svým věrným služební

kům zcela blízko, aby je osvítila v temno
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tě, poučila v jejich pochybnostech, posil

nila v jejich úzkostech a podpírala v jejich
bojích a potížích, že tato panenská cesta

k Ježíšovi smí oproti jiným cestám zvána
býti stezkou růžovou" (126).

„Ani tito věrní služebníci Mariini ne

jsou bez kříže: odmlouváse jim, jsou pro
následováni a pomlouváni, jsou jinýmne
snesitelni nebo kráčejí vnitřními temno

tami a pouštěmi, kde ani krůpěje nebeské

rosy nespadne. Jestiť a zůstane právě kříž

největším důkazem přízně Boží. Ale slu
žebníci Mariini nesou tento kříž s mnohem

větší lehkostí a s větší zásluhou. Co by ji

né tisíckráte přivedlo k pádu, podporuje

jen jejich pokrok. Neboťtato dobrá Matka,

všecka plná milosti a oleje Ducha Svatého,

číní jim kříž,který pro ně připravila, slad

kým a žádoucím" (127).

2. Tato pobožnost k Marii jest Arátkou

cestou, abychom nalezli Ježíše. V závislosti
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na Marii učiníme za krátkou dobu větš:

pokroky než za dlouhá léta vlastní vůles
sebedůvěry. Poslušný a Marii podrobeny
člověk bude hlásati skvělá vítězství nade

všemi svými nepřáteli. Budou se sice po

koušeti, aby mu překáželi v pokroku nebo

přivedli ho k pádu, ale za pomoci a vedení

Marie nepadne, ba ani se nedá zadržeti,

nýbrž obřími kroky bude spěti ke Kris

tu (129).

3. Tato pobožnost k Marii jest cestou do

konalou, bychom se spojili s Ježíšem Kris

tem, poněvadž Maria jest nejdokonalejší

a nejsvětější ze všech tvorů. Ať mi dá ně
kdo novou cestu k Ježíši Kristu, a ať tato

cestaje dlážděna všemi zásluhami svatých,

ozdobenavšemi hrdinnými ctnostmijejich,
osvětlena vším světlem andělů a okrášle

na všemi jejich krásami, aťvšichni andělé

a svatí jsou na ní, aby vedli, bránili a pod

porovali ty, kdož se jí chtějí ubírati: ujiš
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ťuji přece směle, že před touto tak doko

nalou cestou dám přednost neposkvrněné

cestě Mariině, cestě bez vady a chyby, bez

stínu a temnoty (131).

4. Tato pobožnost k Marii jest cestoubez

pečnou, abychom se spojili s Kristem a na

byli dokonalosti: neboťjest Marii vlastní

přivésti nás jistě k Ježíši Kristu. Duše, jež

usilují o dokonalost, nepotřebují se báti,

že by Maria jim v jejich snaze po spojení

s Bohem mohla býti na překážku... Niko
liv, čím více budou hleděti na Marii, tím

dokonaleji naleznou Ježíše Krista, který

jest s Marií... .Ba není vůbec tvora, který

by nám v tomto velikém díle mohl účin

něji býti nápomocen než Maria ; neboťjed

nak poskytne nám milosti k němu potřeb

né, jednak bude nás chrániti předšalbami

zlého nepřítele. Kde jest Maria, tam není

zlý duch... Kdo tedy chce beze strachu
před ošálením postupovati na cestě doko

110



nalosti a jistě Ježíše Krista nalézti, oddej

se z plna srdce této pobožnosti (134).

b) Maria obdařuje tuto poboznost
zvláštními odměnami.

1.Maria mituje ty, kdožsejí zcelazaslibili.

„Milujeje, poněvadž jest jejich opravdo

vou matkou; matka však miluje vždy své

dítky. Milujeje z vděčnosti, poněvadž i ony

ji opravdově milují jako svou dobrou mat
ku. Milujeje, poněvadž i Bůhje miluje jako

své předurčence. Miluje je, poněvadž sejí

zcela zaslíbili a stali se jejím podílem a je

jím dědictvím“ (171).

„Milujeje něžně, ano něžněji než všecky

ostatní matky. Spojte, můžete-li, všechnu

přirozenou lásku všech matek celého svě

ta k jejich dítkám v srdci jediné matky kje

jímu jedinému dítěti: to by byla zajisté lás

ka veliká nadmíru. A přece zůstane prav
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dou, žeMaria své dítkyještě něžněji miluje,

než by milovala ona matkasvé dítě"(171).

Miluje je také láskou účinnou. „Vyčkává

každé příznivé příležitosti, aby jim pro

kázala dobré a povýšila je a obohatila...
Dává jim dobré rady, aby vše činili, čemu

její Syn Ježíš Kristus slovem a příkladem

učil. Nedává-li jim sama těchto dobrých

rad, činí tak skrze anděly, jimž jest nej

vyšší ctí a největší radostí na její rozkaz

sestupovati k zemi a přinášeti pomoc je

jím věrným služebníkům"(172 nn).

2. Maria je živía zachovává. „Praví k nim

takřka : Pojďte a jezte chléb můj a pijte

víno, které jsem vám namisila (Přísl.9,5).

Jezte a pijte a hodně pijte, miláčkové moji

(Píseň Šal. 5, 1). Ježto ona je pokladnicí a

rozdělovatelkou darů a milostí Nejvyššího,

používá dobré, ano nejlepší částky jejich

k výživě a zaopatření svých dítek a služeb

níků. Budou silni chlebem života a opoje
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ni vinem,jež plodí panny (Zach. 9,17).Jho

Ježíše Krista nesou tak lehce, že jeho bří

mě sotva citi" (178).

3. Maria je vede a řídí. „Maria, hvězda

mořská, vede všechny své věrné služeb

níky k bezpečnému přístavu; ukazuje jim

cesty, jež vedou k životu věčnému; vystří

háje kroků nebezpečných, vede je za ruku

po stezkách spravedlnosti, zachycuje je,

když padají, zdvíhá je, když padnou, kárá

jejako laskavá matka, dopouštějí-li sechyb,
a také je někdy trestá, avšak zcela laska

vým způsobem. Může-li takové dítko, jež

jest poslušno Marie, své osvícené vůdky
ně, zblouditi na cestě k věčnosti? Jí násle

duje, nezbloudiíš, praví sv. Bernard" (179).

4. Maria jich chrání a je kryjeproti ne

přátelům. „Maria skrývá své dítky pod kří

dla své ochrany jako kvočna svá kuřátka,

provází je jako šik vojenský k boji spořá

daný (Pís. Šal. 6, 3). Jest možno, aby tako
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vy člověkse bálsvých nepřátel? Tato dob

rá matka a mocná panovnice nebes vyslala
by spíše voje o milionech andělů na po

moc některému ze svých služebníků, než

aby se někdy řeklo, že věrný služebník Ma

riin, který v ni složil svou důvěru, podlehl

svým nepřátelům" (180).

5. Maria činí jejich dobré skutky vzácněj

sími. „Zušlechťujedobré skutky, vyzdobu

jíc je svými vlastními zásluhami a ctnost

mi, a podává pak vše Spasiteli, ježto ona

nic si nepodrží. Tak způsobuje, že Ježíš

přijímá naše dobré skutky, byť byly sebe

menší a nepatrnější pro něho, krále králů ;

neboťpak se nedívá na dary, jež se mu při

nášejí, jako spíše na svou milou Matku,jež

mu je podává" (122-124).

6. Maria dává sejim. „Jest matkou slad

kosti a milosrdenství, jež se nikdy ve štěd

rosti a lásce nedá předstihnouti. Vidouc,

že služebnícijejí se jí zcela a úplně dávají,
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aby ji uctili a ji sloužili, že se zbavují i to

ho, co mají nejdražšího, aby jí to darovali,

dáváse také ona jim zcela a úplně způso

bem nevýslovným. Pohružuje je do pro

pasti svých milostí, zdobí je svými záslu

hami, podpírá je svou mocí, osvěcuje je

svým světlem, rozněcuje svou láskou, udě

luje jim všechny své ctnosti. Jest jejich zá

rukou, jejich náhradou, jejich veškerem
u Ježíše. Slovem, ježto oni náležejí úplně

Marii, náleží také Maria úplně jim" (120).

7. Maria dávájim podil na své víře,jakou

sama kdysi měla na zemi: víru čistou,jež

způsobí, že málo dbají na city a mimo
řádné milosti; víru živou a zanícenou lás

kou, jež působí, že všechny své skutky ko

nají jen z čisté lásky ; víru pevnou a ne

ochvějnou jako skála, že zůstanou pev
nými a stálými ve všelikých bouřích ; víru

účinnou a pronikavou,jež jim otvírá vstup

do všech tajemství Ježíše Krista, posled
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ních tajemství člověka, ano i do srdce Bo

ha samého; víru srdnatou, jež je uschop

ňuje, aby pro Boha a spásu duší veliké věci

podnikali a prováděli; víru konečně, jež

bude hořící pochodní, aby osvítila ty, kdož

sedí v temnotě a stínu smrti, aby roznítila

ty, kdož jsou vlažni a potřebují žhoucího

zlata lásky, aby dávala život těm, kdož

mrtvi jsou hříchem, aby mírným a moc

ným slovem obměkčovala srdce mramo

rová a vyvracela cedry libanonské, koneč

ně aby odolala duchu zlému a všem ne

přátelům spásy" (184).

8. Mariajim dává milost čistélásky. „Ona,

matka krásnéhomilování, zprostí srdceje
jich všeliké úzkostlivosti, všelikého otroc

kého strachu ; otevřejejich srdce a rozšíří,

aby cestou přikázání jejího Syna spěchali
se svatou svobodou dítek Božích. Poně

vadž Maria jim dává čistou lásku, nebu

doujiž vůči Bohuovládáni strachem, nýbrž
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čistou láskou. Budou v Bohu viděti své

ho Otce a neustále se snažiti, aby se mu lí

bili a důvěrně s ním obcovali jako dítko

se svým milujícím otcem. Urazí-li ho ne

šťastnou náhodou, ihned se před ním po

koří, srdečně ho poprosí o odpuštění, dět

sky po něm ruku vztáhnou a vstanou bez

nepokoje a bez malomyslnosti budou dále

k němuspěchati" (185).

9. Maria je plní velikoudůvěrouvBoha a

vni samu, ježto nebudouse již opírati o se

be, nýbrž jen o svou Matičku. Ježto se jí

tělem duší oddali, také Maria, jejíž štěd

rost vše převyšuje,dá se jim způsobem po

divuhodným, ale skutečným, takže směle

k ní mohou říci: „Všecekjsem tvůj, proto

mě spas (Ž. 94. 118). Mohou takéříci se

sv. Bonaventurou: „Jsi zachránkyní mou ;

proto chci s důvěrou si vésti a nebudu se

báti, jelikož tyjsi má sila amá chvála u Bo

ha." A opět : „Všecek jsem tvůj a vše, co
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mám, náleží tobě. Ó Panno slavná, budiž

pečetí na srdci mém, neboťsilná jest láska

tvá jako smrt" (186).

10. Waria je spojuje s Ježíšem: „Spojuje

je se svým-božským Synem pouty předů

věrnými a zachovává je v tomto spojení.

A když zahrnula své dítky a věrné služeb

níky důkazy své přízně a získala jim po

žehnání nebeského Otce a spojení s Ježí

šem, uchovává je v Ježíši Kristu a Ježíše

Krista v nich. Chrání jich a bdí stále nad

nimi, aby neztratili již milosti Boží, a dává

jim vytrvalost až do konce" (182).

„Mnohozbožných duší hledá Ježíše Kris

ta, jedni tou cestou,jiní jinou, a když často

celou noc byli pracovali, musí říci : „Celou

noc jsme se sice namáhali, a přece nic ne

ulovili" (Luk. 5, 5). Možno jim říci: „Mno

ho jste pracovali, a málo získali" (Agg. 1,

6). Ježíš Kristus jest ve vás ještě velmisláb.

Na neposkvrněné cestě Mariině však pra
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cuje se za dne; neboť v Marii není vůbec

noci, poněvadž v ni nebylo nikdy ani nej

menšího stínu hříchu; a jest třeba náma

hy mnohem menší" (190).

„Zbožné duše, jež jinou pobožností v so

bě chtějí vytvořiti Ježíše Krista, lze přirov

nati k sochaři, jenž spoléhá jen na svou
dovednost a umělost a nesčetněkráte dlá

tem do kamene udeří, aby z něho vytvořil

obraz Ježíše Krista. Mnohdyse jim to pře

ce nepodaří, ať už proto, že se jim nedo

stává nutné znalosti osoby Ježíše Krista,

či že mnohý úderselže a celé dílo znetvo

ří.Ty však, kdož tuto pobožnost pěstí, jest

přirovnati kslevačům :Mariajest ona krás

ná forma, v níž Ježíš Kristus božsky i při

rozeně jest tvořen ; do této formy se vlé

vají a noří, aby se stali věrným obrazem,

odlitkem Ježíše Krista. Při tom nespolé

hají na vlastní umění a dovednost, nýbrž

výlučně na výbornost formy" (192).
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11. Maria lvoří zvláště světceposledních
dob.

„Vytvoření a vychování velikých sva

tých, kteří v posledních dobách přijdou,

jest vyhraženojí" (29).

„Zvláštěna konci světa se budou největší
světci a světice, duše milostmi a ctnostmi

nejbohatší, co nejhorlivěji modliti k nejbla

hoslavenější Panně a kráčeti v její přítom

nosti, aby ji jako nejdokonalejší vzor na

podobili a její mocné pomoci dosáhli" (35).

„Tyto veliké duše, plné milosti a horli

vosti, budou k tomu určeny, aby se posta

vily proti nepřátelům Božím, kteří se zu

řivěpozdvihnou se všechstran. Budou pěs

tovati zvláštní pobožnost k blahoslavené

Panně a budou jejím světlem osvíceny, je

jím mlékem kojeny, jejím duchem vede

ny,její paží podpíránya jeji ochranoustře
ženy, takže jednou rukou budou bojovati

a druhou rukou stavěti... Slovem a příkla
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dem povedou všechny k dokonalé pobož
nosti k Marii, což jim vzbudí sice mnoho

nepřátel, ale přinese také mnoho požehná

ní a velikou slávu" (36).

„Předurčeníposlední doby vniknou spo

mocí a světlem Ducha Svatého do této po

božnosti ; pod vedením této Hvězdy moř

ské zakotví šťastněv přístavu přesvšechny

bouře a mořské loupežníky. Poznají veli

kost a vznešenost této Panovnice a věnují

se úplně její službě. Budou zakoušeti její

sladkosti a mateřské dobroty a jako milo

vané dítky svou Matku něžně milovati. Bu

dou poznávati milosrdenství, jichž Maria

jest plna, a chápati, jak velice pomoci Ma

riiny potřebují, a proto ve všem k ní se

utíkati jako ke své věrné zastánkyni a pro

střednici u Ježíše. Zvědí, že Maria je nej

jistějším, nejsnadnějším, nejkratším a nej

dokonalejším prostředkem, aby se dospělo

k Ježíši, a odevzdají se jí tělem duší bez
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jakékoli výhrady, aby právě tak bezpodmí
nečně náleželi Ježíši Kristu" (45).

„Ale kdo budou oni služebníci a dítky

Marie? Budou to kněží Páně, kteří jako

žhoucí oheň všude oheň božské lásky roz

niti. Budou jako ostré šípy v rukou mocné

Marie, aby prokláli její nepřátele. Budou

ohněm velikých strastí dobře očištěni a

s Bohem těsně spojeni, nositi zlato lásky

ve svém srdci, kadidlo modlitby ve svém

duchu a myrrhu umrtvování ve svém těle.
Pro chudé a maličké budou všude libou

vůní Ježíše Krista ;velikým, bohatým a pyš

ným tohoto světavšak zápachem smrti"(46).

„Budou to praví Apoštolové posledních

dob a Pán zástupů dá jim slovoa silu, aby
konali divy a dobývali slavných vítězství

nad jeho nepřáteli. Všude, kde budou ká

zati, nezanechají než zlato lásky, jež jest

naplněním zákona. Budou to praví učed
níci Ježíše Krista ; neboť budou kráčeti ve
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šlépějích jeho chudoby, pokory, lásky a
opovrhování světem. Budou cestě k Bohu

učiti v čisté pravdě, t. j. podle sv. Evange

lia a nikoli podle zásad světa, bez ohledu,
bez zřetele k osobě, bez šetrnosti, žádné

ho smrtelníka neposlouchajíce aniž se ho

bojíce, byťi byl sebe mocnější... Kdyse
to stane? Bůh sám to ví" (47).

„Sláva Ježíši v Marii. Sláva Marii v Je

žíši! Sláva samému Bohu! (227).
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MODLITBY

SLOŽENÉ NEB DOPORUČENÉ

BLAH.GRIGNIONEM



VENICREATOR SPIRITUS

Přijdiž, ó Tvůrce Duchu, k nám,
svých věrných mysli navštíviž,

nebeskou naplň milostí
srdce tvou láskou stvořená.

Ty Těšitelem býváš zván,

Tys Boha nejvyššího Dar,

Tys oheň, láska, živý zdroj

a pomazání duchovní.

Tys dárce darů sedmerých,
pravice Božímocnýprst,
ty plníš Otcův svatý slib,

jazykům skýtáš výmluvnost.

Ó rozněť světlo ve smyslech

a vlej nám lásku do srdcí,

trvalou silou upevni,
co v těle mdlého, křehkého.
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Vzdal od nás zlobu nepřátel

a na vždy uděl pokoje,
ať tebou šťastně vedeni,

jsme všeho zlého chráněni.

Tebou aťOtce poznáme

i v taje Syna vnikneme,

v Tebe, jenž z obou vycházíš,

po všechen čas aťvěříme.

Buď chvála Otci se Synem
i s Duchem Utěšitelem:

nám, Kriste, sešli s výsosti
Svatého Ducha milosti. Amen.

V.Vyšli Ducha svéhoa stvořeni budou,
R. A obnovíš tvář země.

Modlemese. Bože, jenž jsi srdce svých

věrných osvícením Ducha Svatého vyučil,

dej nám,abychom vtémže Duchuvše správ

ně chápali a z jeho útěchyvždycky se rado
vali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
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AVE MARIS STELLA

Zidrávas, Hvězdo mořská,

Matko Boží slavná,

jasná povždy Panno,
šťastná nebes bráno.

Blaze zní ti „Ave",

jímž tě Anděl zdraví:

uhosti v nás pokoj,

měníc úděl Evy.

Rozvaž pouta vinným,

zjednej světla slepým,

bědy od nás odvrať,

všeho dobra vypros.

Ukaž se nám matkou,

tebou přijmiž prosby

Bůh, jenž nám se zrodiv,

tvým chtěl slouti synem.
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Panno nejvzácnější,

nade všeckytišší,

učiň, aťvin prosti,

tiší jsme a cudní.

Zivot udělčistý,

cestu připrav jistou,

bychom u Ježíše
věčné blaho měli.

Chvála Bohu Otci,

čest buďKristu Pánu,
Svatému též Duchu,

jediná třem sláva. Amen.
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MAGNIFICAT
PřsenPanny Marie

Valebí duše má Hospodina:
A zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli

mém.

Že shlédl na ponížení nevolnice své: ne
bo aj, od této chvíle blahoslaviti mne bu

dou všecka pokolení.

Neboť veliké věci mi učinil ten, jenž

mocný: a jméno jeho svaté.

A milosrdenství jeho od pokolení do po

kolení těm, kteří se ho bojí.

Učinil moc ramenem svým: rozptýlil
pyšné smýšlením srdce jejich.

Sesadil mocné s trůnu, a povýšil poní
žené.

Lačné naplnil dobrými věcmi: a bohaté

propustil prázdné.
Ujal se Israele, služebníka svého, roz

pomenuv se na milosrdenstvísvé.

131



Jakož byl mluvil k otcům našim, Abra

hamovi a potomstvu jeho na věky.

(Odp. 100 dní jednou denně, v sobotu 7 let a 7

kvadragen.)
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PROSBY SV AUGUSTINA

Pane Ježíši, učiň, aťpoznám Tebe, aťpo
znám sebe, Ničeho ať si nežádám než Te

be. Aťsebe nenávidím, Tebe miluji.Všecko

ať činím pro Tebe. Aťsebe ponižuji, Tebe

vyvyšuji. Afmám na mysli jen Tebe. Aťse

be umrtvuji a v Tobě žiji. Cokoliv se stane,

ať přijímám od Tebe. Sebe ať pronásledu

ji, Tebe následuji a vždy ať si přeji Tobě

se připodobniti. Aťsobě se vzdaluji, k To

bě se utíkám, abych Tvé ochrany hoden se

stal. Aťse bojím o sebe,ať se bojím Tebe,

abych byl mezi Tvými vyvolenými. Sobě

aťnedůvěřuji, v Tebe důvěřuji, ať chci po

slouchati pro Tebe. K ničemu aťnelnu než

kTobě a chud aťjsem pro Tebe. Pohleďna

mne, abych si Tě zamiloval. Povolej mne,

abych Tebe viděl a na věky Tebe požíval.

Amen. (Odp. 50 dní.)
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MODLITBY RANNÍ

J ako veškeré tvorstvo se ráno obrací k vy

cházejícímu slunci, tak i ty pozdvihni své
srdce k Slunci spravedlnosti, k božskému

Srdci Ježíšovu,a to tím,že se úplněpoddáš

neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Tato myšlenka budiž první při tvém

probuzení. Pozdrav ihned Marii,jež tijest

na blízku; také ona pozdraví tebe a udělí

ti první milost toho dne. Pozdravji, jako

Ježiš, její dítě, ji každý den po probuzení

pozdravoval, a obětuj sebe i celý denjejí

ma rukama Bohu,líbaje škapulíř nebo me

dajlku a řka: „Všecekjsem tvůj, o Matičko,

a vše, co mám, je tvoje." Vypros si od ní

mateřskéhopožehnání, jak přemnozísvatí

stále činili, a zasvěť se neposkvrněnému

srdci jejímu.

Ranní modlitbu vykonej podle návodu
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bl. Grigniona : srdce Mariino budiž tvou

modlitebnou. Mysli, s jakými pocity ona
na kolenou vzdávala Boží velebnosti za

časného jitra svůj hold. Chval Stvořitele a

Zachovatele všech věcí, děkuj mu za otcov

skou ochranu v uplynulé nocia za dar no
vého dne, obětuj mu veškeré své konání

k jeho slávě a k spáse duší, vzbuď dobrý

úmysl, že chceš získati všech odpustků,

jichž můžeš získati, a pros Bohao jeho mi

lost a jeho požehnání. Obětuj svou mod

litbu ranní i všechny ostatní modlitby skrze
ruce Panny Marie, neboť rychleji a jistěji

býváme vyslyšeni, obracíme-li se na Ma

rii; nemůžeť Bůh jí ničeho odříci.

Ranní pozdrav nejsvětějšímuSrdci

Jezišovu oď sv. Gertrudy.

Pozdravuji a velebím tebe, nejslad
ší a nejlaskavější Srdce Ježíšovo,
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medotoký zdroji milosti,z něhožvy
plynulo vše dobré na nebii na zemi.
Ze všech sil srdce svého děkuji to
bě, že jsi této noci mne byl s láskou
pamětliv, mne svým svatým andě
Jem milostivě opatroval a chránil.
ObětujiTi tedy, májediná lásko, své
ubohé srdce a co nejvroucněji je po
roučím a vkládám do tvých rukou,
abys jeode všeho zléhoochránil, ro
sou své milosti zvlažil a žárem své

lásky roznitil, aby tě denode dnevíc
a více milovalo až na věky. Amen.

Ranní pozdrav Panné Marii podle
blahosl. Grigniona.

Ó nejlaskavější Paní, ó nejmilosrd
nější Panno Maria, chválím a vele
bím Tě, že jsi této noci nade mnou
bděla a mne chránila. Děkuji Ti, že
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jsi spolu sJežíšem za mne BohuOtci
vzdávala chválu a díky, jimiž jsem
mu povinován.

Pozdravuji Tě v tento den, ó ne
poskvrnéná Panno, s obnovenou
vroucností a spojuji se s božským
Srdcem Ježíšovým, s anděly, se sva
tými a se všemi zbožnými dušemi,
jež ti nejvíce jsou oddány. Abychti
svou lásku osvědčil, zasvěcuji se ti
nyní zcela se vším, co mám, ode
vzdávaje ti své tělo, svou dušia ce
nu svých dobrých skutků podle
všech tvých úmyslů a ke cti nejsvé
tější Trojice. Ó kéž bych tisíckrát
mohl dnes tuto svou obět obnoviti.

Přináším Ti ji, ó dobrá Matko, ve
sjednocení se všemi úmysly bož
ského Srdce Ježíšova, sevšemi obět
mi mešními, jež po celém světé se
slouží, a mám úmysl získati vše
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chny odpustky, jež mi možnozíska
ti, a zůstavuji tobě jejich přivlast
nění dle tvé libosti.

Přijmi, ó nejdobrotivější Panno,
tento malý dárek mé služebnosti ke
cti a ve spojení s onou poddaností,
s kterou Ježíš, věčnáVelebnost,te
be byl poslušen, ajako dík za před
nosti, kterými nejsvětější Trojice tě
vyzdobila.

Panuj, ó nebeská Panno, panuj
slavně na pravici svého Syna v ne
besích a vládni všemi statky Božími
bez výhrady.

O jediné prosím Tě, ó nejdobro
tivéjší Máti,abych ve všech chvílích
tohoto dne třikrát říkal: Amen!

Amen - k tomu, co jsi vykonala
na zemil Amen - k tomu, co nyní
konáš na nebi! Amen - k tomu, co
nyní konáš v mé duši!
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MODLITBY VECERNÍ

Králi věků,nesmrtelnémua nevi
ditelnému, Bohusamémučesta slá
va na věky věékův. Amen. (Odp.300dní.)

Ó Bože a Pane můj! Před tvou
velebností pokorně padaje na tvář,
klaním se tobě, oslavuji tebe a dob
rořečím tobě, vyznávaje tvou svr
chovanou moc a vládu nade všemi
tvory a svou naprostou závislost a
podrobenost. Ve spojení s Pannou
Marií a všemi svatýmiv nebesích a
věřícímina zemi volám: Svatý, sva
tý,svatý PánBůhzástupů! Plnájsou
nebesa i zemé velebnosti slávytvé.

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Sva
tému, jakož byla na počátku, inyní,
i vždycky,a na věky věkův. Amen.

Ó Paní a Matko má, Maria! Na
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sklonku tohoto dne tebe pozdravuji
se srdcem plným vděčnosti.Mnoho
kráte jsi dnes předstoupila za mne
k trůnu svého božského Syna,abys
mi vyprosila nových milostí. Děku
ji tobé za tvou mateřskouochranu a
pomoc a prosím, rač přednésti bož
skému Srdci Ježíšovu mé projevy
díků, neboť ty jediná mu důstojně
děkuješ.

Velikých milostí se mi dostalo,
abych jimi těžil. Ale s lítostí si při
pomínám, že jsem nebyl dosti vér
ným.

Zpytuj své svědomí: Jak jsi dostál své

mu zvláštnímu předsevzetí? Jak jsi konal

své povinnosti k Bohu, povinnosti svého
stavu, k představeným, k bližním? Jak jsi

se choval v modlitbách, v práci, ve chví
lích oddechu, v utrpení? Zkoumej se co do

pokory, cudnosti, mírnosti, zkoumej své
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myšlenky, náklonnosti, hovory, jednání.

Vzbuďdokonaloulítost z lásky.

Chybil jsem, ó Paní má, zarmou
til jsem tvé mateřské srdcei srdce
tvého božského Syna, ponévadž
jsem málo na Tebe vzpomínal, má
Jo se k Tobě utíkal. Odpusť mi mou
nevěrnost a nevděčnost, - Přistup
k milému Ježíši, jehož jsem urazil,
a vymoz mi odpuštění, neboť Tobě
ničeho neodepře.

Panno Rodičko Boží, oroduj za
mne u Ježíše! (Odp.100dní.)

Bože, buď milostiv mně hříšné
mu| (Odp.100dní.)

Nejsladší Ježíši, nebuď mi soud
cem, nýbrž spasitelem. (50dníodp.)

S-novoudůvěrou,s novou láskou
obracím se k tobě, ó Maria, a zasvé
cuji ti opět své srdce, abys je obě
tovala Srdci Ježíšovu. A poněvadž
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v době noční nemohu milého Boha
chváliti, račiž Ty ve své dobrotě
mne zastoupiti. Kolikrát této noci
srdce mé zatluče, tolik tisíckrát ra
čiž za mne Nejsvětější Trojici chvá
liti a velebiti, a každý dech můj rač
jakožto úkonlásky přijmoutidosvé
ho mateřského srdce, se svou lás
kou sloučiti a Srdci Ježišovu oběto
vati.

Tobě poroučím i všecky své mi
lé, rodiče, bratry, sestry, příbuzné,
přátele, dobrodince, nemocné, 0
puštěné, umírající a duše v očistci.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko,prosbami naši
mi nezhrdej v potřebách našich, ale
ode všeho nebezpečenství vysvo
boď nás vždycky, ó slavná a požeh
naná Panno, Paní naše, Prostředni
cenaše, Orodovnicenaše. SeSynem
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svým nás smiř, Synu svému nás po
roučej, Synu svému nás obětuj.

V.Učiňmne hodným chváliti Te
be, Panno přesvatá.

R. Dej mi sílu proti nepřátelům
svým.

V.Veleben budiž Bůh ve svých
svatých.

A. Amen.

Ó svatý Josefe, pěstoune Ježíše
Krista a pravý choti Marie Panny,
pros za nás a za umírající těto noci.

Ó Královno a Matko má, přijmi
mne tuto noc pod svou záštitu a po
žehnej mě ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého. Amen.
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MŠE SVATÁ

„Vávod,jak obcovati svaté Oběti ve

spojenís Pannou Marii

2

O můj Ježíši, chci býti účasten
všech MŠšísvatých, jež se dnes na
celém okrsku zemském slouží, a o
bětujiTije ve spojení súmysly Tvé
ho nejsvětějšího Srdce a úpěnlivě
volám k Tobě: Uchovej mi z každé
Mše svaté krůpěj svéKrve na odpy
kání mých hříchů a trestů za ně za
sloužených. Též volám k Tobě: Uděl
mi milost, aby mocí každé Mše sva
té jedna duše byla vysvobozena
z očistce, jeden umírající došel mi
losrdenství, jeden hříšníkse obrátil
k Tobě a jeden těžký hřích, jenž
Tvému nejsvětějšímuSrdcijest nej
bolestnéjší, byl překažen. Amen.
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Buď přítomen Mši svaté vždyve spojení

s Marii a postav se s Janem k ní pod kříž
na Kalvarii. Otaž se Marie, co tu činí...

Přináší obět! Obětuje svého Syna, Boho

člověka,„tělo zjejího těla, krev z její krve".

Mariajest kněžkou: láskyplnou shodou vů

Je své s vůlí Boží obětuje svého Syna. Rány,

jež rozdírají těloJežíšovo, zasahují její svd

ce, a tak obětuje Maria i sama sebe duchov

ně spolu s obětním Beránkem,jenž za naši

spásu umírá.
Pohleď tam na oltář, kde kněz slouží

obět Mše svaté ; jest to skutečná obnova

oběti na Kalvarii. Mohl-libys zapomenouti

Marie, bolestné matky, jež u kříže stála?

Ona jest nejdokonalejším vzorem,jak ob
covati Mši svaté.

Vždyť Maria byla účastna všech tajem

ství, jež ve Mši svaté se slaví. Vstup a Ky

rie připomínají její vzdechy po Vykupiteli;

Gloria chvalozpěv andělů při narozeníje
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jího Syna; epištola a evangelium zázraky,
jichž byla svědkyní; offertorium obětování

Ježíše ve chrámě; pozdvihování obět na
Kalvarii; přijímání její stálé vroucí spoje

ní s jejím Synem na zemi i na nebi. Jak

úzká jsou tedy pouta, jež tě s ní při této

oběti pojí!
Maria k duši: Přizačátku Mšesv. rci sa

ma k sobě: Nyní jsem na hoře Kalvarii...
Seber se a vstup do citů srdce mého. Při

«Confiteormysli na smrtelnou úzkost Pána
Ježíše na hoře Olivetské, Přehlédni krátce

své hříchy, živě jich litujíc a srdce své ke

mně pozdvihujíc ; naučím tě obětovati se

s mým Synem.

Od začátku az k evangeliu.
Chvdla a oslava velebnosti Boží.

Maria k duši: Mše svatá je obět chvály.

Člověk je stvořen, aby Boha chválil; ale
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pocty všech andělů a svatých v nebii všech

lidí na zemi nejsou ničím před Bohem,je
hož velikost je nekonečná. Jen Ježíš, vtě

lená Moudrost, jest s to, aby svým poko
řením v oběti Mše svaté chválil Boha důs

tojně. Obětuj tedy se mnou toto pokoření

mého Syna, pokoř se za tímto účelem hlu

boce a sebe samé se zříkajíc, rci se mnou

plna důvěry a lásky:

Bože můj, klaním se Ti a vzdá
vám Ti poctu jako svému Králi a
Pánu života mého. Vyznávám, že
vše,co jsem a co mám, obdržel jsem
ze štědré ruky Tvé. Ale ježto Tvá
nejvyšší velebnost zasluhuje neko
nečné úcty a chvály a já ve své na
prosté ubohosti nejsem s to, abych
Ji dal, čímjsem Ti povinen, obětuji
Ti ponížení Tvého Syna, mého Vy
kupitele. Obětuji Ti za sebe a za
všechny tvory ony pocty, jež Ti na
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tomto oltáři prokazuje Ježíš Kris
tus. Obrať,ó Pane, zrak svůj na své
ho božského Syna, v němž mášza
líbení. Co Ježíš činí, chci i já činiti
s ním. Pokořuji a ponižuji se s ním
před Tvou nejvyšší velebností, kla
ním se Ti ve spojení s klanéním a
s úmysly Tvého božského Syna, a
abychto ještě dokonaleji učinil,při
náším Ti toto pokoření s Marií a
skrze Marii.

Ó Matko mého Boha, pomoz mi
vzdáti Bohu poctu Jeho hodnou a
spoj se proto zcela se mnou. Obětuj
vemně a skrze mne citysvého srdce
a zvláště svou nevýslovnou radost
z nekonečné pocty, již se božské
Velebnosti dostává touto vzneše
nou obětí. Amen.

Maria: Vzbuzuj ve svém nitru tyto úko
ny dále; o jejich vnější formu se neznepo
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kojuj. Tou měrou, jakou vnikneš do mých

citů, vnuknu ti smýšlení dokonalé pokory
a hlubokého ponížení.

Od evangelia až kpozdvihování.

Zadostučinéní Bohu zaspáchanéhří

chy - smír.

Maria k duši : Pohleď na hříchy své a viz,

jakou vinu jsi nahromadila. - Jeden těž
ky hřích váží na váze Boží spravedlnosti

více než všechny dobré skutky svatých.

Abys usmířila božskou spravedlnost, jest
ti třeba nekonečné oběti, která se rovná

krvavé smrti mého Syna na kříži. Zatím

co kněz u oltáře za tebe obětuje drahou

krev Ježíšovu, rozpomeňse na slzy,jež já

jsem prolila na Kalvarii a později po na
nebevstoupení mého Syna, kdykoli jsem

konala bolestnou křížovoucestu a byla pří

tomna Mši svaté mého přijatého syna-kně
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ze sv. Jana. Při této vzpomínce směs slzy

své s mými a rci ve vší pokoře srdce:

Viz, ó Bože, nevděčnou duši, jež
tak často se provinila proti Tobě
největšími hříchy,nyní však své ne
sčetné chybyz celého srdce si oškli
ví, CoTi mohu na usmíření obětova

ti příjemnějšího než pokoření,jimiž
věčná Moudrost, Ježíš Kristus, Tvůj
Syn, za mne dosti učinil Tvé božské
spravedlnosti a jež Ti tam na oltáři
opět přináší.

Přijmi tedy,ó Pane, spolu se slza
miMariinýmivšechny zásluhyKris
tovy, jeho nejsvětější Krev, ano Je
žíše Krista,svého Syna od věčnosti,
Syna Mariina v čase, jenž jako můj
Vykupitel svou obět za mne obno
vuje.

A ježto můj Ježíš na tomto ol
táři se činí mým prostředníkem a
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přímluvčím a svou drahou krví Te
be za odpuštění pro mne prosí, spo
juji své prosby s hlasem této převe
Jebné Krve a prosím Tě za odpuště
ní nesčetných chyb,jichž sámjsem
se dopustil, i všech hříchů celého
světa.

Krev Ježtše Krista volá k Tobě
o milosrdenství a mé lítostí zdrce
né srdce prosí s ní, Můj Bože, ne
budeš-li pohnut mými slzami, dej
se pohnouti vzdechy svého Syna a
modlitbami Panny Marie. Vymohl
li Ježíš Kristus na dřevé kříže od

puštění pro celé lidské pokolení,
proč by ho neměl dosíci též pro mne
na tomto oltáři?Ano, mocitéto dra
hé Krve a pro slzy Marie, Tvé mi
Jované dcery, odpustíš mi, doufám,
všechnyméhříchy,ježaždo posled
ního vzdechnutí chci oplakávati.
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Dejž také, o Pane, všem ostatním
hříšníkům lítost a odpuštění!

Ó nebeská Matko, vidíš můj bol;
vypros mi slzy sv. Petra, zkrouše
nost MaříMagdaleny a lítost tolika
svatých, kteří z hříšníků se stali o
pravdovými kajícníky, abych zá
sluhami svaté oběti dosáhl úplného
odpuštění všech svých hříchů.

Maria : Opětuj tyto úkony s živou a hlu

bokou lítostí, já pak je přednesu svému

božskému Synu. Buď ujištěn, že odčiníš

takto všechny své viny, jež svými nesčet

nými zpronevěrami proti Bohu jsi na se
uvalil.

Odpozdvihováníaž kpřijímání.

Dik Bohu za prokázaná dobrodiní.

Maria k duši: Přehlédni v duchu všechna

dobrodiní, jimiž těBůh až do dnešního dne
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zahrnoval... Jsou nesmírná... Ach,jako
já, můžeš i ty z celé duše opakovati: „Ve
liké věci mi učinil Všemohoucí!" A oč ví

ce chce tento dobrotivý Bůh ještě pro tebe

učiniti v budoucnostil Vzpomeň však, že

mu hodně děkovati můžeš jen skrze Srdce

mého Syna Ježíše, jenž za tímto účelem se

stoupil na oltář do rukou knězových. Po

zoruj s láskou tohoto božského Spasitele,

který za tebe svému Otci děkuje. Spoj se

s anděly a svatými! Především pomni, že

já s tebou svaté obětijsem přítomna,a rci
Bohu se svatou radostí:

Ó můj Bože,jenž jsi mě tak něžně
miloval, vidíš mě před sebou obo
haceného všemi dobrodiními, jichž
jsi mi až dosud tak hojně udělil a
jimiž mé ješté v čase i na véčnosti
chceš zahrnovati. Vyznávám, že
Tvémilosrdenství kemně nemá me

zí. Než jsem hotov dáti Tobé, čím
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jsem Ti povinen. Přijmi,ó Pane,ja
kodík za tolikeré milostituto čistou,
neposkvrnénou Hostii,kterou Ti ve
spojení s Marií rukama knězovýma
přináším. Tento dar, který jest Ti
tak příjemný, stačí,vím to, k odpla
tě všech dobrodiní, jež jsi mi pro
kázal. Ježto má cenu nekonečnou,
vyváží všechna dobra, jež jsem od
Tebe obdržel a v budoucnosti ještě
obdržím.

Andělé Páně a vy, svatí občané
nebeští, a zvláště Ty, nebeská Paní,
má Matko, spojte se se mnou k po
děkování Bohumémua obětujte mu
za tím účelem všechny Mše svaté,
jež se dnes na celém světě slouží.
Proste ho, aby přijal milostivé mé
prosby se zřetelemna láskyplné dí
ky, jež Ježíš Kristus nyní na tomto
oltáři Bohu Otci vzdává. Amen.
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Maria: Nestačiž ti vyjádřiti tyto cityjen

jednou ;spoj seschválami méhosrdce.S ja
kým sladkým zalíbením Bůh všeliké dob

roty přijme osvědčení tak srdečné vděč
nosti!

Odpřijímání až do konce.

Prosba za všechnypotřebně milosti.

Maria k duši: Ve čtvrtém díle Mše svaté

až do konce neopomiň, nepřijímáš-li sku

tečně,přijímatiaspoň duchovně;i duchov

ní přijímání zanechává v duši kromobyčej

né milosti. Představ si, jak činí někteřímoji

služebníci, že já ti podávám Jezulátko,jež
na oltáři takřka znova se narodilo. Rozšiř

své srdce, vždyť jest to Syn Boží, jenž za

tebe oroduje a prosí. Kdybychti dala ujiš
tění, že já tvé prosby přednáším Bohu a já

za tebe u Boha se přimlouvám, s jakou dů

věrou mohla bys pak očekávati, že brzo
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budeš vyslyšena |!Než jest to Ježíš Kristus

sám, můj přemilý Syn, jenž se činí tvým

přímluvčím a svou předrahou krev svému

nebeskému Otci za tebe přináší.Proto pros

o mnoho milostí pro sebe a pro celýsvět.

Rci ve vroucím spojení se mnou a v nej

hlubší pokoře:

Bože srdce mého, vím, že jsem
Tvých milostí zcela nehoden; pro
své nesčetné hříchy nezasluhuji,
abys mě vyslyšel. Než pohleď na
tvář Ježíše Krista, svého Syna! Viz
tuto božskou žertvu, kteroujsi pro
mne na tento svět seslal a jež na
tomto oltáři obětováním své krvea
svého života mocnou u Tebe pří
mluvu za mne přednáší. Rač, ó Pa
ne, přijmouti tuto obět a pro záslu
hy Ježíšovy uděl mi všech milostí,
jichž potřebuji,abych dokonaldílo
SVÉspásy.
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Nebeská Matko! Ty vidíš mou
úplnou chudobu a vše zmůžeš u
Srdce svého Syna. Odvažuji se tedy
prositi Tě,abys mi vyžádala odpuš
tění mých hříchů, poznání sebe sa
ma, vroucí spojení s Tebou a smým
Spasitelem. Zjednej mi, 6 nebeská
Panovnice, všechny ctnosti u vyso
kém stupni a všechno, čeho mi po
třeba,abych opravduse stal blaže
ným. Vypros také svaté Církvi po
výšení, obrácení nevěřícím a hříš
níkům a všechny potřebné dary
mým bližním, zvláště těm, kteříjsou
mi drazí a za něž jsem povinen se
modliti, konečné duším v očistci
úlevy a vysvobození. Amen.

Maria: Pros důvěrně a neboj se, že žá

dáš příliš mnoho od Toho, jenž dává tak

rád. Pros za sebe, za rodiče, příbuzné a

dobrodince, za Církev a její představené!
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Pros s živou důvěroua s přesvědčením,

tvémodlitby ve spojení s mýmiu Ježíše ne

klamně dojdou vyslyšení. Vykonej po Mši

krátké díkůčinění... pak opusťkostel s po

city, jako bys šla s hory Kalvarie.

Než se dáš do práce, zanech, po příkla

du sv. Moniky, sv. Terezie a jiných svatých

své srdce před oltářem dále se klaněti. Bě

hem dne si vzpomeň, která dobrodiní jsi
ráno při Mši sv. obdržela. Tato myšlenka

zachová v tobě plamen zbožnosti a ulehčí

ti vítězství nad tvou hlavní chybou.
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RŮŽENEC-BREVIÁŘ KŘES

TANSKÉHO LIDU

Po sv. Dominiku nebylo většího apoštola
růžence nad bl. Ludvíka Grigniona z Mont

fortu. Kříža růženec byly hlavní jeho zbra

ně v apoštolské práci. Ježto Lev XIII., pa

pež růžencový, tuto modlitbu v patnácti
projevech křesťanskému lidu vřele a dů

tklivě doporučil a takřka na lidový breviář

povýšil, jest důležito, abychom se modlili
růženec často, ano denně, a to v pravém

duchu, jak bl. Grignion tomu učil. Dává

pak za tímto účelem tyto pokyny:

1. Sjednoť se se všemi anděly a svatými
nebes, kteří svou Královnu neustále zdra

ví. V jejich sboru zaznívej i tvůj hlas.

2. Sjednoť se se všemi spravedlivými
vv?

světa, se všemi věřícímizde na zemi, zvláš
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tě se všemi horlivýmictiteli Panny Marie,
kteří na celé zeměkouli radostně a vrouc

ně svou Královnu a Matku pozdravují.

3. Sjednoť se až i s božským Srdcem

Syna Mariina, jenž chce i nyní uctívati
Matku svou v nás a skrze nás a na našich

oltářích v nejsvětější Svátosti je přítomen.

4. Varuj se všeho,.co by tě vyrušovalo;

modli se růženec tak pobožně a pozorně,
jako by to byl poslední tvého života.

5. Pros při něm za sebe, za hříšníky, za

duše očistcové, za svatého Otce, za vyvý

šení Církve, za umírající atd.

Zdrávas Mariaje nejmocnější zbraň, jež

zahání zlé duchy, poráží nepřátele lidu Bo

žího, ničí bludy. „Zdrávas" plní nás všeli
vv?

kými milostmi, těší nebe, obnovuje radost

Panny Marie a šíří čest nejsvětější Trojice.

Po:prvním Ave, jež archanděl Gabriel se

pomodlil, stala se největší událost: vtěle

ní Syna Božího ; i nyní zajisté každé Ave
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vymůže nějakou milost. Nuž, kolik Zdrá

vasů se odříká při růženci! Jaké poklady
požehnání přislíbila Maria všem, kdožtu

to nebeskou modlitbu nábožně vykonají!
Představ si vždy živé tajemství Ježíše Kris

ta a uvažuj o něm ve spojení s Marií. Po

mni, co Ježíš pro tebe učinil a vytrpěl!

Udělej především zbožně kříž, kter“ je

znamením spásy a ukazuje cestu do nebe.

Potom se modli vyznání víry jako obnovu

křestního slibu s předsevzetím vyznávati

víru svou vždy bez ostychu před lidmi.

Sláva Otci... modli se ve spojení s Ma

rií a anděly, a Otče náš v duchu Ježíšově
ke cti Boha Otce a ke blahu Církve.

Při prvním Zdrávas pozdrav Marii ja
ko dceru věčného Otce a vyprošuj od ní

hojnou míru 'ctnosti víry, jež v ní na zemi

byla větší než víra všech patriarchů, pro
roků, apoštolů a všech svatých, a kterou

Maria sdílí svým dítkám v Církvi bojující,
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vaby je uvedla v porozumění života Ježíše

Krista a svých vlastních tajemství.

Při druhém Zdrávas pozdrav Marii ja
ko Matku Ježíše Krista, věčné Moudrosti,

a vyprošuj od Matky svaté naděje pevnou

důvěru, kterou vlévá všem, kdož ji jsou

zcela oddáni. Maria jest nadějí i těch, kdo

vší naděje pozbyli.

Při třetím uctivej ji jako Nevěstu Ducha

Svatého a pomni, že jest Matka krásného

milování; pros ji, aby rozšířila srdce tvé a

rozněcovala v něm vždy víc a více apoštol
skou lásku k Ježíši Kristu a k duším.

I. - Zvěstování Vtělení. - Ovoce ta

Jemství: Pokora.

Uvažuj s Marií podivuhodné ponížení, jež

Syn Boží, odlesk věčného Otce, zrcadlo

božské krásy a dobroty, na se béře tím, že

se podrobuje stvořené bytosti, aby odčinil
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tvou pýchu. Hlubokost pokory P. Marie po

výšila ji k důstojnosti Matky Boží.

Ó, jak jsi ještě marnivý, jak žádostivý
vážnosti světa| Chop se přece všech pro

středků, aby sis vyprosil a vypěstil ctnost

pokory, bez níž všechny ostatní jsou bez
významu.

Oběétujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento první desátek ke cti tvého
vtělení v lůné nejčistší Panny; pro
síme tě pro toto tajemství a přímlu
vu Mariinu o hlubokou pokoru.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství Vtělení sestup

tež do našich duší. Amen.

IT.- NavštíveníPanny Marie. - Oe

cetajemství: Láska k bližnímu.

DoprovázejsvatouPannuk jejípříbuz
né Alžbětě. Klaň se Ježíši, jenž skrze Ma
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rii udílí své první milosti. Jedno pozdra
vení Mariino stačí, aby celý dům naplněn

byl milostmi Ducha Svatého. Ježíš chce

i v budoucnosti vždy skrze Marii působiti

a skrze Marii všechny své milosti dávati.

Láska blíženská nutká Marii, aby toto pos
lání konala. Pros Marii o lásku k bližnímu,

ke konání skutků tělesného a duchovního
milosrdenství.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento druhý desátek ke cti návštěvy
tvé svaté Matky ujeji příbuzné Alž
běty a ke cti posvěcení Jana Křtite
le; prosíme tě pro toto tajemství a
přímluvu tvé svaté Matky o lásku
k bližnímu. Amen.

Otče náš... 10 Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Milosti tajemství navštívení se
stuptež do našich duší. Amen.
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II. - Narození Pána Ježíše. - Ovoce

tajemství: Opovrhování bohatstvím a
láska k chudobě.

Jaká chudoba ve chlévě ! Trochu slámy!

Několik plenek na ochranu Děťátka před

zimním chladem! Chudí pastýřijako dvo

řané! Jak toto Dítko, jež tak se oloupilo, to

lik si odřeklo, odsuzuje lakotu, lásku k bo

hatství a světu! Pros Marii o milost úplně
se odříkati všech tvorů.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento třetí desátek ke cti tvého na

rození ve chlévě betlémském; pro
síme té pro toto tajemství a přímlu
vu tvé svaté Matky o milost odříci
sestatkůsvéta, pohrdati bohatstvím
a milovati chudobu. Amen.

Otčenáš, 10Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství narození Páné

sestuptež do našich duší. Amen.
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TV.- Obětování Pána Ježíše. - Ovoce

tajemství: Čistota těla i duše.

Ježíš spočívá na čistých rukou Marie, sv.

Josefa, sv. Simeona a obětuje se jako čis

tá, svatá a neposkvrněnážertva nebeské
mu Otci. „Věčná moudrost nebydlí v du

ši, vníž se nalézá hřích."Mějvelikou lásku

k čistotě, která tě činí podobným andělům

a úzce spojuje s Bohem. Pros neposkvrně

nou Pannu o tuto ctnost a dej své tělo ne
beskému Otci v živou obět.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento čtvrtý desátek ke cti tvého
obětování ve chráměa očišťování

Panny Marie; prosíme tě pro toto
tajemství o pravou čistotu těla idu
še. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství očišťování se

stuptež do našich duší. Amen.
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V.-Nalezení Pána Ježíše.- Ovoceta

Jemství: Pravá moudrost.

Po tři dni hledá Maria s bolestí svého Je

žiše. - Jak veliká jest tvá touha po Ježí

ši? Kde jsou slzy a zármutek, že jsi ještě

tak daleko od něho?... Maria jest magnet,
jenž Ježíše do duše přitahuje. Obrať se na

ni, naučí tě nalézati Ježíše ve svátosti po
kání, ve svátosti Oltářní, ve vlastním srd

ci. Jeho láska a krása, jeho bohatství při

táhne srdce tvé. Miluj vždy Marii, zůstaň

s ní spojen, ona přitáhne Ježíše v srdce tvé.

Neboťkde matkajest, tam chce býti i dítě,

a kde dítě, chce býti i matka. Kdo nalezne
Ježíše a Marii, nalezl moudrost.

Obétujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento pátý desátek ke cti tvého na
lezení v chrámé; prosímeté proto
to tajemství a přímluvu tvé svaté
Matky o pravou moudrost. Amen.
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Otče náš... 10 Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Milosti tajemství nalezení Páně
sestuptež do našich duší. Amen.

VI. - Smrtelna úzkost Pána Ježíše. 

Ovoce tajemství: Litosl.

Viz Ježíše, an se potí krví na hoře Oli

vetské; i tvé hříchy béře na sebe a prote

be svíjí se bolestí jako šlápnutý červ. Slyš

slova jeho nářku : „Smutná jest duše má

až k smrti !" Kéž kalich tento, naplněný

i tvými hříchy, by ho minul! Měj soucit

s bolestmi Panny Marie, jež pro tvé hříchy

prolévá hořké slzy. Pros ji, aby pohnula

tvým srdcem, oplakávej svou dosavádní

tvrdost, vyprošuj milost obrácení pro hříš-.

níky, pro umírající tohoto dne,

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento šestý desátek ke cti tvé úzkos
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ti nahoře Olivetské; prosíme té pro
toto tajemství a přímluvu tvé svaté
Matky o pravou lítost a ošklivost
nad hříchy. Amen.

Otče nás, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milostitajemství smrtelné úzkos

ti Pána Ježíše sestuptež do našich
duší. Amen.

VII. - Bičování Pána Ježíše. - Ovoce

tajemství: Umrtvování smyslů.

Kolik bolestí, ran a urážek od smrtelné úz

kosti až ke krvavému bičování ! Jaký to

pohled! Neměl by zastrašiti i od nejmenší

smyslnosti? Jak draho platí Ježíš za duši
tvou! Pln soustrasti s bolestmi, jež Panna

nejčistší při tomto hrozném divadle cítila,

pros ji o milost umrtvování svých smyslů.

Kolik duší hyne z lásky k pozemským ra
dovánkám! Modli se za ně!
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Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento sedmý desátek ke cti tvého
krvavého bičování; prosíme té pro
toto tajemství a přímluvu tvé svaté
Matky o umrtvování smyslů. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství bičování sestup

tež do našich duší. Amen.

VIII. - Trním korunování. - Ovoceta

jemství: Pohrdání světem.

Do jak smutného stavu uvrhla tvá pýcha

Pána Ježíše, krále králů, pána nad pány.
Nejvyšší velebnost trním korunována, ku

sem starého šarlatového pláště pokryta!

A smečka žoldnéřů si tropí posměch z je

ho královské důstojnosti, plivají na něho,

bijí ho. Ejhle člověk! Sjednoť se s pocity

svaté Panny, hleď zadostučiniti za všechny

špatné řeči a chovej velikou úctu k svaté
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mu obličeji Páně. Pros o veliké pohrdání
světem.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento osmý desátek ke cti tvé trno
vé koruny a prosíme tě pro toto ta
jemství a přímluvutvé svaté Matky
o pohrdání všemi pozemskýmipo
ctami a hodnostmi. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství trnového koru

nování sestuptež do našich duší.
Amen.

IX. - Ježiš nese těžký kříž. - Ovoce

tajemství: Trpélivost v utrpení.

Viz, s jakou láskou Ježíš kříž na se béře,

jej objímá; jest mu znamením spásy, od Bo

ha vyvolenou zbraní, jíž zdrtí nepřátele.

Měj soustrast se srdcem Mariiným, krutě

vozdrásaným, když Matka se potkává se
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v2v 7
svým Synem natéto křížové cestě a vidí

ho, an v tomto poníženíjde na smrt kříže!

Ach, jak málo ty miluješ Ježíše! Jak často

reptáš přinejmenších zkouškách !Pros Ma

rii o trpělivost v utrpení a dokonalou ode

vzdanost do vůle Boží.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento devátý desátek ke cti tvé kří
žové cesty; prosíme tě pro toto ta
jemství a pro přímluvu tvé svaté
Matky o trpělivost ve všech tram
potách. Amen.

Otče náš, 10Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství křížové cesty

sestuptež do našich duší. Amen.

X. - Ukřižování. - Ovoce tajemství:
Obrácení hříšníků a útěcha duší.

Co všechno vytrpěla Maria, aby tě opět
zrodila k životuvěčnému!,Ukrutnost muk
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mučedníků",dí sv. Anselm, „není ničím ne

bo takřka ničím proti nesmírnosti utrpení
Panny Marie". Cti tuto Královnu mučední

ků, jež tolik vytrpěla pro tebe ;měj sní sou

strasta rci knís prorokem :,Ó Panno,dce
ro Sionská, s čím srovnám bolest Tvou?Jest

nesmírná jako moře!" Po příkladu Ježiše

a Marie buď hotov pro spásu dušívše trpě
ti. Pros o obrácení hříšníků a vysvobození
duší z očistce.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento desátý desátek ke cti tvého
ukřižování a tvé potupné smrti na
Kalvarii; prosíme tě pro toto ta
jemství a přímluvu tvé svaté Mat
ky o obrácení hříšníků, vytrvalost
spravedlivých a vysvobození duší
z očistce. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství ukřižování Je

žíšova sestuptež do našich duší.
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XT.- Zmrivýchostání Pána Ježíše. 

Ovoce tajemství : Láska k Bohu a

apostolská horlivost.

Leskem ozářen zjevuje se Ježíš v den své

ho vzkříšení. Jak oplývá srdce Mariino ra

dostí a slastí, když vidí nyní Syna svého
v nesmrtelnosti a nebeské slávě! Raduj se

s ní, neboťsláva Ježíšovajest i slávou Mat

činou. S jakou láskou setkáváse Ježíš také

s apoštoly a svatými ženami! Se stejnou

láskou vyhledávái tebe a chce se tobě dá

ti. U nohou Marie pros s důvěrou o lásku

k Bohu a o apoštolskou horlivost.

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento jedenáctý desátek ke cti tvé
ho slavného vzkříšení; prosíme té
pro toto tajemství a pro přímluvu
tvé svaté Matky o lásku k Bohu a
o horlivost v jeho službě. Amen.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
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Milosti tajemství zmrtvýchvstá
ní sestuptež do našich duší. Amen.

XII. - Nanebevstoupení Páně. - Ovo

ce tajemství: Touha po nebi.

Pohlížej s Marii za Ježíšem, an se vzná

ši, obklopen anděly a dušemi, jež vysvo

bodil z předpeklí. Jaká sláva, jaká to čest

a radost pro nebe a jeho obyvatele! Co cí

tilo však srdce Mariino po odloučení od

Syna? „Taková byla touha Mariina po spo

jení s Bohem, že bylo potřebí neustálého

zázraku, aby v tomto žáru lásky mohla ží

ti“ (Eudes). - Toužíš i ty po Ježíši, po nebi

jako Maria ? Prosíš o nebe - ale co činíš,

aby sis ho dobyl? Ó, kdybychom měli ve

Jikoutouhu po nebi, byli bychom mnohem

horlivější a obětavější ve službách Ježíšo

vých. Pros Mariio tuto ctnost, jež jest znám

kou našeho vyvolení.
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Obětujemeti, PaneJežíši Kriste,
tento dvanáctý desátek ke cti vítéz
ného tvého nanebevstoupení; pro
síme tě pro toto tajemství a pro pří
mluvu tvé svaté Matkyo vrouci tou
hu po nebi, našem pravém domovu.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milostitajemství nanebevstoupe

ní sestuptež do našich duší. Amen.

XIII. - Slavnost Letnic. - Ovoce ta

jemství: Seslání Ducha Svatého.

Ó sladké tajemství seslání Ducha Svatého,
založení Církve| Maria stává se matkou

Církve, rozdavatelkou darů Ducha Svaté

ho. Vždy chce Duch Svatý působiti s Marií,

skrze Marii, v Marii. Pros Marii pro sebe

a pro všechny o milost spojení s jejím sva

tým srdcem. „Vidí-li Duch Svatý, že Maria

je vněkteré duši milována, spěchá tam, při
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chází s největšítouhou naplniti jisvými da

ry a tvořiti v ní divy milosti."

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento třináctý desátek ke cti tajem
ství seslání Ducha Svatého; prosí
me té pro toto tajemství a pro pří
mluvu tvé svaté Matky o seslání
Ducha Svatého do našich duší.

Otčenáš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství seslání Ducha

Svatého sestuptež do našich duší.

XIV. - NanebevzetíPanny Marie. 

Ovoce tajemství: Láska k Marii.

Maria láskou umírá, jako láskou žila; ja
ký život, taková smrt! Těší apoštoly, žeh

ná jim a slibujejim svou přímluvu a ochra

nu s nebes.I pro tebe činí totéž; proto roz
šiř své srdce svatou důvěrou! Praví k tobě

svroucí láskou :„Ditkomé, neboj se ničeho,
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jájdu, abych tipřipravila příbytek !"Ó,jaká

to útěcha! Mariajest má dobrotivá a mocná

matka v nebi ; zná mé utrpení, mou bídu a

chce je zmírniti. Ó, miluj tuto Matku!

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento čtrnáctý desátek ke cti vzkří
šení a nanebevzetí tvé přesvaté Mat
ky; prosíme té pro toto tajemství a
na přímluvu Panny Marie o něžnou
oddanost k této dobré Matce.Amen.

Otče náš, 10 Zdrávas, Sláva Otci.
Milosti tajemství nanebevzetí

Panny Marie sestuptež do našich
duší. Amen.

XV. - Korunování Panny Marie. 

Ovoce tajemství: Setrvání v milosti.

Koruna slávy.

Po vítězném vjezdu na nebesa jest Ma
ria v nebi korunována. Jaká jest radost a
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sláva, jíž Maria oplývá, jsouc korunována

jako nejmilejšídcera Otce,jako podivuhod
ná matka Syna, jako nejvěrnější nevěsta
Ducha Svatého! Jak veliká jest její blaže

nost! Blahopřejme spolu se všemi svatými

své dobré Matce,jež jest zároveň Králov

nou všehomíra, a vzdávejme jí svůj ne
ustálý holdl Modleme se často a pobožně
„Zdrávas, Královno !"Kéž obrátí Maria své

milosrdné oči k nám do slzavého údolí,

kéž jest nám po tomto vyhnanství branou
nebeskou a ukáže nám Ježíše, požehnaný

plod života svého | Jako jelen po prameni,

tak vzdychej, duše má, po tobě, ó nejbla

hoslavenějšíPanno a Královno!

Obětujemeti, Pane Ježíši Kriste,
tento patnáctý desátek ke cti koru
nování tvé přesvaté Matky; prosí
me té pro toto tajemství a pro pří
mluvu Mariinu o milost setrvání a

o korunu slávy. Amen.
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Otče náš... 10 Zdrávas... Sláva
Otci...

Milosti tajemství slavného koru
nování Panny Marie sestuptež do
našich duší. Amen.

V. Oroduj za nás, Královno po
svátného růžence.

A. Abychom hodni učinění byli
zaslíbení Kristových.

Modleme se. Bože, jehož jedno
rozený Syn svým životem, smrtí a
zmrtvýchvstáním odměny spasení
věčného nám získal, uděl nám, pro
síme, abychom o tajemstvích těch
v posvátném růženci blahoslavené
Panny Marie rozjimajíce, i následo
vali toho, co obsahují, i toho,co sli
buji, dosáhli. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. Amen.
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KŘÍŽOVÁ CESTA

ato pobožnostjest přehojnýmiodpustky
obohacena a Matce Boží velice příjemna.

Křížovoucestou zbožně vykonanoulze do
síci milosti osvícení a obrácení hříšníků,

milosti úlevy a útěchy duším v očistci; pů

sobí se radost andělům a svatým, zvláště

však Ježíši Kristu a jeho svaté Matce, jež

po vstoupení svého Syna na nebesa často

ona místa navštěvovala, kde Syn její krev

svou prolil, což po jejím příkladě i první
křesťané rádi činívali.

Modli se tedy křížovou cestu v duchu

Panny Marie a s city jejiho srdce. Nejde

o dlouhé módlitby při křížové cestě.Stáčí,

řekneš-li při každém zastavení v duchu:

„Ó lásky nejhodnější Ježíši, obětuji Ti vše

chnu chválu, všechnyprosby a díky, jež
Matka Tvá na tomto zastavení Ti vzdala."
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Vzbuď také vždy úmysl, získati přikaždém

zastavení všechny odpustky, plnomocné
i neplnomocné.

Modlitba přípravná

Ó nebeská Matko, ve spojenís te
bou chci vykonati tuto bolestnou
křížovoucestu, kterou ty tak často
jsi konala. Kolikslz prolila jsi tehdy
při vzpomínce na bolesti Ježíšovy!
Jakou láskou k Bohua svým dítkám
bylas proniknuta! Ó, Matko, daruji
ti srdce své, aby zaplálo podobnou
láskou. Nedopusť, abych vůči ta
kovým mukám a potupám zůstal
chladným; pronikni mé srdce svou
láskou, abych bolestí Ježíšových
litoval, svou nevěru oplakával a ve
svých skutcích lásky byl šlechetněj
ším. Prosím tě,přesvatá Matko, aby
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odpustků,jež získám, dostalo se du
ším v očistci N. N., zvláště těm, jež
jsou nejvíce opuštěny.

Před každým zastavením

V. Klaníme se tobé, Pane Ježíši
Kriste, a dobrořečíme tobé.

R. Neboť svatým křížem svým
svět jsi vykoupil.

Po každém zastavení

Prosím tě, o Matko milá,
bys mi v srdce mocné vryla
muky, které trpěl Pán.

Otčenáš... ZdrávasMaria... Slá
va Otci...

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši!
R. Smiluj se nad námi!
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J. - Pán Ježíš od Piláta na smrt od

sSO0UZeM.

Uvažuj, jakou úzkost Maria cítila v duši

své, vidouc tento srdcervoucí děj v soud

ní síni, slyšíc hrozný křik Židů žádajících

smrt jejího božského Syna; jen Ježíš chá

pal její city.

Ó Maria, spojuji se s city tvého
srdce; s Ježíšem trpěla jsii ty za mé
hříchy. A poněvadž má sebeláska,
má lehkomyslnost a má smyslnost
Ježíšovi i tobě způsobily tolik po
kořenía bolestí, odsuzuji neúpros
ně všecky své náruživosti, zvláště
svou hlavní chybu, abych jednou
nebyl odsouzen od Soudce nejvyš
šího.
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JI. - Pán Ježiš běre na sebe kříž.

Ježíš řekl jednou: „Musím býti pokřtěn

křtem krve a jak toužím po tom, aby se tak
stalo !"S takovou láskou k tobě, ó křesťane,

objímá Ježíš kříž. Srdce Mariino jest věr

ným obrazem srdce Ježíšova ;Matka násle

duje proto svého Syna žárem své touhva
svoluje v jeho obět.

Ó Ježíši a Maria! Jak mám vám
děkovati za nesmírnou vaši lásku!
Vy samijste mi to přece řekli:mám,
abych se vám líbil, zapírati sebe sa
maa kříž nésti po všechny dny ži
vota svého. Ó Matko má! Zaslibuji
se ti zcela a chci s tebou Pána Ježíše
stále na křížové cestě následovati.

Vypros a dej mi milost zapírati se
a kříž trpělivé nésti.
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III. - Pán Ježíš po prvé pod křížem
klesá.

Jak těžké jest břímě kříže pro milého Spa

sitele! Již tolikerým zmořen utrpením, pa
dá pod opětovnými ranami katanů zem

dlen k zemi, a ostny trnové koruny vnikají

hlouběji do jeho hlavy. Proč tento první
pád, jenž i srdce Mariino tak zranil? Stal

se, aby odpykána byla tvá pýcha, zdroj to

lika hříchů, jež tě učinily otrokem ďáblo

vým. Také pyká Ježíš za první těžký hřích,
ztrátu nevinnosti křtem obdržené.

Ó Maria, všemi svými mukami
vymoz mi vyléčení mé pýchy,jež
se vkrádá i do nejlepších úkonů a
tvému Synu tak se nelíbí! Ó Matko,
obnov v mé duši krásunevinnosti.
A Ty, ó Ježíši, dej své Matce dítky,
otroky lásky, jichž počet by převy
šoval hvězdy na nebia jejichž ne
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vinnost by se vyrovnala nevinnosti
andělů.

IV.- Pán Ježíšpotkává Matku svou.

Kdo nám vylíčí pocity Syna a Matky při

tomto bolestném setkání! Jaký dojem uči

nil pohled Ježíšův na milující srdce Ma

riino! S podivem zvelebuj nesmírnou lás

ku obou těchto srdcí, jež neúnavně trpí
pro tvou záchranu. Měl bys zůstati vlaž

ným a chladným i při tomto pohledu?

Ó bolestná Matko, proč nemám
srdce svatých, abych tě potěšil za
tolikerá duševní muka! V náhradu
za svou chladnost obétuji ti sou
strast, kterou Ježíš přitomto bolest
ném setkánís tebou měl.Obraťsvůj
milosrdný pohled i k opuštěným
duším v očistci a k mé vlastní duši,
až s tímto světem se bude loučiti;
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vyjdi jí dobrotivě vstříc a doveďji
k Pánu Ježíši.

V.Šimon z Cyrénypomáhá Pánu Je
zisi nesli kříž.

Ježíš vzal na se tíži hříchů tvých a vše

chny tvé viny odčinil. Chce však, abys i ty

přispěl k svému vykoupení a měl podíl na

jeho bolestech. V osobě Šimona Cyrénské

ho zve také tebe, abys s ním břímě nesl.
Jsme strastmi a zkouškami obklíčeni všu

de na tomto světě,kterýrodí trní a bodlá
čí. Ale dobrota Ježíšova dala ti Marii na

pomoc a útěchu, Služebníci a dítky Panny

Marie jsou nejlepšími nositeli kříže.
Ó nebeská Těšitelko sluhů Bo

žích, pomoz mi nésti kříža podpo
ruj měvmých zkouškách a potížích.
Pomáhej také všem, na něž vlože
no břímě pečovati o duše, kněžím,
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vrchnostem, vychovatelům mláde
že; vypros jim hojnost ducha hor
livého, obětovnéhoa trpělivého.

VI. - Veronikapodává Pánu Ješísi
roucho.

Bez bázně lidské blíží se zbožná žena,

aby Ježíšovi osušila obličej. Láska k Ježí

ši ji pudí. A Ježíš, aby ji odměnil, nečeká

až na věčnost; ačv bolestech pohřížen, da

ruje jíza hrdinnou lásku svůj vlastní obraz.
Jaká to útěcha pro Marii, když viděla čin

lásky této ženy. Můžešjí tutéž radost způ
sobiti, zachováš-li čistotu duše své, v niž

Ježíš milostí svou přebývá, nebo, jestliže

jsi ji nešťastně pozbyl, očistíš-li ihned duši

svou ve svátosti pokání. Ach, jakou bolest

působí Marii duše poskvrněná hříchem!
Ónebeská Matko a Královno srd

ce mého,kéž soucitná rukatvá očis
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tí duši mou od jejích skvrn a za
chováji vždyčistou,aby království
Syna tvého bylo ve mněupevněno.
Zachovej v duších dětí nevinnost a
vymoz nám všem dokonalou čisto
tu srdce, těla i ducha, bychom na
věčnosti směli patřiti na tvář Boží.

VII. - Pdn Ježíš klesá po druhé poď
křížem.

Oč bolestnější prvního jest druhé klesnutí

Pána Ježíše !Pohled na hříchymé mladosti

vrhá ho znova k zemi. Maria chápe acítí
tíži těchto muk, drásajících srdce jejího Sy

na. Což nebude srdce mé při těchto smut

ných vzpomínkách zdrceno ? Tímto dru

hým pádem pyká Ježíš zvláště za příchyl

nost ke svůdným vnadám světa a k sobě

samému,příčinu to tolika hříchůa záhuby
tolika duší.
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O Maria, prosím tě pro zármutek
a bolesti Ježíšovy, vyléčiž mé z ne
zřízené náklonnosti k tvorům a od

trhni mě nyníjiž ode všeho, co mi
smrt jednou může uzmouti. Moud
rá a věrná Panno, nauč mé opovr
hovati zásadami světa a vždy pev
néji se spojovati s tvým svatým a
neposkvrněným srdcem.

VIII. - Ježíš těšíplačící ženy jerusa
lémské.

Ó kéž bychom lépe poznali lásku Srdce Je
žíšova ajeho soustrast s námi! V největším

utrpení nezapomíná žen,jež ho provázejí, a

těšíje. Ježíšje těšitelem v nesnázích. Ópojď

k jeho nejsvětějšímu Srdci,tam hledej, do

provázen Marií, úlevu! Uvaž jeho slova:

„Plačtenad sebou" a pouč se z nich, žehří

chy mají býti pravým předmětem tvýchslz.
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Ó Maria, kteráž jsi mi byla od Je
žíše dána, abys byla ve všem mou
náhradou u ného, nechť skane jed
na ze slz tvých na duši mou a ob
měkčí její tvrdost; vtiskni do duše
mé rány Ježíšovy a touhu po pravé
lítosti. Odvrať tresty, jež jsme svý
mi hříchy zasloužili. Pohni k lítosti
a vroucnosti duše vlažné a odvrať
od svaté Církve všeliké pohromy.

vr
IX. - Ježiš klesa poď křížempo třett.

Ježíš padá třikráte na cestě k hořeKalva

rii, jako tři mrtvé vzkřísil k životu: dítě,

jinocha, muže. Při tomto třetím pádu chce

odpykati hříchy,jež v dospělejším věku bý

vají páchány. Dojakýchbolestí jest pono
řen! Jak běsní katané, jak šlapou nohama

po nevinném Beránku a lomcujíjím, aby

vstal a dospěl až k poslednímuzastavení!
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Ónebeská Matko,jak rozdrásáno
bylo srdce tvé při pohledu na tento
poslední pád. Když Syn tvůj Lazara
křísil, chvěl se a slzel vzpomínaje
na hříšníky ze zvyku, zvláště na
ony, kteří šíří hnilobný zápach ne
čistoty. Ó Matko, Útočiště hříšníků,
vypros všem, kdož v hrobě hříchu
dlí a nad nimiž Syn tvůj tak hořce
plakal, milost, aby upřímně před
smrtí se obrátili.

X. - Pán Ježiš oděvu zbaven.

Kolik lidí oloupil zlý nepřítel o roucho ne
vinnosti, a Ježíš chce jim je za každou ce

nu opět získati. Ale co jest mu proto vy

trpěti! Násilnětrhají sněho oděv,jenž krví

jsa zbrocen, k tělu přilnul; rány znovu se
otvírají a částkyrozdrásanéhotěla Ipína o
děvu.Coje příčinoutéto bolesti Ježíšovy,již
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neposkvrněné srdce Panny Marie tak hořce

spolu pociťuje? Ach, marnivost, ješitnost

a neslušnost v oděvu působítuto bolest.
+

O Matko, odpusť nám zármutek,
jejž ti způsobila našemarnivost. Za
chovej násve skromnostia prostotě.
Pro slzy své a rány Ježíšovy oblec
nás rouchem ctností svých, rouchemsvatebním,abychoms jisto
tou se mohli objeviti před soudnou
stolicí tvého Syna.

XI.- Půna Ježíše přibijejí na kříž.

Jakou bolestí jsou srdci Panny Marie tyto

opětovnérány, jimiž ruce a nohy Ježíšovy

přibity na kříž.Všechny rány svatéhotěla

Ježíšova vnikají hluboko do její duše. Její

bolest je nevýslovně veliká. Byla by ze

mřela, kdyby Bůh ji nebyl zachoval přiži

voté pro jiná ještě utrpení. Obnov při tom
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tomto zastavení svůj křestní slib, jímž jsi
se tělem duší oddal Pánu Ježíši.

Ó můj Ježíši, v této chvíli obno
vuji svůj svatý křestní slib a znova
zaslibuji se úplně tvé svaté Matce.
Hřeby, jež tebe na kříž připevnily,
připevni i mne nerozlučně k sobě
touto krásnou dokonalou pobož
ností, jíž nechťvšechny mé myšlen
ky, řeči i skutky jsou proniknuty.
Vždyť s kříže chtěl jsi vše k sobě
přitáhnouti; přitáhni také mne a
všechny duše k sobé nejvroucněj
ším spojením stvou svatou Matkou.
Prostřednictvím Marie nechťKris

tus vnás žije a vládne!

XII. - Pán Ježíš na kříziumírá.

Abychom stali se hodnýmiblížiti se k Ukři

žovanému, jest nutno spojiti se s Marií.
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Ó, pozorujme Královnu mučedníkův jejím
bolu pod křížem. Volá k nám: Vizte, je-li

bolest jako bolest má! - Ó, kéž bychom
mohli cítiti s ní přiměřenou soustrast 

V náhradu obětujme jí soustrast, kterou
Pán Ježíš na kříži cítil se svou Matkou.

ÓJežíši, promluv s křížepro mne
ono tvůrčí slovo: „Ženo, hle syn
tvůj! Synu, hle Matka tvá" Ó Ma
ria, nezasluhuji slouti ditkem tvým;
ale Ježíš tomu chtěl. Ukaž tedy, že
jsi Matkou mou. Odevzdávám se,
jako sv. Jan, zcela do tvých rukou.
Jednej se mnou a se vším, co mám,
dle libosti své a Syna svého.

XIII- TěloPána Ježíšesnimají s kří

že a kladou na klín bolestně Matky.

Srdce Mariino přebývalo v Srdci Synově.

Když tedy kopí otevřelo srdce Ježíšovo,i
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srdce Matkyjeho Marie prokláno mečem
bolesti! - Mrtvé tělo Ježíšovo položeno do

jejího náručí. Jaký to srdcervoucí pohled!
Každá rána, kterou pozoruje, jest mečem,

bodajícím v její srdce. Pomni, že Pán Je

žíš chtěl býti ranami poset, aby zhojil rá
ny duše tvé. Pros bolestnou Matku o úplné
uzdravení duše své.

Nebeská Matko,dopřej mi,abych,
byť sebe nehodnější, s Ježíšem se
položil do tvého mateřského náručí!
Ranami Ježíšovými zhoj rány duše
mé, očisti tělo mé, krví Syna svého
smyj skvrny mého srdce a spoj je
na vždy sjeho nejsvětějšímSrdcem.

XIV. - Tělo Pána Ježíše kladou do

Arobu.

Oběťse strany Panny Marie musí býti úpl
vvná. Přesvaté tělo Pána Ježíše vloženo do
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hrobu a odňato jejímu zraku; než srdceje
jizůstává pohříženovjeho svatýchranách.
Když Pán Ježíš zavítá ve sv. příjímání do

tvého srdce, dlí i Maria v srdci tvém, aby

se mu klaněla a ho těšila. Proto, než opus

tíš hrob, potěšještě jednou svou nebeskou

Matku a rci pln lásky:

Ó, Matko Boží, prosím tě,vryj mi
do duše rány mého Spasitele. Vše
chna muka Ježíšova došla ozvěny
v srdci tvém: učiň, abychom se to
bě podobali. Kéž po tvém příkladu
jsme až do posledního dne života
pamětlivi bolesti kalvárských! Kéž
všudy, při svých pracích a útra
pách zachovámeje v paměti!

Modlitba závěrečna

Ó nejdobrotivější Pane Ježíši Kris
te! Děkuji Ti pokorně za veliké mi
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losrdenství, jež jsi mi na této křížo
vé cestě prokázal. Prosím Tě, račiž
způsobiti, aby Tvá předrahá krev,
Tvé přehořké umučení a Tvá smrt
nezůstaly bez užitku, a my všichni
pro milosrdenství Tvé přijati byli
do věčné slávy a blaženosti. Amen.

Denní modlitba k Pánu Ježisi

Ó Ježíši, žijící v Marii, přijďa živ
buďv služebnících svých v duchu
svatostisvé, v plnostisíly své,v pra
vosti ctností svých, v dokonalosti
cest svých, v společenství tajemství
svých, panuj všeliké moci nepřátel
ské v Duchu svém k slávé Otcově.
Amen. (Odp.300dní.)
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VĚNEC DVANÁCTI HVĚZD
blahoslavenéPanny Marie

S. apoštolJan,miláčekPáněi Mariin,vi
děl, jak ve XII. kapitole své knihy „Zjevení“

vypravuje, „velikýdiv na nebi: ukázala se

žena oděná sluncem a měsíc pod noha

ma jejíma a na hlavě její koruna dvanácti

hvězd". Dle výkladu Církve je tou ženou

Maria a hvězdyznamenajíjejí ctnostia vý

sady. Tojest podnět k této modlitbě, kterou

nebesa četnými divy a milostmi požehnala,

kterou mnozíctitelé nebeské Královny rá
di se modlívali, jako sv. Josef Kalasanský,

sv.Jan Berchmanna j. - Také bl. Grignion

tuto modlitbu si oblíbil, některými přídav

ky rozmnožil, údům svých řeholních spo

lečností jako část modlitby ranní uložil a

ve spisech svých vřele doporučil. Při kaž

dém ze dvanácti Zdrávasů jest dobře po
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jménu Ježíš připojiti prosbu o některou
ctnost, a to v prvním oddílu: 1. který v nás

víru rozmnožiti; 2. který v nás naději po

silniti; 3. který v nás lásku roznititi; 4. kte

rý nám pravou zbožnost uděliti račiž. V od
dílu druhém: 1. který nám ducha sebezá

poru; 2.pravou pokoru; 3. svatou cudnost;
4, božskou moudrost uděliti račiž. Ve tře

tím oddíle: 1.který nám ctnost poslušnosti ;

2. trpělivosti ;3. mírnosti; 4. setrvání v dob
rém až do konce darovati račiž.

V.Dej, abych důstojně tebe chvá
Jil, Panno přesvatá.

R. Uděl mi síly proti nepřátelům
svým.

I.

Věřímv Boha. Otče náš. Zdrávas
Maria.

1.Blahoslavenájsi, Panno Maria,
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jež jsi v lůně svém nosila Tvůrce
světa; porodilajsitoho,jenž té stvo
řil, a na věky zůstáváš pannou.

V. Raduj se, Maria Panno.
AR.Raduj se tisíckrát.
Zdrávas Maria.

2. Svaté a neposkvrnéné Panen
ství, nevím,jakými chválamité zve
Jebiti, neboť pojalo jsi v lůno svéto
ho, jehož nebesa nemohla obsáh
nouti.

R. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisíckrát.

Zdrávas Maria.
3. Všecka krásnájsi, Panno Ma

ria, a poskvrny není na tobě.
A. Raduj se, Maria Panno; raduj

se tisickrát.
Zdrávas Maria.
4, Více darů se ti dostalo, ó Pan

no, nežli je na nebi hvězd.
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A. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisíckrát.

Slava Otci.

II.

Otčenaš. Zdravas Maria.

5. Sláva tobě, vládkyně světa! U
veďnás ksobědoradostí nebeských,

A. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisíckrát.

Zdrávas Maria.
6. Sláva tobě, Pokladnice milostí

Páně! Učiň nás podílníky svého po
kladu.

A. Raduj se, Maria Panno,raduj
se tisíckrát.

Zdrávas Maria.
7. Sláva tobě, Prostřednice mezi

Bohem a člověkem! Učiň, aby nám
byl Všemohoucí milostiv.
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A. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisíckrát.

Zdrávas Maria.
8. Sláva tobě, zhoubkyně bludů

a zlých duchů! Budiž naší blaho
sklonnou vůdkyníi.

A. Raduj se, Maria Panno,raduj
se tisickrát.

Sláva Olci.

EI.

Otčenaš. Zdrávas Maria.
9. Sláva tobě, Útočiště hříšníků |

Přimlouvej se za nás u Pána.
A. Raduj se, Maria Panno, raduj

se tisíckrát.
Zdrávas Maria.
10. Sláva tobě, Matko sirotků!

Učiň, aby se nad námi slitoval Vše
mohoucií.
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R. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisíckrát.

Zdrávas Maria.
11. Sláva tobě, Radosti spraved

livých! Uveďnás k sobě do radostí
nebeských.

A. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisickrát.

12. Sláva tobě, v životě i ve smrti
Pomocnice nejochotnější! Uveď nás
k sobě do říší nebeských,

A. Raduj se, Maria Panno, raduj
se tisíckrát.

Slava Otci.
Modlemese.

Zdrávas, Maria, Dcero Boha Otce.
Zdrávas, Maria, Matko Boha Syna.
Zdrávas, Maria,NevěstoDuchaSva
tého. Zdrávas, Maria, chráme nej
světější Trojice. Zdrávas, Maria,
Paní má, pěstounko má, růže má,
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královno srdce mého, matko, živo
te, slasti a naděje má nejdražší, ano
srdce mé a duše má! Všecek jsem
tvůj a vše, co je mé, je tvoje, o Pan
no nade vše požehnaná. Budiž tedy
ve mně duše tvá, aby velebila Pána;
budiž ve mné duch tvůj, aby plesal
v Bohu. Polož se, Panno věrná, jako
pečeť na srdce mé, abych v tobé a
skrze tebe byl shledán věrný Bohu.
Popřej mi, ó dobrotivá, abych byl
připočtenktěm,které jakodítky své
miluješ, učíš, řídíš, živíš a chrániš.
Učiň,abych z lásky k tobě pohrdaje
všemi útěchami pozemskými, Inul
vždy k útěchám nebeským, až by
ve mně skrze Ducha Svatého, tvého
nejvérnějšího Ženicha, a tebe, jeho
nejvěrnější nevěstu, vytvořen byl
Ježíš Kristus, Syn tvůj, k slávě Otcově.Amen.© Bl.GrignionzMonifortu.
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ZASVĚCENÍ SEBE
Ježíši Kristu, Mfoudrosti vtělené,

skrze ruce Mariiny

/

O Moudrosti věčná a vtělená |!Nej
milejší a klanéní nejhodnější Ježiši,
pravý Bože a pravý Člověče,jediný
Synu Otce věčného a Marie vždy
Panny,klaním se tobé hlubocev lů
ně a skvělostech Otce tvého po ce
lou věčnost,av panenském lůné Ma
rie, tvé nejdůstojnější Matky v čas
tvého vtělení.

Díky toběvzdávám,že jsi sám se
be zmařil, přijav způsobu nevolni
ka,abys mnevytrhl zkrutého otroc
tví dáblova. Chválím a oslavuji tě,
žejsi se ve všem ráčil podrobiti Ma
rii,své svaté Matce, abys mne učinil
skrze ni svým věrným nevolníkem.
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Ale běda, já nevděčný a nevěrný,
nezachoval jsem slibů, jimiž jsem
se ti tak slavné zavázal na křtu sva

tém. Nikterak jsem neplnil svých
povinností; nezasluhuji sloutitvým
synem ani tvým nevolníkem, a po
něvadž nemám do sebe nic, co by
nezasluhovalo tvého zapuzení a
hněvu, neodvažuji se již přiblížiti
sámktvému přesvatémuapřevzne
šenému Veličenstvu. Proto se utí
kám o přímluvu k tvé nejsvětější
Matce, již jsi mi dal za prostřednici
u tebe; a touto cestou doufám, že
se mi dostane zkroušenosti aodpuš
tění mých hříchů, že získám moud
rost a že mi bude zachována.

Pozdravuji tě tedy, ó Maria ne
poskvrnéná, živoucístánku Božství,
v němž Moudrost věčná se skrýva
jíc, přeje si přijímati klanění Andě
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lů i lidí. Pozdravuji tě, ó Královno
nebe i země, jejíž vládě je podro
beno všecko, což jest nižší Boha.
Pozdravuji tě, bezpečné Útočiště
hříšníků, jež nikomu neodpírá mi
losrdenství; vyslyš mé tužby po
božské moudrosti a přijmi za tím
účelem sliby a nabídky, jež ti má
nízkost předkládá.

Já N...., nevěrný hříšník, obno
vujia potvrzuji dotvých rukou svo
je sliby křestní.Odříkám se navždy
Satana, jeho přepychu i jeho děl, a
dávám sezcela aúplně Ježíši Kristu,
Moudrosti vtělené, abych za ním
nesl svůj kříž po všeckydni svého
života.Aabych mubyl věrnější,než
jsem byl dosud, volím si dnes tebe,
ó Maria, vpřítomnosti všeho Dvora
nebeského, za svou Matku a Paní.

Vydávám a zasvěcuji tobě jako
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nevolník své tělo i svou duši, svoje
statky vnitřní i vnější, i hodnotu
svých dobrých skutků minulých,
nynějších i budoucích, zůstavuje ti
úplné a neomezené právo vládnouti
mnou a vším, co mi náleží, bez vý
hrady, podle tvého zalíbení, k nej
větší slávě Boží v čase i věčnosti.

Přijmi, ó Panno dobrotivá, tuto
nepatrnou oběť mého nevolnictví,
v uctění onoho poddanství, jímž se
Moudrost věčná podrobila tvému
mateřství a ve spojení s ním; vhold
moci, kterou oba máte nad tímto
ubohým červíkem a bídným hříšní
kem, vdikůčinění za milosti a před
nosti, jimiž té vyznamenala svatá
Trojice. Prohlašuji, že chci od ny
néjška jako tvůj pravý nevolníkvy
hledávati tvé cti a tebe ve všem po
slouchati.
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Ó Matko podivuhodná, představ
mne svému milému Synu jakožto
věčného nevolníka, aby vykoupiv
mne skrze tebe, přijal mne též skrze
tebe. ÓMatko milosrdenství, dopo
moz mi, abych došel pravé moud
rosti Boží a proto mne připusťv po
čet těch, jež miluješ, učíš a vedeš,
jež živíš a chrániš jakožto své dítky
a své nevolníky.

Ó Panno věrná, učiňmne vevšem
tak dokonalým učedníkem, násle
dovníkem a nevolníkem vtělené
Moudrosti, Ježíše Krista, Syna své
ho, abych na tvou přímluvu a za
tvým příklademdospěl plnosti jeho
věku na zemi a jeho slávy v nebe
sích. Amen.

Úplné odpustky za obvyklých podmínek ve svátek

Neposkvrněného Početí bl. Panny Marie a 28. dubna. 

Reskr. Pia X, 24. října 1907.
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