Pobožnost k sv. Dominiku
(Tak zvaná patnáctiúterková)
Pobožnost patnácti úterků ke cti a chvále sv. Dominika skládá se z
řady duchovních cvičení v čas patnácti po sobě bezprostředně následujících
úterků ke cti a chvále sv. Dominika a patnácti tajemství sv. růžence. Důvody
ale, které nás mají pohnouti k velké důvěře k sv. Otci Dominiku a k vykonání
této pobožnosti, jsou rozličné. Známo jest totiž, že tento veliký služebník Boží
od Boha byl světu darován ku spasení nesčíslných duší, jež svým kázáním,
Duchem sv. prodchnutým, a neúnavnou horlivostí v udělování sv. svátostí pro
nebe získal; proto o něm též církev svatá praví, že jest magnus animarum
oeconomus, veliký hospodář duší. Slynul vždy ohnivou horlivostí pro spásu
duší nesmrtelných a podstoupil nevýslovné útrapy, namáhání a úsilí, aby jich
získal pro nebe. Jeho přímluva jest velmi mocná a nikdy jí Pán Bůh neoslyšel.
Umíraje, přislíbil nám světec tento ještě na konci života svého, že nám
po své smrti více bude pomáhati a přispívati než v životě svém. A jak věrně slib
svůj splnil, dokazují všichni ti, kteří moc přímluvy jeho zkusili.
Po blahoslavené smrti sv. Dominika (r. 1221) přicházeli věřící k jeho
hrobu, aby jeho přímluvou nějakou potřebnou milost od Boha sobě vyprosili.
Někteří modlili se klečíce na jeho hrobě, jiní dali mše sv. sloužiti, neb rozžali
svíčky k poctě jeho, neb přistupovali v úterý k sv. přijímání ke cti a chvále sv.
Dominika, Otce našeho. Že ale právě úterek byl ustanoven k pobožnosti této,
toho příčina jest následující: V úterý v týdnu svatodušním r. 1233 vydal sv.
Otec Řehoř IX. rozkaz, aby vzácné ostatky, t. j. tělo sv. Dominika slavnostně
bylo vyzdviženo. Když rakev, v níž tělo sv. leželo, v přítomnosti arcibiskupa z
Ravenny a mnoha jiných biskupů a nesčíslného množství 1idu byla otevřena,
rozšířila se nebeská vůně a naplnila celý kostel. Taktéž staly se mnohé zázraky,
které tak dojaly všecky přítomné, že mnozí z nich slíbili raději umříti, než
těžkého hříchu se dopustiti. Lid se jenjen hrnul do kláštera v Bologni, neboť
každý chtěl viděti převzácné tělo sv. Dominika, takže synové sv. Dominika,
chtějíce uspokojiti touhu zbožného lidu, nuceni byli následující úterý tělo sv.
Dominika opětně vystaviti. Od toho času zami1oval sobě zbožný lid den ten a
počal zvláště úterý ke cti a chvále sv. Dominika slaviti a světiti. Pobožnost
však patnácti úterků ke cti a chvále sv. Dominika vyvinula se teprve r. 1631 a
sice následovně: V městě Florencii panoval veliký a strašný mor, jemuž nebylo
lze nikterak se ubrániti, neboť všechny prostředky, jichž se užívalo, minuly se
výsledkem.
Tu napomínal kněz řádu sv. Dominika, P. Mich. Angelus Pruni lid
kázáním, aby když tělesné prostředky nic nepomáhají, k duchovním
prostředkům své útočiště bral, a takto hněv Boží od sebe odvrátiti se snaži1.
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Zvlášť v jednom dojímavém kázaní radil jim, aby si vyvoli1i sv.
Dominika přímluvčím u Boha, a aby za tou příčinou po 15 úterků, které ještě k
svátku sv. Dominika zbývaly, k sv. zpovědi a k sv. přijímání přistupovali, a
mimo to i jiné dobré skutky, totiž půst, almužnu a modlitbu konali.
Slova horlivého kazatele líbi1a se lidu, vznešeným i prostým, bohatým
i chudým a v těchto 15 týdnech činilo město Florencie pokání jako druhdy
Ninive. Po všechny dny byl velký kostel u sv. Marie Novelle přeplněn lidem,
jenž u nohou, sv. Otce Dominika nábožně se modlil, o přímluvu ve své tísni jej
žádaje. Po všech 15 úterků přistupovalo veliké množství lidu k sv. zpovědi a k
sv. přijímání. S městem stala se úplná změna, všichni dali se na pokání, zřekli
se hříšného života, polepšili se a brzy na to pro veliké zásluhy a mocnou
přímluvu sv. Dominika byl hněv Boží usmířen a mor úplně zanikl.
Přím1uvou sv. Dominika obdržíme nejen časné milosti, nýbrž co více
jest, milosti pro duši; neboť mnozí konajíce tuto pobožnost vyznali, že nade vše
očekávání byli od Boha omilostněni, cítíce velkou zášť proti každému hříchu a
velikou lásku ke ctnosti v srdci svém; mezi manžely pominuly nepokoj a
neláska, neposlušné a rozpustilé děti se polepšily, když rodiče jejich tuto
pobožnost konali, zatvrzelí a navyklí hříšníci dali se na pokání, nově se kající
byli v dobrém a ve ctnosti upevněni a mnoho jiných nesčíslných milostí měli
lidé ku poděkování této pobožnosti.
Pobožnost patnácti úterků, jako i všecky jiné pobožnosti kladou totiž
největší váhu na svátost pokání a nejsv. Svátost oltářní. A kdo by nevěděl, že
tyto dvě svátosti jsou nejsvětější a nejužitečnější části našeho sv. náboženství.
Církev Duchem sv. řízená uznala za dobrou tuto pobožnost patnácti úterků ke
cti a chvále sv. Dominika a mnozí papežové odpustky udělili všem, kteří ji
konají. První papež, který tuto pobožnost potvrdil a odpustky věřícím za ni
udělil, byl Innocenc X. Následník jeho, Alexander VII., pak Klement IX.,
Klement X., Innocenc XI. udělili 100 dní odpustků na každý z těchto patnácti
úterků všem pobožnost tuto vykonávajícím. Dále papež Pius VII., udělil bullou
„Ad agendum“ 16. února 1808 všem věřícím pobožnost patnácti úterků ke cti
a slávě sv. Dominika konajícím, plnomocných odpustků na jeden z těchto
patnácti úterků a v jiné ostatní pokaždé 100 dní odpustků. (Podmínky k
dosažení těchto plnomocných odpustků jsou sv. zpověď a sv. přijímání,
navštívení dominikánského kostela a obyčejná modlitba odpustková.)
Pobožnost tato může se kdykoli v roce konati, ale nejvhodnější k tomu
čas jest ten, který bezprostředně před svátkem sv. Dominika předchází.
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Rozjímání, modlitby a cvičení pro pobožnost patnácti
úterků
První úterý
Rozjímání
1. Syn Boží sestoupil s nebes na tento hříšný svět, stal se
člověkem, aby hříšný lid od smrti věčné vykoupil; hledal co
ztraceno, by totiž všichni spasení věčného dosáhli.
2. Sv. Otec náš Dominik byl Bohem ustanoven k tomu. aby
církev sv. v třináctém století od hrozících jí nebezpečenství
vysvobodil. Z té příčiny zpívá církev sv. následující chvalozpěv:
Blahoslavený Vykupitel všech, který o spasení lidské se
staraje, dal světu sv. Dominika.

Modlitba
O Blahoslavený otče sv. Dominiku, milým Bohem vyvolený,
jenž jsi nesčíslné množství duší z propasti hříchu vysvobodil a
poznáním lásky a obětí Ježíše Krista, jakož i jeho blah. matky Marie
Panny k věčné blaženosti přivedl; popřej, bych utekl se pod tvou
mocnou ochranu; již poroučím se tvé mocné přímluvě a prosím Tě
úpěnlivě, bys mně hříšnému oči svého milosrdenství a vezmi mne
pod záštitu svou. Račiž vyhojiti smrtelné rány duše mé, které jí
neposlušností vůči Bohu a přestupováním Jeho sv. přikázání
zasazeny jsou. Vysvoboď mne z tohoto bídného stavu pro Své
prostřednictví u Ježíše a Marie, jakož i zbav mne tohoto soužení, v
kterém se nyní nacházím, a vypros mně tuto milost…
(Zde jmenuj výslovně, kterou milost od Boha na přímluvu
sv. Dominika žádáš.)
Doufám pevně, že mne vyslyšíš.
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Responsorium k sv. Dominiku:
R.

V.

Blahá naděje, kterou jsi sílil
bratří sbor, když nad tebou kvílil,
v žití poslední hodině,
neboť jsi slíbil,
že po smrti přispěješ své drahé rodině.
Vyplň, co slíbils, a podporuj nás
prosbami svými teď i v každý čas. (T.P. Aleluja)
Který takovou skvěl jsi se silou,
hoje rozličné nemoci,
obrať též k nám svoji tvář milou,
račiž nám, Otče, pomoci.
Vyplň, co slíbils, a podporuj nás
prosbami svými teď i v každý čas. (T.P. Aleluja)

Užitek
Zkoumej zevrubně své povolání a plň věrně povinnosti svého
stavu, bys takto byl dobrým v ruce Boží k vyplnění jeho přesvatých
úmyslů, které s tebou má.
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Druhý úterek
Rozjímání
1. Jakmile Kristus se vtělil, udělil hned hojnost milostí a
požehnání rodině Zacharijášově. To i mně budiž znamením, že, kam
Kristus přijde, tam přinese hojnost milostí a darů; toho pak navštíví,
kdo mu v srdci svém příbytek připravil.
2. Kamkoli sv. Dominik kroky zaměřil, požehnání nesl.
V Toulouse, městě francouzském, příkladem svého nad míru
přísného a mírného života, kacířskou paní, v jejímžto domě přebýval,
na katolickou víru obrátil. Když v Orvidě prudké krupobití všecky
vinice pohubilo, zůstala vinice onoho hospodáře, u kterého
sv. Dominik ubytován byl, zcela neporušena.

Modlitba
O sv. otče Dominiku! Šťastní jsou ti, kteří tvou tvář viděli,
tvůj hlas slyšeli a z tvé svaté rozmluvy se radovali. Tvá přítomnost
by1a rukojemstvím požehnání Božího, neboť ohledně tělesného i
duševního b1aha všecky tvé kroky byly nebeskými dary provázeny.
Přispěj tedy, sv. Otče, i mé duši ku pomoci, posilniž a
ochrániž mne kajícího a v milost boží doufajícího, v tebe pak,
sv. Dominiku, o němž slýcháno nebylo, že bys
byl koho opustil, když k tobě volal: pevně důvěřujícího! I vyprosiž
mně u Ježíše a Marie tuto milost…
(Zde jmenuj výslovně, co od Boha sobě žádáš.)
Doufám pevně, že mne vyslyšíš.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Sdílej srdečně radosti i žalosti bližního svého. Raduj se s
radujícími v Pánu a plač s plačícími nad hříchy jejích! Pomáhej
každému dle slabých sil svých k spasení věčnému poučením,
napomínáním, dobrými skutky, dobrým příkladem a ctnostným
životem.
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Třetí úterek
Rozjímání
1. Když Kristus Pán se narodil, přinesl pokoj nebeský všem
lidem, kteří dobré vůle jsou, t. j. těm, kteří Ježíše Krista přijmou a dle
něho svůj život spravují a kteří upřímně Ježíše milují, jemu slouží a
věří nepřikládajíce víry lichým výmyslům světa.
2. Podobně i sv. Dominik smířil Boha s kajícími hříšníky,
upřímně k němu se navracejícími. Bludařství a hřích rozněcují v
církvi sv. oheň různic a nepokoj, z kterých pak sváry, války, převraty
státní a jiná neštěstí, jakožto ovoce zlého stromu následují.
Ale příkladem víry a svaté lásky, spásonosným hlásáním
slova Božího přispěl sv. Dominik jako pravý zvěstovatel pokoje a
nebeského míru, mnohem více ku spasení hříšníků a kacířů, nežli
všecky války byly sto kdy dokázati. Jako stkvoucí duhu postavil
mezi nebe a zemi sv. růženec, kterýmžto ušlechtilým a mocným
prostředkem vyvrácen všechen blud a sladký mír následoval po
bouři.

Modlitba
O blahoslavený otče, sv. Dominiku, ku smíření světa s nebe
od Boha vyslaný! Dopomoz mi k tomu, abych i já tvou mocnou
přímluvou této veliké milosti účastným se stal. Jsem bídný hříšník,
jenž pro velká provinění svá nejtěžších trestů hoden jest i proto není
mi lze doufati, že příznivě budu přijat od Pána všech věcí!
Budiž tedy ty, otče milý, mým přímluvcem u Ježíše a Marie.
Nech, ať dojdu odpuštění svých hříchu, naleznu pravý klid duše a
milost…
(Zde jmenuj, co si na přímluvu jeho od Boha přeješ.)
Doufám pevně, že budu vyslyšen.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Zachovej pokoj a lásku se všemi lidmi, nedávej nikdy příčiny
k nepokoji a k nelásce mezi nimi. Usiluj, abys vždycky nepřátele své
smířil a pokoj Boží dle možnosti na světě rozšiřuj.
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Čtvrtý úterek
Rozjímání.
1. Když Ježíš v chrámu jeruzalémském od své matky Marie
Panny byl obětován, tu odevzdal se i On sám jako nejvyšší kněz do
vůle Otce svého za vykoupení lidského pokolení.
2. Sv. Dominik chtěl za otroka sebe dáti, aby své bližní z
otroctví vysvobodil.
Převzal on také na se pokutu, kterou hříšníci za hříchy své
zaslouží, a to tím. že své nevinné tělo za ně trýznil.

Modlitba
O blahoslavený Otče sv. Dominiku! Připoj své svaté oběti ku
obětem Ježíše Krista, pro spasení mé!
Pokud jsi zde na světě dlel, přinášel jsi každodenně své tělo i
duši, jakožto svatou, živou a milou obět Bohu, nyní pak v nebi
samém neustáváš přinášeti tuto spasitelnou oběť! O jak velice,
laskavý otče, jest nám zapotřebí tvé pomoci! Ještě jednou račiž sebe
na loktech Ježíše a Marie nejsv. Trojici v obět dáti, abys mou duši z
otroctví hříchu vysvobodil a ji k pravé svobodě dítek Božích přivedl.
Mimo to žádám od tebe tuto milost…
(Zde jmenuj výslovně, co sobě nejvíc od Boha přeješ)
Doufám, že mne jistě vyslyšíš.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Čiň pokání nejen za své hříchy, ale i za hříchy zbloudilých
bratří a sester svých, přátel i nepřátel; modli se za jejich spasení a
pak i ty spasení od Boha dojdeš.
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Pátý úterek
Rozjímání
1. Ježíš. ztrativ se na cestě z Jeruzaléma, nalezen jest po třech
dnech v chrámě s učiteli zákona Božího o pravdách božských tak
rozmlouvaje, že se moudrosti jeho všichni divili.
2. Sv. Dominik často rozmlouval s bludaři o sv. náboženství a
pravdách Božích, aby je získal pro svatou víru a nebi vrátil. Toto
činil s takou moudrostí, učeností a horlivostí, že všichni uznávali
pravdu slov jeho. On byl jako dobrý pastýř, který jde za ztracenou
ovcí a pokoje si nepopřeje, dokud ji nenajde a do ovčince zpět
nezanese.

Modlitba
Ó blahoslavený sv. Dominiku, který jsi celý svůj život jen k
rozšíření cti a slávy Boží věnoval, jasně skvoucí světlo, které jsi tolik
temností bludu osvítilo, rozsviť také temnost nevědomostí mé a ukaž
mi pravou cestu spasení, rač do srdce mého city nejvroucnější lásky a
nejhlubší úcty k svaté církvi vštípiti, která po všecka staletí poklad
pravé, neporušené víry zachovala; vymoz mi svou mocnou
přímluvou u Ježíše a Marie milost…
(Zde jmenuj, co si zvlášť od Boha přímluvou
sv. Dominika žádáš.)
Doufám pevně, že mne vyslyšíš!
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Usilujme nevěřící a kacíře k pravé katolické víře přivésti a
nemluvme zpozdile, jako by nám to bylo lhostejno. Láska k bližnímu
jeví se hlavně v tom, když o spasení jeho duše pečujeme.
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Šestý úterek
Rozjímání
1. Pán Ježíš jat smrtelnou úzkostí a strachem v zahradě
getsemanské při modlitbě krví se potil vida, že hříchy celého světa
naň vložit chce Otec Nebeský. Třikráte opakuje svou modlitbu, aby
nám vyprosil odpuštění. Hle, nevinný Beránek béře na se břemeno
hříchů celého světa.
2. Sv. Dominik trpěl, velkou bolest vida tak nesčíslné
množství zatvrzelých duší a tato bolest tížila a rozrývala srdce jeho.
Aby tedy těmto nešťastným duším milost lítosti a pokání u
Boha vyprosil, prodlužoval své modlitby, přerušoval spánek svůj, a
celé noci trávil na modlitbách.

Modlitba
Ó blahoslavený Otče, sv. Dominiku, tobě Pán Bůh nikdy za
tvého života ničeho neodepřel. Jak veliká musí býti teprve tvá
důstojnost a hodnost v nebi! Vidíš zde před sebou ubohého hříšníka,
který v tvrdošíjnosti a zlém sobě rovného nemá. Ukaž zde, dobrotivý
otče, svou moc a vymož mně dokonalou lítost nad mým dřívějším
poblouděním. Kromě té velké milosti mně vypros také u Ježíše a
Marie tuto milost…
(Zde jmenuj, co sobě na přímluvu sv. Dominika
od Boha žádáš.)
Pevně důvěřuji, že mně vyslyšíš!
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Nebuď necitelným k duševním strastem jiných duší a modli se
vytrvale a horlivě za jejich obrácení. Lhostejnost ku hříšnému stavu
bližních jest znamením, že láska Ježíše Krista není v srdci. Miluj
bližního a buď hotov život svůj položiti za spasení jeho duše.
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Sedmý úterek
Rozjímání
1. Ježíš Kristus byl bičován a toto mrskání a trýznění, které
trpěl, zasloužili jsme my. Avšak on přijal trest ten na se a proto byl
trýzněn bičem zlosti, který na nás upleten byl.
2. Sv. Dominik bičoval a mrskal své ctnostné tělo železným
řetězem každé noci tak silně, až krev z něho se řinula. Nejdříve
bičoval se za své vlastní chyby, pak za hříšníky, kteří žádného pokání
nečiní a posléze za dušičky v očistci.

Modlitba
Ó blahoslavený Dominiku, i já jsem mezi těmi hříšníky, za
které jsi svou drahou krev Pánu Bohu obětoval. Chci tedy tvou
drahou krev spojiti s onou svatou krví, kterou můj dobrotivý Spasitel
při bičování svém za mne prolil. To vše Otci nebeskému a jeho
Božské spravedlnosti obětuji a trvám, že svým dokonalým a úplným
obrácením se k Němu získám odpuštění hříchů: ale pro svou mocnou
přímluvu vyžádej mně u Ježíše a Marie ještě tuto milost…
(Zde jmenuj, co sobě od Boha na přímluvu
sv. Dominika žádáš.)
Doufám, že mou prosbu vyslyšíš!
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Umrtvuj své hříšné tělo, aby náruživosti neovládly je a
neohrožovaly duši tvou. Řiď se dle příkladu sv. Dominika, který jako
sv. Pavel tělo své trýznil za spasení duše své a mnohých jiných.
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Osmý úterek
Rozjímání
1. Ježíše korunují trnovou korunou na potupu a posměch Jeho
královské důstojnosti.
2. Sv. Dominik přijímá též od svého božského Spasitele
trnovou korunu a sice pohrdání, jež mu údělem světa ,bylo. S
oddaností do vůle Boží, ano i s radostí bral na sebe všecku hanu a
potupu, jež mu kacíři metali v tvář.

Modlitba
Ó b1ahoslavený Otče, sv. Dominiku, věrný následovníku
Ježíše Krista, Pána a Spasitele našeho, který jsi se srdečnou radostí
Jeho korunu trnovou povždy nosil, vypros mi tu milost, abych i já
upřímným a věrným zachováním a plněním rozkazů a božských
přikázání učitele svého a pro dokonalou úctu Jeho nejsvětějšího
Jména všecky urážky napravil, které jsem Jemu slovem i skutkem
způsobil. Jak ty, tak i já chci ustanoviti Pánem duše své pouze Ježíše
ukřižovaného. Budiž daleko ode mne ona nerozumnost a zpustlost
duše, bych se za tebe, věrný příteli a miláčku duše mé, styděl, ale
naopak před celým světem to vyznávám; nechť si lidé jak chtějí o
mně soudí a mluví, já všecku svou čest a chválu v tom spatřuji, že
tobě smím po tak nesčetných urážkách a proviněních sloužiti a tebe
mi1ovati; ano volím raději za blázna býti, jen když ty mne za
moudrého uznáš!
Vypros mi, ó sv. Dominiku, pravé křesťanské pocity a
smýšlení, abych tak smýšlel a činil jak můj božský Spasitel a ty po
příkladu jeho i zvláště však pro tvou mocnou přímluvu tě snažně
prosím, abys mi u Ježíše a Marie vyžádal tuto milost…
(Zde jmenuj to, oč zvláště prosíš.)
Doufám pevně, že prosbu mou vyslyšíš!
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Bohu máš sloužiti věrně a upřímně, kdy a jak káže, ale ne kdy a jak
ty chceš! Bůh miluje jen takového služebníka, který Mu bez
pokrytectví věrně a beze strachu před světem a lidmi slouží. To vždy
na zřeteli měj a boj se více Boha než posměchu lidského.
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Úterek devátý
Rozjímání
1. Ježíš Kristus našimi nesčíslnými hříchy obtížen, nese svůj
kříž na horu Kalvárii, aby nás od zatracení vysvobodil. Naše hříchy
byly příčinou tohoto těžkého kříže.
2. Svatý Dominik objímá kříž Spasitelův a nosí ho po celý
život svůj s obdivuhodnou vytrvalostí; pomáhá i těm, kteří těžce kříž
svůj nesou, s velikou láskou toto břímě nésti a stojí jim s přátelskou
radou i skutkem ve všech nesnázích po boku. On předcházel dobrým
příkladem a jako hvězda třpytící ukazoval cestu všem, kteří jej chtěli
následovati.

Modlitba
O můj věrný přímluvce, svatý Dominiku, který jsi úplně
opustil světské statky a rozkoše i zapřel sebe sama, Ježíše Krista
následoval, kříž svůj s radostnou ponížeností nesa, cíle dokonalosti
dosáhl! Uznávám svou slabost a ničemnost, když zármutkem
všelikým sklíčen jsem, který na mne Bůh za mé hříchy poslal.
Ó blahoslavený Otče, sv. Dominiku! Slyším, jak všecky
zarmoucené s laskavostí k sobě voláš a jim pomoc svou přislibuješ.
Tvými milostnými slovy povzbuzen pln důvěry k nohám tvým
padám. Hleď, ó velebný Otče, jak pod tíží hříchů svých hynu! Buď
pamětliv svého přislíbení! Prosím za zmírnění svého bídného stavu
jakož i za sílu, bych kříž svůj srdnatě nesl. Vypros mně svou
přímluvou u Ježíše a Marie milost…
(Zde jmenuj, o co zvlášť prosíš.)
Doufám pevně, že mě vyslyšíš.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek.
Zapírej sebe sama, nehov mrzkým žádostem těla svého a těš
bližního v zármutku a soužení.
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Úterek desátý
Rozjímání
1. Pán Ježíš byl ukřižován a tou nejhanebnější smrtí smyl
naše provinění.
2. Sv. Dominik křižoval sebe podobným způsobem. Od mládí
podrobil se nejpřísnějšímu umrtvování. Půst jeho trval bez přestání.
Tělo své trýznil pichlavým železem a drsným šatem sebe odíval.
Tvrdá zem neb kamenné stupně u oltáře sloužily mu za lůžko. Však
to vše zdálo se mu býti málo; jeho srdce toužilo neustále po smrti
mučenické a ničeho si tak vřele nepřál, jako za Ježíše, svého Pána,
krev vylíti.

Modlitba
Ó blahoslavený sv. Dominiku, který jsi jako sv. Pavel s
Kristem na kříž přibitý byl, viz u nohou svých viníka, který
milosrdenství Božího hoden není.
Přece však opovažuji se, jako onen kající lotr ve svém srdci
doufati a tobě prosbu přednésti, jež podobná jest oné lotrově na kříži.
Buď pamětliv mne, svého sluhy! Oroduj za mne u Nejvyššího, aby
Jeho přesvatá krev mne od všech hříchů očistila. Vypros mi tvou
mocnou přímluvou u Něho a Marie tuto milost…
(Zde jmenuj, co zvlášť sobě přeješ.)
Doufám pevně, že prosbou mou vyslyšíš.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Přemáhej a trýzni tělo své se všemi náruživostmi jeho. Dli po celý
život u nohou Ukřižovaného, kde jist se naučíš tomu, co tě k spasení
přivésti může, nikoliv však ve školách mudrců světských!
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Úterek jedenáctý
Rozjímání
1. Ježíš Kristus získal sobě svým zmrtvýchvstáním
nesmrtelnou slávu a připravil tak celému světu radost.
2. Sv. Dominik křísil mrtvé a naplňoval duše slastí a rozkoší.
Tímto béře sv. Otec náš podíl na moci Ježíše Krista nad smrtí!

Modlitba
S dětinným srdcem a nezvratnou důvěrou blížím se k tobě,
sv. Dominiku, neboť jsem jedním z oněch mrtvých, o jejichžto z
mrtvých vstání jsi tolik pečoval!
Ó, že zakořeněné nepravosti tak mne opanovaly, že účinek
milosti Boží ve mně marným jest!
Ó, dobrý Otče, ukaž na mně působnost moci své! Roztrhni
pouta hříchů mých, vzkřísiž i mne z hrobu duševního a uděl mi život
nový, jenž skrytý jest v Bohu a Ježíši. Prosím tě také o tvou svatou
přímluvu u Krista a Marie, abych účastným se stal této milosti…
(Zde jmenuj, o co zvlášť prosíš.)
Doufám pevně, že mě vyslyšíš.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Zahaj nový život: ne ve tmě a kalu hříchů, ale ve světle
pravdy a milosti Boží! Pracuj ze vší síly své, abys pobloudilé duše
zpět k Bohu přivedl, tímto spasíš i duši svou.
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Úterek dvanáctý
Rozjímání
1. Ježíš vstupuje do nebes, aby nám připravil místo k hostině
života věčného.
2. Jelikož nám jest připraveno místo v nebi, poslal k nám
služebníka svého sv. Dominika, aby nás jím k Sobě zval, což věrný
služebník Boží také svědomitě vyplnil. Jeho hlas slyšeti lze všade.

Modlitba
Slávyhodný sv. Dominiku, tys byl obdařen od Boha tou
milostí, že vpočten jsi mezi služebníky, kteří zvou hosty k hostině
nebeské. Církev sv. vyznává to tím, že za dobré uznala svaté
přijímání patnácti úterků ke cti a chvále tvé a patnácti tajemství
svatého růžence, ku kterýmž nás všecky voláš a slibuješ, že nám vše
vymůžeš, oč tě žádati budeme.
Protož, ó blahoslavený Otče, i já s velkou radostí slyším tuto
dobrou zvěst, kterou mi hlásáš. Budiž veleben pro svou svatou
horlivost zbožný zvěstovateli pokoje! Kdo může odolati tvé
uchvacující výmluvnosti?
Nechci ti tak odpověděti jako oni ku svatbě královské
pozvaní hosté: „Nemohu přijíti, jinými věcmi zaměstnán jsem“, ale
chci, dobrý Otče, tvým svatým slovům naslouchati a za tebou kráčeti.
Zároveň tě snažně prosím, aby ses přimlouval za mne bídného, u
svého božského Ježíše; úplně spoléhám se na tvé svaté prostřednictví
u Ježíše a Marie k dosažení této milosti…
(Zde jmenuj onu milost, o kterou prosíš.)
Doufám pevně, že mne vyslyšíš!
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Poslouchej vždy rád a ochotně slovo Boží a neřiď se dle
příkladu těch, kteří slovem Božím pohrdají, neboť kdo z Boha jest,
praví Ježíš Kristus, slovo Boží slyší.
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Úterek třináctý
Rozjímání
1. Ježíš Kristus seslal na apoštoly Ducha sv. a tito rozžehli
tento oheň božské lásky po celém světě.
2. Sv. Dominik jest apoštol, který chladné srdce Duchem sv.
zahřívá. Prozřetelnost Boží povolala ho, aby oheň lásky rozněcoval.
Byl Otcem veliké rodiny řádu kazatelského který založil za tím
účelem, aby synové jeho bez přestání pravdu víry sv. národům světa
hlásali a je k dokonalé a horoucí pobožnosti vychovávali.

Modlitba
Blahoslavený sv. Dominiku, ty jsi vždy dar nevinnosti v tak
veliké vážnosti měl, že jsi lilii panenskou s sebou do hrobu vzal; tvůj
pak celý život byla ustavičná modlitba.
Jelikož Duch sv. v tvé duši čistý příbytek nalezl, proto s
velkou radostí v ní sídlo své vyvolil a tebe svými dary a milostmi tak
obohatil, že srdce tvé vzníceno bylo pro spasení duší. Svatým svým
příkladem a ohnivými slovy působil jsi na chladná srdce mnohých
hříšníků tou měrou, že ku pokání přivedeni jsou.
Ó dobrotivý otče, jak velice i mně jest třeba, aby duše má
ohněm tvé lásky k Bohu okřála. Uděl mi toho ducha, který by mne
láskou Boží roznítil a mne v tomto slzavém údolí potěšil. K tomu tě
prosím, abys mně byl zastáncem u Ježíše a Marie k dosažení i této
milosti…
(Zde jmenuj, co si zvláště přeješ.)
Důvěřuji pevně, že budu vyslyšen.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Pros Boha, by poslal církvi své svaté apoštolské muže, kteří
by dle příkladu sv. Dominika žili a svět k Bohu obraceli.
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Úterek čtrnáctý
Rozjímání
1. Ježíš povýšil svou blahoslavenou Matku, neboť ji s tělem i
s duší do nebes přijal.
2. Ježíš a Maria vzali do nebe sv. Dominika v den smrti jeho.
Rok před smrtí ukázal mu anděl slávu a korunu jemu v nebesích
přichystanou za odměnu jeho svatého života.

Modlitba
Ó slávyhodný sv. Dominiku, tobě rok před smrtí zvěstována
byla od anděla šťastná hodinka smrti i sláva v nebi tě očekávající.
Tebe po smrti Ježíš a Maria sami do nebes, doprovodili. Ó kéž by i
má smrt smrti tvé se podobala. Než veliká jest opovážlivost má,
takovou milost od Boha očekávati! Hle, jaký rozdíl mezi životem
mým a tvým! Pro onu rozhodnou hodinu smrti mé, prosím tě,
láskyhodný Otče, o tvou mocnou pomoc. Neopouštěj mne v tak
velikém nebezpečí, v oné hodině, ve které můj věčný život rozhodnut
bude. Doufám, že tvou pomocí ujdu ohni věčnému a důvěřuji pevně,
že růženec svatý, který se denně modlím, dopomůže mi ke spasení.
Vypros mi tu milost; taktéž tě snažně žádám, abys mi u Ježíše
a Marie by1 nápomocen k dosažení milosti…
(Zde jmenuj onu milost.)
Doufám pevně, že budu vyslyšen.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Modli se za umírající. Navštěvuj rád nemocné, těš je a
připravuj je k dobré smrti dle své možnosti; připomeň jim, by se s
Bohem smířili a svátostmi umírajících se posilnili na věčnou pouť.

17

Úterek patnáctý
Rozjímání
1. Ježíš korunuje svou milou Matku za královnu nebes i
země.
2. Ježíš a Maria nechávají sv. Dominikovi podíl na své
všemocnosti darujíce mu velikou moc nad nemocemi a sklíčenostmi
lidskými. Slušno bylo, aby onen muž, který tolik působil ke cti Marie
Panny, založiv růžencovou pobožnost a spolek jeho, byl odměněn za
to divotvorstvím.

Modlitba
Ó slavný Otče, sv. Dominiku, ty jsi zde na světě horlivě o to
usiloval, aby čest královny nebeské co nejvíce svatým růžencem se
rozšířila; za to tě Ježíš a Maria nejen do nebe pojali, ale hlavu tvou
korunou slávy a nesmrtelnosti ozdobili a moc nad nemocemi a
nesnázemi lidskými ano i nad samým ďáblem ti udělili. Proto raduji
se, ó blahoslavený Otče, ze cti, kterou tebe spravedlivý Odplatitel na
světě i v nebi oslavil. Ode dneška chci býti oddaným a stálým
služebníkem tvým. Tebe vyvolil jsem sobě za svého otce, ach uděl
mi tu milost, a buď mně otcem, jako já tvým dítkem býti chci!
Vysvoboď mne od nepřátel duše mé, totiž od hříchů, opatruj
mne před zlým pokušením, před příležitostmi ke hříchu a vypros mně
všecky milosti, kterých ku spasení zapotřebí mám. Zvláště pak
prosím pro tvé prostřednictví u Ježíše a Marie o dosažení této
milosti…
(Zde jmenuj, o co zvlášť prosíš.)
Doufám pevně, že budu vyslyšen.
Responsorium: Blahá naděje…

Užitek
Rozšiřujme úctu k Marii Panně svatým růžencem a to bude
nejmocnější prostředek, bychom od Boha všeho dosáhli.
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