Modlitby k uctění Spasitelových ran skrze sv. Brigitu Švédskou,

pocházející od Pána Ježíše (kdo je chce uctít, modlí se uvedené každý den
po dobu jednoho roku)
Modlitby k uctění Krve Kristovy s dalšími přísliby těm, kdo se je
rozhodnou modlit po dobu 12 let
Modlitby k uctění pěti ran Pána Ježíše Krista

Modlitby, které jsou nabízeny skrze svaté
s přísliby Ježíšova Srdce

volně k šíření

Modlitby
k uctění Spasitelových ran,
které Ježíš naučil sv. Brigitu Švédskou (patronku Evropy od r. 1999)

Úvodem:
Pán Ježíš svaté Brigitě vyplnil přání dozvědět se počet ran, které dostal
za svého bolestného utrpení. Řekl jí: „Mé tělo dostalo 5480 ran. Pokud je
chceš uctít, modli se každý den po dobu jednoho roku patnáctkrát Otče
náš a Zdrávas, Maria. K tomu přidej modlitby, které tě naučím.“
A dodal přislíbení: „Kdo bude tuto pobožnost konat denně po celý rok,
obdrží následující milosti:
1) Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.
2) 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.
3) 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.
4) Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti.
5) 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne
věčně nelačnil, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil.
6) Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítost nad všemi jeho
hříchy a jejich dokonalé poznání.
7) Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a
ochraně proti léčkám a útokům nepřátel.
8) Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě
pohlédl na jeho duši.
9) Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít
ze studnice svého Božství, jehož neposkytnou v takové míře těm, kteří
nekonali tuto pobožnost.
10) Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí,
že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím
všechny jeho hříchy.
11) Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů.

12) Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí a jeho duši zbavím všech
trestů.
13) Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit.
14) Žil-li dosud dle své vlastní vůli, a měl by zítra umříti, prodloužím mu
jeho život, aby vše napravil.
15) Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha
bude bez konce.
16) Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou
milostí.“

Vyjádření Církve:
Modlitby byly jako soukromá pobožnost schváleny Svatou
kongregací pro šíření víry (De Propaganda fide) a papežem
Klementem XII. (asi kolem r. 1735).
Papež Pius IX. se s těmito modlitbami seznámil, včetně úvodu a
schválil je 31. 5. 1862. Prohlásil je za pravdivé a duším užitečné.

Úvodní modlitba:
Náš nebeský Otče, předstupuji
před zmučenou tvář Tvého Syna,
našeho Spasitele, abych rozjímavou
modlitbou uctil po vzoru svaté Brigity
rány, které On přijal za nás hříšníky.
Přispěj mi s Pannou Marií, svatou
Brigitou, Otcem Piem a se všemi mými
ochránci na pomoc, aby moje mysl
nebyla ospalá a srdce vlažné, ale
rozhořelo se Tvou láskou i touhou po
spáse hříšníků, za které bych Ti
přinášel prostřednictví Panny Marie
oběti Tobě milé. Amen.

1. Ježíšův projev lásky při poslední večeři a jeho
utrpení na Olivové hoře až k jeho korunování trním
Ó Ježíši Kriste, věčná slasti těch, kteří Tě milují. Blaženosti převyšující
jakoukoliv radost a žádost. Spáso a naděje hříšníků, Ty jsi dosvědčil, že
Tvou rozkoší je být se syny lidskými, pro člověka učinil ses člověkem při
naplnění času.
Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jejž jsi
vytrpěl v lidském těle, od začátku života, zvláště když nastával čas Tvého
spasitelného umučení, v Božském srdci předem stanovený.
Vzpomeň na svoji Poslední večeři slavenou v nejhlubší lásce, kdy jsi
umyl nohy svým učedníkům, dal jsi jim své Tělo a svou nejdražší Krev;
laskavě je těšil a předpověděl
jim své bolestné umučení.
Drahý Ježíši, vzpomeň na
svůj strach a úzkost i žal a
bolest, při slovech: „Má duše
je smutná až k smrti.“ (Mk
14,34) Když jsi po trojí modlitbě
v krvavém potu byl od Jidáše,
svého učedníka polibkem
zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci
nespravedlivě souzen a ve vyvoleném městě o veliké noci v kvetoucí
mladosti nevinně odsouzen.
Byl jsi ze svého roucha vysvlečen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně
bičován, trním korunován a třtinou do hlavy bit. Oděn potupným pláštěm,
byl jsi na očích a na tváři páchnoucím hadrem zahalen, políčkován a jinými
nesčíslnými potupami drásán.
Milý Spasiteli, pro tato, před svým ukřižováním vytrpěná muka dej
mi, vroucně prosím, před mou smrtí pravou zkroušenost, pravdivé
vyznání, upřímnou lítost, dostatečné zadostiučinění a všech mých hříchů
odpuštění. Amen.

Otče náš..., Zdrávas Maria…, který byl zbičován a odsouzen

2. Ježíšovo potupení a zesměšnění
Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na
truchlivost a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako
nejdravější lvi Tě obstoupili, políčkováním, pliváním a ostatními
neslýchanými trýzněními Tě trápili. Pro toto trýznění a pro potupné
nadávky a rouhání, jimiž Tě Pane Ježíši, všichni Tvoji nepřátelé trápili,
prosím Tě, vysvoboď mne ode všech mých nepřátel, viditelných i
neviditelných, a dej mi ve stínu Tvých křídel dospět k dokonalosti a věčné
spáse. Amen.

Otče náš... Zdrávas Maria…, (který byl posmíván)

3. Kristovo přibití na kříž
Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou
rukou řídíš svět, vzpomeň na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé
nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy
bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně rozepjali Tvé svaté
Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se vymkly klouby Tvých údů. Pro
památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosím Tě, naplň mě bázní
a dej mi svou lásku. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (který byl krutě přibíjen na kříž)

4. Kristova modlitba za jeho katy
Ó Ježíši, nebeský
Lékaři, rozpomeň se
na
mdlobu
a
zsinalost, kterou jsi
vytrpěl při vztyčení
kříže, rozdrásán na
všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není bolesti,
jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla nohou až k temeni hlavy
nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses
za své nepřátele k svému Otci: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
(Lk 23,34 – 1. slovo na kříži)

Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej mi, aby tato
připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla mně k odpuštění všech
mých hříchů. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (který nás učí milovat nepřátele)

5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům
Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi
pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti jak předurčení
vyvolených, kteří zásluhami tvého umučení budou spaseni, tak i zavržení
zlých, kteří pro své hříchy
budou zavrženi. Pro hlubinu
své slitovnosti, jíž se Ti
zželelo nás, ztracených a
zoufalých hříšníků, kterou jsi
projevil kajícímu lotru na
kříži slovy: „Ještě dnes
budeš se mnou v ráji!“ (Lk
23,43 -2. slovo na kříži), prosím Tě,
milovaný Ježíši, uděl mi své
milosrdenství v hodině mé smrti. Amen.

Otče náš…. Zdrávas Maria… (který je plný slitování a milosrdenství)

6. Kristův odkaz na kříži
Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen
zármutek, který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni
Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen
svou milovanou Matku, která v nesmírné bolesti své duše při Tobě stála
nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému
učedníku slovy: „Hle, Matka Tvá!“ (Lk 19,27
-3. slovo). Prosím Tě, přelaskavý Ježíši, pro
meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši,
slituj se nade mnou ve všech mých
souženích a trápeních tělesných i
duševních a dej mi útěchu v čase soužení
a útrap, zvláště v hodinu mé smrti. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (který
Tě ustanovil naší Matkou)

7. Kristova žízeň
Ó Ježíši, nevyčerpatelná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal
na kříži: „Žízním!“ po spasení lidského pokolení. Prosím, rozněť žádost
mého srdce po všem, co je dokonalé, a uhas ve mne úplně žízeň hříšné
tělesné žádostivost a žár zálib světských. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (který touží po naší spáse)

8. Kristův nápoj
Ó Ježíši, sladkosti srdcí
a nesmírná lahodo duší,
pro hořkost octa a žluči,
jež jsi okusil pro nás,
dopřej mi, abych v hodině
smrti hodně přijal Tvé
Tělo a Tvou Krev pro
útěchu a uzdravení své
duše. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (který octem a žlučí byl napojen)

9. Kristův výkřik úzkosti na kříži
Ó Ježíši, moci královská a radosti
mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež
jsi vytrpěl, když z hořkosti smrti za
posměšného spílání Židů jsi zvolal
velikým hlasem: „Bože můj, Bože
můj, proč jsi mne opustil!“ (Mt 27,46 4. slovo) Pro tuto úzkost žádáme
snažně, abys nás neopouštěl v našich
úzkostech, Pane a Bože náš. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria…(který v opuštěnosti trpěl za nás)

10. Kristovy četné rány
Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a sílo každého času, vzpomeň si, že od
hlavy až k nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpění. Pro šíři i délku
svých ran, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plniti v celé šíři a s pravou
láskou Tvá přikázání. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria…(který se stal mužem bolesti)

11. Kristovy hluboké
rány
Ó
Ježíši,
nejhlubší
propasti
milosrdenství,
prosím Tě, pro hloubku Tvých
ran, jež pronikly až do dřeni
Tvých kostí a útrob, abys nás,
tonoucí příliš v hříších, vynesl
a ukryl v skrýši svých ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv. Amen.

Otče náš…. Zdrávas Maria….(v jehož hlubokých ranách je naše
spása)

12. Kristovy krvácející rány
Ó Ježíši, zrcadlo pravdy, znamení jednoty a
pouto lásky, pomni nesčetných svých ran, jimiž jsi
byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví
svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás na
svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi
měl ještě učinit a neučinil jsi? Prosíme Tě, vepiš své
rány svou nejdražší Krví do mého srdce, abychom v
nich četl Tvou bolest a Tvou smrt, abych stále, až
do konce života, trval v díkůčinění. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria…(který nepřestává být zraňován)

13. Kristova poslední úzkost
Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na
bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně
opustily a když nakloniv hlavu ji řekl: „Dokonáno jest!“ (Jan 19,30 - 6. slovo). Pro
tuto úzkost a bolest smiluj se nade mnou při dokonání mého posledního
zápasu, když má duše bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen.

Otče
náš…
Zdrávas
Maria…(který na kříži dokonal
naše vykoupení)

14. Kristova smrt
Ó Ježíši, jednorozený Synu
Nejvyššího Otce, Záře a Obraze
Jeho podstaty, pomni oné
naprosté oddanosti, v níž jsi Otci
svému odevzdal svého ducha
slovy: „Otče, v ruce Tvé poroučím
svého ducha!“ (Lk 23,46 – 7. slovo). A s
tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem otevřels útroby
svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši. Pro tuto nejdražší
smrt Tě prosím, Králi svatých, posilni mne k odporování ďáblu, světu, tělu,

abych světu odumřel, Tobě živ byl a v poslední hodině mého skonání přijmi
mého ducha jako poutníka k Tobě se vracejícího. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (který byl poslušný až k smrti)

15. Kristovo poslední a úplné vylití krve
Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou
Krev, kterou jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím
probodeného vycedil jsi nám Krev a Vodu
k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a
posléze jako kytička myrhy visel jsi na kříži
mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jako by
pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň
Tvých kostí zvadla. Pro toto přehořké umučení
a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě,
dobrotivý Ježíši, přijmi duši každého z nás
v zápase smrti. Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… (z jehož
probodeného srdce vytryskly prameny
milosrdenství)

Závěrečná modlitba:
Ó sladký Ježíši, zraň mé srdce, aby slzy kajícnosti byly mi chlebem ve
dne i v noci a obrať mne zcela k Tobě, aby mé srdce Ti bylo milé a příjemné
a skonání života takové, abych si po smrti zasloužil Tebe chválit se všemi
svatými na věky. Prosíme Tě, Bože, přijmi mé modlitby a skutky, a dej,
abych spolu s obětí Tvého Syna na kříži a ve mši svaté přispěl k obrácení
hříšníků a k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Amen.

Modlitby k uctění Krve Kristovy
s dalšími přísliby těm, kdo se je rozhodnou modlit po dobu 12 let

Tato pobožnost byla schválena Svatou kongregací pro šíření víry, jakož i
papežem Klementem XII.
Božský Spasitel zjevil svaté Brigitě dodatečně ještě následující přislíbení:
"Věz, že těm, kteří se po 12 roků denně pomodlí 7krát Otčenáš a Zdrávas Maria
ke cti mé přečisté Krve, udělím tyto velké milosti:
1) Nepřijdou do očistce
2) Přijmu je do počtu mučedníků tak, jakoby vylili svoji krev za víru
3) Třem příbuzným, podle volby dotyčného, udělím milost vytrvání ve stavu
posvěcující milosti
4) Duše jeho příbuzných až do čtvrtého pokolení uchráním od pekla
5) Budou měsíc před smrtí uvědomění o jejím příchodu
Kdyby dotyčný zemřel před uplynutím těchto 12 let, i tak budu považovat tyto
podmínky za splněné."
Papež Inocenc X. potvrdil toto zjevení a dodal, že duše, které tyto podmínky splní,
každý Velký pátek vysvobodí jednu duši z očistce.
K uvedeným 7 modlitbám Otče náš a Zdrávas, patří přidat následující modlitby.

Úvodní modlitba je možná
slovy:

Pane Ježíši, toužím se pomodlit
7× Otče náš a Zdrávas Maria ve
spojení s Tvou láskou, se kterou
jsi apoštoly i nás učil modlit se
slovy posvěcenými ve Tvém Srdci
k slávě Otcově a k naší spáse.
Přijmi prosím a zdokonaluj tuto
modlitbu v mém srdci, aby
podobně jako Tvá, byla
Nejsvětější Trojici ke cti a radosti.
Ať ve spojení s Tvým lidstvím
přispěje k oslavě Tvých svatých
ran a drahocenné Krve, kterou jsi za nás prolil.

1. OBŘÍZKA – Ježíš přijal plné lidství a podřídil se zákonu
Otče náš ...,
Zdrávas Maria
Věčný
Otče,
skrze
neposkvrněné ruce Panny Marie a
Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti
první zranění, první bolesti a první
vyteklou Ježíšovu Krev za hříchy
mého mládí, mých blízkých a na
usmíření i k odvrácení prvních
smrtelných hříchů zvláště v našem
příbuzenstvu.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci …

2. UTRPENÍ NA OLIVOVÉ HOŘE – Ježíšův krvavý pot s úzkostí pro naše hříchy
Otče náš ..., Zdrávas Maria …
Věčný Otče, skrze
neposkvrněné ruce
Panny Marie a Božské
Srdce
Ježíšovo,
obětuji Ti Ježíšův
zápas v Getsemanské
zahradě,
velkou
úzkost a s ní spojené
kapky Krve vytékající
jako krvavý pot z jeho
těla za hříchy mého
srdce i za hříchy všech lidí. Prosím Tě, ochraň nás od hříchů srdcem a
rozmnož v nás lásku k Tobě a k bližním.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci …

3. BIČOVÁNÍ – dlouhé a kruté, které Ježíš přijal k záchraně mé i nejhoršího hříšníka
Otče náš ..., Zdrávas Maria …
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce
Ježíšovo, obětuji Ti všechny rány
nelidského Ježíšova zbičování,
jeho drahocennou Krev, která za
hrozných muk vytekla na smír a
odčinění za tělesné hříchy mé,
mých příbuzných a celého lidstva.
Kéž je ochranou proti těmto
hříchům i k zachování nevinnosti,
zvláště v našem rodě.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci …
4. KORUNOVÁNÍ TRNÍM – výsměch a trpělivé snášení utrpení za nás
Otče náš ..., Zdrávas Maria
Věčný Otče, skrze neposkvrněné
ruce Panny Marie a Božské Srdce
Ježíšovo, obětuji Ti rány a
drahocennou Krev z Ježíšovy hlavy
při korunování trním na smír za
hříchy mé mysli, za hříšná
rozhodnutí má i mých příbuzných a
všech lidí. Zároveň prosím o rozšíření Kristova království na zemi k slávě
Nejsvětější Trojice.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci …
5. CESTA S KŘÍŽEM – neseného Ježíšem
na rameni

Otče náš ...,
Zdrávas Maria
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce
Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo,
obětuji Ti Ježíšovu Krev tekoucí při nesení kříže, zvláště Krev z ramene, na

kterém nesl kříž. Obětuji ji na usmíření všech mých hříchů i hříchů
ostatních lidí; za naše časté vzpouzení se místo trpělivého následování
Ježíše; také za všechny hříchy jazykem i na ochranu před nimi s prosbou
o větší lásku ke kříži.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci …
6. UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE – dovršení jeho oběti
Otče náš ..., Zdrávas Maria
Věčný
Otče,
skrze
neposkvrněné ruce Panny
Marie a Božské Srdce
Ježíšovo, obětuji Ti Tvého
Syna poslušného až
k smrti na kříži, s jeho
bolestmi při přibíjení a
vztyčení kříže. Jeho rány
v rukou i nohou a z nich
vytékající proudy sv. Krve za naši spásu.
Obětuji Ti i stálé zpřítomňování Ježíšovy
oběti při všech mších svatých na zemi. Na smír
za urážky Nejsv. Trojice, Panny Marie, svatých
a řeholí. Věčný Otče, přijmi Krev tekoucí ze
sv. Kříže jako zadostiučinění za hříchy mé,
mých dětí i za hříchy celého světa. Za
nemocné a umírající, za ty, kteří nás předešli
k Tobě, zvláště za kněze, zemřelé i živé, za
novokněze i za ty, kteří se prohřešili proti
svému kněžskému svěcení nebo řeholním slibům a stali se pohoršením pro
mnohé. Za vyslyšení úmyslů Svatého Otce, za obnovení křesťanských
rodin, za pevnost ve víře, za naši vlast a za jednotu všech křesťanů.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci …

7. PROBODNUTÍ JEŽÍŠOVA SRDCE KOPÍM – otevřeny prameny milosrdenství
pro nás

Otče náš ..., Zdrávas Maria

Věčný
Otče,
skrze
neposkvrněné ruce Panny
Marie a Božské Srdce Ježíšovo,
přijmi prosím, jeho nejdražší
Krev a vodu jako zdroj
milosrdenství pro nás, k užitku
církve a na usmíření za hříchy
všech lidí.
Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás ke stále větší důvěře a
posvěcení.
***
Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve
svém Synu, Ježíši Kristu
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes
svěřujeme osud světa i každého člověka.
Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemoz všechno zlo a dej všem obyvatelům Země poznat
Tvé milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný Bože, vždy
nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání
svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
Sv. Jan Pavel II.

Jako další je možné přidat modlitbu sv. BRIGITY k Panně Marii Bolestné:
Ó Maria, Panno požehnaná a neposkvrněná, tys vytrpěla mučednictví lásky
a bolesti, pozorujíce bolesti a utrpení Ježíšovo. Ty jsi spolupůsobila při mém
vykoupení svým nesmírným utrpením, obětujíce svému Otci jeho nejmilejšího
Syna, jako zápalnou oběť na odpuštění mých hříchů. Děkuji ti za nevýslovnou
lásku, se kterou jsi se odloučila od Ježíše, který je požehnaný plod života tvého,
pravý Bůh a pravý člověk, abys zachránila mne hříšného, obětujíce své bolesti
za mne u Otce i Syna, abych opravdově polepšil svůj život a nikdy již nekřižoval
svého Spasitele novými hříchy a pro zásluhy jeho utrpení a kříže obdržel život
věčný. Amen.

Modlitby k uctění pěti ran
Pána Ježíše Krista
Úvodní modlitba
Pane Ježíši Kriste, ukřižovaný na kříži,
s hlubokou zbožností, vděčností a láskou
myslím na tvé rozbité tělo od bičů tvých katů,
na tvé božské čelo zraněné trnovou korunou,
na tvé ruce a nohy probodnuté hřeby a na tvé
milující srdce otevřené kopím římského
vojáka. Tyto tvé rány jsou nezměrnou,
bolestivou cenou za naše vykoupení. Jsou
nekonečným zdrojem požehnaní a milostí pro
ty, kteří se s kajícností otevírají tvé lásce.
Plni důvěry k tobě voláme slovy:
„Ježíši, prosíme o odpuštění a
milosrdenství pro zásluhy tvých svatých ran!“

Modlitba
proražení

k ráně
zápěstí

po
pravé

ruky
Pane Ježíši Kriste s láskou k ráně ve tvé
pravé ruce ti děkuji, že jsi ji za velké bolesti
vytrpěl z lásky ke mně.
Velice moc lituji, že utrpení, které jsi podstoupil, a které prožívala tvá
bolestiplná Matka bylo způsobeno mými hříchy.
Pro zásluhy této svaté rány prosím o slávu Ráje, v němž budu dokonale
milovat i já v síle tvé lásky.
„O Maria bolestiplná,
pros za nás Ježíše Krista.“
Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
„Ježíši, prosíme o odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých
svatých ran!“

Modlitba k ráně levé ruky
Pane Ježíši Kriste s láskou k ráně ve tvé levé ruce ti děkuji, že jsi utrpení
s ní spojené snášel pro mě s tak velikou láskou. Velmi lituji svých provinění,

pro které jsi snášel toto utrpení, které s tebou prožívala tvá bolestiplná
Matka.
Pro zásluhy této svaté rány, prosím, abych nebyl uvržen od pekla, které
jsem si pro své hříchy zasloužil a odkud bych tě nemohl milovat.
„O Maria bolestiplná,
pros za nás Ježíše Krista.“
Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
„Ježíši, prosíme o odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých
svatých ran!“

Modlitba k ráně v pravé noze
Pane Ježíši Kriste, adoruji ránu ve tvé pravé noze a děkuji ti, že jsi ji za
mne snášel ve veliké bolesti a s tak velikou láskou.
Je mi velice moc líto, že mé hříchy byly příčinou muk, která jsi za mne
podstoupil a která s tebou prožívala tvá bolestiplná Matka.
Pro zásluhy této svaté rány, prosím o sílu, abych v budoucnu neupadl
do smrtelného hříchu, a abych statečně vytrval ve tvé milosti až do konce.
„O Maria bolestiplná,
pros za nás Ježíše Krista.“
Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
„Ježíši, prosíme o odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých
svatých ran!“

Modlitba k ráně v levé noze
Pane Ježíši Kriste, adoruji ránu ve tvé levé noze a děkuji ti, že jsi ji
s velikou bolestí snášel pro mne s takovou velkou láskou. Velmi lituji všeho,
co v mém životě mělo podíl na tvých velkých mukách, která s tebou
prožívala i tvá bolestiplná Matka.

Pro zásluhy této svaté rány, prosím tě, odpusť mi mé hříchy, kterých
lituji, protože jsem jimi zranil tvou lásku a zachoval se nevděčně ke tvé
nekonečné dobrotivosti. Ve svých hříších vidím větší zlo než kterékoliv jiné.
„O Maria bolestiplná,
pros za nás Ježíše Krista.“
Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
„Ježíši, prosíme o odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých
svatých ran!“

Modlitba k přesvaté ráně v srdci
Pane Ježíši Kriste, adorujíce ránu ve tvém Nejsvětějším srdci ti děkuji,
že jsi po smrti pro svoji nevyslovitelnou lásku z této rány učinil bránu, ze
které proudí jako krev a voda životodárné a očistné prameny tvého velkého
milosrdenství. S lítostí nad svými proviněními myslím na ten okamžik, kdy
neposkvrněným srdcem tvé Matky pronikal kvůli mně meč bolesti.
Pro zásluhy této svaté rány ve tvém srdci, prosím tě, dej mi milost tvé
svaté lásky, abych tě miloval zde i na věčnosti v nebi.
„O Maria bolestiplná,
pros za nás Ježíše Krista.“
Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
„Ježíši, prosíme o odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých
svatých ran!“
Modleme se:
O Ježíši, který jsi sám sebe obětoval za každého z lidí, vtiskni mi svou
bolest a lásku, abych je za všech okolností vnímal a odpočinek nacházel jen
v tobě a v myšlenkách na to, s čím je spojeno mé vykoupení.

Lze přidat odpustkovou modlitbu
při pohledu na kříž:
(Za

účelem odpustků předchází modlitbě, před obrazem Ukřižovaného,
zkroušená zpověď a sv. přijímání a po ní se připojí na úmysl sv. otce modlitby
Otče náš... Zdrávas... a Sláva Otci.) – převzato z církevně schválené modlitební knihy.

/zde následuje foto sv. kříže v Limpias ve Španělsku/

Hle, dobrý a nejsladší Ježíši, před tvou tváří padám na kolena a
s největší vroucností duše tě prosím a žádám, abys mému srdci vštípil
živou víru, naději a lásku, jakož i opravdovou lítost nad mými hříchy a
pevnou vůli je napraviti.
Když s velkou láskou a s bolestí duše rozjímám u sebe o tvých
svatých pěti ranách a v srdci o nich uvažuji, maje před očima to, co již
dávno předpověděl svými ústy prorok David o tobě, o Dobrý Ježíši:
„Probodli ruce mé a nohy mé, spočítat mohu všechny své kosti.“
/Ž. 21,17-18/

Z dalších modliteb k trpícímu Spasiteli:
Bože, který jsi se pro vykoupení světa rozhodl narodit, od Židů být
zavržen, Jidášovým políbením být zrazen, pak spoután, předveden před
Annáše, Kaifáše, Piláta a Herodese. Od křivých svědků obžalován, bičován,
popliván a potupami trýzněn. Trním korunován, políčkován s tváří
zastřenou, tlučen třtinou, na popraviště jako nevinný beránek veden.
Nechal jsi se obnažit, přibit hřeby na kříž, na něm být vyzdvižen, mezi
zločince připočten, žlučí a octem napájen, a kopím probodnut.
Pane Ježíši, pro tato tvá přesvatá muka, která si já hříšný připomínám
a pro Tvůj svatý kříž i Tvou smrt, prosím osvoboď mne od pekelných trestů
a uveď mne tam, kam jsi uvedl lotra, jemuž jsi na kříži přislíbil ráj. Neboť
Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny
věky věků. Amen
(5x Otče náš a Zdrávas Sláva Otci)

