Přípravná modlitba,
která se může říkat každý den.
Nejsvětější Matko Boží a Matko, milosrdenství,
přicházíme k tobě a k tvému božskému Synu,
abychom ti projevili svou úctu, velebili tě svými
ústy a darovali ti své srdce. Vypros nám milost, aby
tvůj Syn osvítil naši mysl, očistil naši duši a roznítil
naši vůli, abychom ti mohli hodně obětovat tuto
svou pobožnost k větší slávě Boží, ke tvé cti a k prospěchu našich duší. Amen.

Den sedmý
Rozjímání o trestech za hřích.
Bůh může hřích trestat, chce-li. Člověk, jemuž někdo ublížil,
chtěl by se pomstít, ale mnohokrát mu to není možné. U Boha
tomu tak není: stačí, aby chtěl. Trest je výchovný nástroj. Jestliže
ti Bůh vezme zdraví, majetek, příbuzné – chce Tě přivést k nápravě. Jsi-li nyní ve hříchu, můžeš prosit za odpuštění, můžeš
se vyzpovídat. Můžeš se napravit. Ale také můžeš náhle zemřít.
Bůh tě může povolat na věčnost kdykoli! Nevíš o tom nic, a přece
hřešíš – spíš pokojně ve svém hříchu?
Bůh chce rozhodně hřích trestat – odčinit. Jestliže jsi zhřešil,
buď si jistý, že Bůh nějakým způsobem od tebe chce mít dostiučinění, buď na tomto světě, buď na onom – buď pokání, nebo
peklo. Adam a Eva obdrželi odpuštění své neposlušnosti; jsou
spaseni, jsou svatí; ale časný trest jejich hříchu trvá doposud.
Ty pravíš: o jeden hřích více nebo méně, co na tom záleží?
Ale tedy také ti nezáleží na tom, zda bude trestů více nebo méně?
Bůh nás i nyní chce vést k nápravě a k náhradě za hříchy.
Ty časté nemoci, ty nešťastné případy v rodinách, to místo,
o které někdo přišel, ty zklamané naděje, ty pomluvy… Je třeba
se ptát, co mi tím chceš Bože říct? Zvláště v takové situaci člověk
potřebuje veškeré přímluvy a ochrany Panny Marie!
Příklad: Chceme-li být zbaveni soužení, které Pán na nás
dopouští a které snad je trestem za naše hříchy, utíkejme se
k Panně Marii. Byl měsíc květen a krajina kolem města Dijonu
ve Francii již ztrácela naději, že toho roku ze svých polí něco
sklidí, protože již šest měsíců bez ustání pršelo. Řeky se rozlily
po krajině; dobytek hynul, a lidé se báli, že přijde hlad. Kněží při
kostele Panny Marie Dobré rady v Dijonu se rozpomněli na dobrotu a mocnou přímluvu nebeské Královny. Umínili si, že se
zvláštní pobožností budou doprošovat její přímluvy u Boha. Dne
27. května se konal po městě slavný průvod, v němž byla nesena
socha nejsvětější Panny, a ulice se rozléhaly pláčem a voláními
všeho obyvatelstva. Všichni byli plni zkroušenosti a s kajícnými
slzami prosili Boha za odpuštění spáchaných hříchů. A k údivu
všech! Jako zázrakem mraky řídly, protrhly se, sluneční paprsky
zazářily a osvětlily zaplavená pole. Na nebi se ukázala duha, jako
se kdysi ukázala Noemovi. Od toho dne se zdálo, že všecka
příroda se obnovila a země se objevila ve vší své kráse. Úroda
toho roku byla přehojná, a všichni obyvatelé celého kraje s úřady

v čele se přičiňovali jak o závod, aby projevili upřímnou vděčnost
své nebeské Ochránkyni za pomoc a přímluvu.
K y t i č k a : Pomodli se dnes svatý růženec a věnuj tomu čas,
který ubereš nějaké marné zábavě.
S l u ž b a : Pobuď nějaký čas před obrazem nebo sochou
nejsvětější Panny a pros ji, abys dokázal litovat svých hříchů
a odčinit je už zde na zemi.

