Modlitby když zvoní umíráček
Když zvoní umíráček, u nás je to zvon svatého
Martina ve velké věži, nejmenší ze tří tam
zavěšených, tak je vhodné se pomodlit korunku
k Božímu milosrdenství a v modlitbě ponořit duši
zemřelého do Božího milosrdenství, kterému
sami věříme.
Jaký je smysl této modlitby? Prosit milosrdného
Boha, aby byl ještě milosrdnější, to by byl pěkný
nesmysl. V této modlitbě, ať už to zní jakkoli, jde
o to, že zemřelému člověku připomínáme, že Bůh je milosrdenství samo, čirá láska. Že nemá
zájem na trestání hříšníka. Připomínáme zemřelému, aby Bohu i přes své hříchy důvěřoval.
Chvíle smrti, zdá se je také hodinkou pravdy, kdy se nám přehraje vše, co v životě bylo, včetně
všech našich hříchů, které jsme nepoznali, nevyznali a nekonali za ně pokání. Pocit studu a
zahanbení spolu se žalobou vznesenou proti nám od již odsouzeného padlého anděla, satana,
bude potřeba přebýt důvěrou v Boha, který odpouští. Boží odpuštění není však jen jakýmsi
„mávnutím ruky“ se slovy: „Tož dobré, co bylo, bylo.“ Boží odpuštění je v řádu spravedlnosti,
která byla naplněna v oběti Božího Syna, Ježíše Krista. On přijal hříchy každého na sebe a přijal
i následek našich hříchů, smrt. V něm byly naše hříchy potrestány. V něm došla spravedlnost
ke slovu a byla naplněna. V něm však přišla i podstata Božího milosrdenství. Bůh odpouští
každému, kdo důvěřuje Ježíši a žije tedy ve spojení s ním, svým Spasitelem. Modlitba k Božímu
milosrdenství tak upomíná toho, kdo se modlí, aby věřil v dílo spásy od hříchů zprostředkované
ukřižovaným a vzkříšeným Ježíšem. Tato důvěra modlícího se je „nakažlivá“ i pro ty, za které
se modlíme, zvláště zemřelé. Oni vnímají naše modlitby ať už přímo, nebo jim je Náš Pán
zprostředkuje skrze anděly strážné či cestami, které zná on sám. Zprostředkujme ji tedy důvěru,
když se dozvíme o jejich skonu díky vyzvánění umíráčku.
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie
Faustyny Kowalské (1905-1938, svatořečena r. 2000). Podle vidění sestry Faustyny, jak si je
zaznamenala ve svém deníku, obdrží při smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou
milost a jak by ne, když základem této modlitby je důvěra v Ježíše i přes boj často neúspěšný
se svými hříchy. Je to mocná modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci zla.
Pán Ježíš Faustyně dle jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může být dosaženo cokoliv, co je
v souladu s jeho vůlí. Vždyť důvěřivé srdce dítěte už samo vybízí k pozorné lásce druhých.
Korunka k Božímu milosrdenství se modlí na obyčejném růženci a to takto:
Začíná se třemi modlitbami:
OTČE NÁŠ, ZDRÁVAS, VĚŘÍM V BOHA
Na zrnkách pro Otče náš:
VĚČNÝ OTČE, OBĚTUJI TI TĚLO A KREV, DUŠI A BOŽSTVÍ TVÉHO
NEJMILEJŠÍHO SYNA A NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA SMÍR ZA
HŘÍCHY NAŠE A CELÉHO SVĚTA.
Na zrnkách pro Zdrávas (5x10 zrnek):
PRO JEHO BOLESTNÉ UTRPENÍ SMILUJ SE NAD NÁMI A NAD CELÝM
SVĚTEM.
Na zakončení se modlí 3x:
SVATÝ BOŽE, SVATÝ SILNÝ, SVATÝ NESMRTELNÝ, SMILUJ SE NAD
NÁMI A NAD CELÝM SVĚTEM.

