
Korunka ke svatému Michaelovi  archandělu

Tato Korunka,  která je  také nazývána Růženec Andělů, pochází  ze soukromých zjevení archanděla
Michaela portugalské karmelitánské  mnišce Antónii  de  Astónaco  (1751). Mystičce  Antonii  dal  archanděl
Michael ve zjevení najevo, že by chtěl být lidmi uctěn a Bohem oslaven modlitbou devíti zvláštních vzývání.
Těchto  devět  vzývání  odpovídá vzývání  devíti  sborů andělů  a pochází  z  Korunky k archandělu Michaeli.
Soukromé zjevení mnišce Antonii a modlitby byly schváleny papežem Piem IX. v roce 1851. 

Modlitbou této korunky získáváme pomoc svatého Michaela archanděla a společenství jednoho anděla
z každého z devíti nebeských sborů ve chvíli, kdy přistupujeme ke svatému přijímání.  Navíc těm, kdo budou
denně recitovat Korunku, zaslibuje archanděl Michael svoji neustálou pomoc a pomoc všech svatých andělů
během  celého  jejich  života.  Smějí  také  důvěřovat,  že  skrze  modlitbu  této  Korunky  budou  v jejich  životě
postupně  poraženi  démoni,  bude  jim  uděleno  čisté  srdce  a budou  osvobozeni  z očistce.  Všechna  tato
požehnání se vztahují též na jejich přímou rodinu.

Korunka začíná úkonem  kajícnosti. Následuje devět  pozdravů,  pro každý sbor andělů jeden,  každý
pozdrav  je  následován modlitbou  Otčenáš  a  třemi Zdrávas  Maria. Korunku  uzavírají  čtyři  Otčenáše  ke  cti
archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela a ke cti anděla strážného a modlitba Svatý archanděli Michaeli.

Přísliby

Archanděl Michael slíbil, že tomu, kdo se by se pomodlil tuto Korunku

    • pošle anděla z každého andělského sboru, aby ho provázel v době svatého přijímání.

Těm, kdo se budou modlit těchto devět pozdravů každý den, slíbil, že

    • budou zakoušet jeho neustálou pomoc během svého života a také po smrti v očistci,

    • budou je doprovázet všichni andělé a budou se všemi svými blízkými a příbuznými osvobozeni z očistce.

Odpustky

Papež Pius IX. udělil těm, kdo se modlí tuto Korunku, následující odpustky:

    • částečné odpustky těm, kteří se modlí tuto Korunku s kajícím srdcem

    • částečné odpustky každý den těm, kteří nosí tuto Korunku s sebou nebo políbí medaili svatých andělů,
která je k ní připnuta

    • plnomocné odpustky těm, kteří se ji jednou za měsíc ve zvolený den, s opravdovou kajícností a po svaté
zpovědi, pomodlí s úmyslem za dosažení své svatosti

    • plnomocné odpustky za stejných podmínek při svátku Zjevení sv. Archanděla Michaela (8. května), svátku
Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září) a v den památky Svatých andělů strážných (2. října)

Způsob modlitby

Korunka se modlí  na fyzické modlitební  korunce (s devíti  velkými zrnky následovanými vždy třemi
malými  zrnky  a  s medailkou  svatých  andělů),  podobně  jako  růženec.  Po  každém  z  následujících  devíti
pozdravů na počest devíti sborů andělů se pomodlete vždy Otčenáš a třikrát Zdrávas Maria.

    • Znamení kříže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. (úkon kajícnosti: Lituj své hříšnosti)

    • Bože, pospěš mi na pomoc. Slyš naše volání. Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému, jako byla na počátku,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

    • 1. Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského chóru Serafínů kéž nás Pán učiní hodnými
hořet ohněm dokonalé lásky. Amen. 



Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 2. Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského chóru Cherubínů kéž nám Pán udělí milost
opustit cesty hříchu a kráčet po stezkách křesťanské dokonalosti. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 3.  Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského chóru Trůnů kéž Pán naplní  naše srdce
duchem skutečné a upřímné pokory. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 4. Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského sboru Panstev kéž nám Pán dá milost ovládat
naše smysly a překonávat jakékoli nepoddajné vášně. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 5.  Na  přímluvu  svatého  archanděla  Michaela  a  nebeského  sboru  Sil  kéž  Pán  chrání  naše  duše
před nástrahami a pokušeními ďábla. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 6. Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského sboru Ctností kéž nás Pán chrání před zlem a
upadnutím do pokušení. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 7.  Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského sboru Knížat  kéž Pán naplní naše duše
duchem skutečné poslušnosti. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 8. Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského sboru Archandělů kéž nám Pán dá vytrvalost
ve víře a ve všech dobrých skutcích, abychom dosáhli slávy nebeské. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 9. Na přímluvu svatého archanděla Michaela a nebeského sboru Andělů kéž nám Pán dá, abychom byli
jimi chráněni v tomto smrtelném životě a vedeni do života nebeského. Amen. 

Otče náš a 3x Zdrávas Maria

    • 4x Otčenáš:  Každý na počest  jednoho z následujících předních andělů:  sv.  Michaela,  sv.  Gabriela,
sv. Rafaela a našeho anděla strážného

    • Ó slavný kníže, svatý archanděli Michaeli, vůdce a veliteli nebeských zástupů, strážce duší, přemožiteli
vzbouřených  duchů,  služebníku  v  domě  Božského  Krále  a  náš  obdivuhodný  průvodce,  ty,  kteří  záříš
dokonalostí a nadlidskou ctností, osvoboď nás, kteří se na tebe s důvěrou obracíme, ode všeho zla, a svou
laskavou ochranou nám umožni každý den věrněji sloužit Bohu.

    • Přimlouvej se za nás  svatý archanděli Michaeli, kníže Církve Krista Ježíše, abychom byli hodni Jeho
zaslíbení.

    • Všemohoucí a věčný Bože, který jsi skrze svou podivuhodnou dobrotu a milosrdnou touhu po spáse všech
lidí ustanovil  nejslavnějšího archanděla Michaela knížetem tvé církve, prosíme tě, osvoboď nás od našich
nepřátel, aby nás nikdo z nich nemohl obtěžovat v hodinu smrti, ale abychom byli archandělem Michaelem
uvedeni do tvé přítomnosti. O to tě žádáme skrze zásluhy Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Překlad a úprava: amp + ag                                                          ZDROJ: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chaplet_of_Saint_Michael

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chaplet_of_Saint_Michael

