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Předmluva
Předkládám krátký, lidový, obrázkový výklad
mše svaté, protože věřící po něm touží. Kéž při
spěje k tomu, aby věřící nejen svou nedělní po
vinnost s radostí plnili, nýbrž též ve všední den
se nejsvětější oběti zúčastňovali.
Mše svatá náleží mezi tajemství víry. Proto ne
škodí připomenouti, co o nich praví Dr Vřešfál:

„Zjevené pravdy náboženské nám podává Bůh
tím způsobem, že v nás vždy zůstane jakási ne
jasnost. A to proto, abychom si mohli získati větší
zásluhy podle slov božského Spasitele: „Blahosla
vení, kteří neviděli a uvěřili." Kdybychom měli
o věcech víry jistotu nutkající, nebyla by naše víra
záslužné. Vždyt' takovou víru mají i zlí duchové,
kteří věří z přinucení, ale bez zásluhy. „l zlí du
chové věří, ale třesou se (Jak. 2. 19).“

První část obsahuje výklad mše svaté, druhá pak
řád oběti nejsvětější s vyobrazeními a návodem,
jak nejlépe jí býti přítomen. Při čtení výkladu ob—

řadů mešních je nejlépe zároveň sledovali přísluš
né části v Řádu mešním.
V dodatku přidávám úvahu o důstojnosti kněž
ské. Kéž získá kněžská povolání.

Naše obřady se shodují : přiroženosti Ildskou
Liché jsou námitky těch, kterým se nelíbí naše
obřady. Vždyť v lidském životě je plno ceremonií,
obřadností. Liturgie není něco vyumělkovaného,
nýbrž se shoduje s přirozeností lidskou.

Celý život lidský je vázán na vnější obřadnosti,
na pravidla slušnosti. Jsi pozván do vznešené spo
lečnosti. Jdeš tam ve všedním oděvu? Zajisté že ne!
Naopak: jak úzkostlivě vyzvídáš, v kolik hodin máš
přijíti, nebot' jiné jsou předpisy, jak se oblékati
dopoledne, odpoledne nebo večer. Nepůjdeš na
svatbu v roztrhaném obleku, nebot' bys ukázal
snoubencům, že si jich nevážíš.
Soudcové nosí při soudních jednáních i dnes
ještě úřední šat, talár. A přece v civilních šatech
by mohli konati svou povinnost zrovna tak. Proč
oblékají slavnostní oděv? Aby ukázali: nyní ne
mluví soukromá osoba, nýbrž zde stojí předsta
vitel zákona.
Totéž platí o vojsku a strážcích bezpečnosti. Jak
jinak působí na nás tatáž osoba v uniformě než
v civilu.

Nuže, také církev nedovoluje, aby se mše svatá
sloužila v prostém, všedním oděvu. Jednak, aby
ukázala, že duchovní nestojí před oltářem jako
soukromá osoba, jednak, aby svatý úkon pozvedla
ze všednosti a slavnostně jej uctila.
Mám ještě mluvit o jiných námitkách? Otázka
dvou nebo šesti svíček při mši svaté? Řekněme,
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že pracuješ ve večerních hodinách u psacího stolu
při světle malé stolní lampy. Někdo klepe. Prosím!—
Vstoupí tvůj představený. Co ihned učiníš? Stiskneš

elektrický vypínač a rozsvítíš šestiramenný svícen.
Proč? Neviděli byste při malé lampě? Ale ano,
avšak z úcty chceš míti více světla.

Obřady jsou též velmi přirozené. Všimněme si
na př. ruky. Co přerozmanitých pocitů může člověk
vyjádřili pouhou rukou! Pozorujme dva lidi, kteří
spolu mluví. Náhle pozvednutá ruka, sotva znatel
né, lehké kývnutí, bezděčné pokrčení ramen říkají

mnohdy více než pouhé slovo. Je tedy nesprávné,
když si někdo myslí, že při modlitbě je hlavní věcí
duše a že nezáleží na tom, zda mám ruce sepjaté
nebo je mám v kapsách.
Jak přirozené je spínání rukou! Všimni si čtyř
letého dítka, když matku o něco prosí: Mami, dej
mi to! Pravda, že spíná ruce, třebas je tomu nikdo
neučil.
Pokleknutí. — Čím výše je kdo postaven, tím
hlouběji se mu klaníme. A když je to Bůh? Pak
skloníme i koleno. Není to zase zcela samozřejmé?
Povstání. — Sedíš u psacího stolku. Někdo kle
pe. Dál! Vstoupí vznešený host. Co učiníš? Ihned
povstaneš. Zůstaneš také státi, když tě přijme v au
dienci hlava státu. — Když se čte při mši svaté
evangelium, stojíme z úcty k slovu Božímu.
Je tedy celý život vázán na vnější obřadnosti.
Máme je zanedbávati pouze ve styku s Bohem?
Netroufáme-li si přestupovati společenská pravidla
slušnosti, proč bychom tak měli činiti právě s cír
kevními předpisy? Nebof naše obřady nejsou ni
čím jiným než zákoníkem pravidellslušnosti v kos
tele.
Víme také, že podle učení Církve nejsou obřady
věcí hlavní. To vysvítá již z toho, že v nutných
případech sama Církev od nich upouští.
8

S rozechvělým srdcem jsme před krátkým časem
čítávalí o krvavých pronásledováních katolíků v
Mexiku. Tam se modlitba trestala vězením. Sta
a sta věřících bylo žalařováno pro zločin účasti
na mši svaté. A co činila Církev, aby miliony jejích
věřících nezůstalo bez mše svaté a bez svatých
svátostí? Udělila mexickému duchovenstvu bezpří
kladné výsady: sloužiti mši svatou v kteroukoli
hodinu, omeziti obřady jen na podstatné části, není
třeba svíček ani mešních rouch. | světští věřící
smějí vzíti do rukou Svátost oltářní (které se jinak,
jak dobře víte, i vysvěcení kněží dotýkají jen dvě
ma posvěcenými prsty).

Hlavni obětnik při mil svaté

Nejdokonalejší způsob bohopocty je obět'. Obě
ti byly přinášeny Bohu vždycky. .Iiž Kain a Abel

obětovali. Ve Starém Zákoně byly od Boha vý
slovně přikázány. Jistě nejlepší obět' přinesl Pán
' Ježíš svou smrtí na kříži. Tato pak se v každé mši

svaté obnovuje.
Velmi bychom se mýlili, kdybychom se domní
vali, že nejsvětější obět' je pouhou vzpomínkou

na smrt Páně na kříži. Je nekonečně více. Je
ustavičné obnovování oběti Kristovy na Kalvartt.
Co se stalo jednou na Golgotě, to se stává denně
na oltáři. Pán Ježíš při proměňování se obětuje
za nás svému nebeskému Otci, jenže způsobem
nekrvavým. A to proto, aby nám užitky krvavé
oběti kalvárské přivlastňoval.
Odtud její velká cena. Proto žádná pobožnost,
třeba hodinová, |i nemůže nahraditi. Sjednot' pa
prsky všech hvězd, a všechny ani zdaleka nedosá
hnou světla slunečního. Zrovna tak cena všech
soukromých modliteb zůstává velmi daleko za ce
nou jediné mše svaté.
Správně ocenil nejsvětější obět' světoznámý ital
ský básník Manzoni. Jedné studené, větrné neděle
chtěli jej, již jako starce, jeho příbuzní zdržeti od
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obvyklé cesty do kostela. Ale on jim odpověděl,
jak se sluší na pravého křest'ana: „Kdyby někdo
z vás vyhrál 100.000 lir a právě dnes by vypršela
lhůta k přihlášce, promeškali byste tuto lhůtu jen
proto, že je velmi špatné počasí? . . . A sebe více
zlata nevyváží cenu mše svaté. To bylo pravé oce
nění mše svaté!
Abychom poznali vznešenost nejsvětějšího úko
nu, všimněme si hlavního obětnika.
Je jím sám jednorozený Syn nebeského Otce,
sám Ježíš Kristus. To je zřejmé z Písma svatého
a církev jasně prohlásila: „Obět' Krista Ježíše je
s obětí mše svaté totožná, ježto za přisluhování
kněží obětuje tentýž obětník, jenž se na hoře Kal
varii byl obětoval. Toliko způsob obětování je roz
dílný."
Nyní uvažme, proč Kristus Pán nechtěl svou obět'
svěřiti žádnému knězi? Mohlo by se totiž státi, že
by přesva-tá oběf byla někdy poskvrněna a my
bychom mohli pochybovati, zda Bohu nejsvětěj
šímu byla přinesena oběf příjemná. Proto Bůh
Otec chtěl, aby jeho Syn jméno i úřad obětujícího
kněze pro sebe podržel, jak výslovně dí: „Ty jsi
kněz na věky podle řádu Melechisedechova."
Proč nechtěl božský Spasitel oběti své svěřiti
ani žádnému andělu nebo svatému, ba ani své nej
čistší Matce? Vždyť je přece dokonale svatál A do
jista nikdo z nich by nejčistší oběf neposkvrnil,
nýbrž co nejdokonaleji ji přinášell Jak vzdělávat
by musela mše svatá, kterou by sloužil svatý Petr
nebo někdo ze Seratínů nebeských! Což teprve,
kdyby sama Matka Boží svého přemilého a nej
světějšího Syna na oltáři Otci nebeskému oběto
vala?
Ač by takové oběti byly nevystihle svaté, přece
by nebyly úměrné Bohu nekonečně svatému. Proto
nechtěl, ba nemohl Kristus Pán svěřiti nejsvětější
úkon andělovi, tím méně hříšnému člověku, nýbrž
musel jej ponechati sobě.
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Z toho všeho plyne, že každá mše svatá je ne
vystihle důstojná. To zjevil božský Spasitel svaté
Mechtildě slovy: „Já samojediný dokonale chápu,
jak se denně na oltáři za spásu věřících obětuji,
což ani Cherubové a Seratové úplně pochopiti
nemohou." Jak nevystihlé musí býti toto obětování
se božského Beránka, když ani nejmoudřejší moc
nosti nebeské svým rozumem naň nestačí! Jak
št'asten musí býti člověk, jenž tomuto úkonu je
nábožně přítomen a tak zasluhuje, že se za něho
děje! Jak velký prospěch musí z ní míti!
O vznešenosti nejsvětější oběti rádi uvažovali
horliví křesťané prvých století. Proto si ji tak vrouc
ně zamilovali, že raději život ztratili, než by ji

zanedbali.
Dějepisec Baronius vypravuje podivuhodnou u

dálost z r. 303: V africkém městě Alutě z rozkazu
Diokleciánova byly všechny křesťanské svatyně
zbořeny. Přes císařský zákaz se shromáždili křesfa
ně v jistém domě na mši svatou. Byli tam však od
pohanů vyslíděni a předvedeni k císaři. Ten poručil,
aby jednoho zajatce obnažili, natáhli na skřipec
a ostrými háky rozdírali. Zatím řekl panovník jako
soudce ostatním: „Doufám, že si z tohoto ubožáka
vezmete příklad a svůj život tak lehkomyslně ne
zmrháte." Svatí mučedníci však jednomyslně pro
hlásili: „Jsme křest'ané, a proto budeme zákon
Ježíše Krista plniti, i kdybychom museli prolíti svou
krev." Na to pravil soudce jednomu z nich: „Ne
táži se, jsi-li křest'an, ale byl-li jsi ve shromáždě
ní?“ Svatý Felix odvětil: „Což může býti křest'an
beze mše svaté?" Uslyšev to ukrutník, nechal věrné
služebníky Kristovy zemříti hladem.
Odkud to, že pro nejsvětější oběf tak horlili?
Odtud zajisté, že cenu její znali a chtěli se rádi
státi účastnými jejich užitků.
Kdybychom znali vznešenost mše svaté, jak by
chom si ji zamilovali, s jakou nábožností jí obco
vali a jak neradi bychom se od ní dali zdržetil
Nebot' při proměňování nepřináší za přítomné
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obět' ani svatý, ani anděl, ani nejčistší Panna
Maria, nýbrž sám jednorozený Syn nebeského
Otce, Ježíš Kristus, což ani Cherubíni a Seratíni do
konale pochopiti nemohou.

Obětní dar pil mší svaté

Dar božského Spasitele nemůže býti nepatrné
ceny, nýbrž nekonečné, aby byl hodný Boha ne
smírného. Nebot' čím větší a vznešenější je pán,
tím vzácnější a znamenitější věc musí mu býti
věnována. Všemohoucí Pán Bůh je však tak ne
smírně velebný, že celá země je před ním jako
krůpěj rosy, jak praví Písmo svaté. Nuže, kde lze
v širém světě nalézti, co by bylo hodno, aby jemu
mohlo býti důstojně obětováno? Ba, co pak chce
Kristus Pán i v celém nebi kromě Boha nalézti, čím
by mohl nejsvětější Trojici uctíti jakožto hodnou
a příjemnou obětí? V celém širém světě a nebi
nalezl jen jednu věc hodnou nesmírného Boha:
je to jeho vlastní nejsvětější člověčenství.
Ono je tím nejvzácnějším i nejcennějším, co vše
mohoucí ruka Boží stvořila, jak to zjevila sama
Matka Boží svaté Brigitě.
Bůh obdařil v nevýslovné štědrosti své anděly
při jejich stvoření svatostí neocenitelnou a i jinými
vzácnými dary. Více však než je zahrnul milostmí,
přednostmi i dokonalostmi nejblahoslavenější Pan
nu. Ale všechny tyto milosti, které udělil Bůh andě
lům, svatým, i nejčistší Matce, sjednotil Duch svatý
v lidské přirozenosti Ježíše Krista. Mimo to ji ještě
přidal mnohé jiné dokonalosti
Ačkoliv je Matka Boží nevýslovně krásná, svatá
i vznešená, není přece u porovnání s člověčenstvím
Pána Ježíše, než čím je hořící pochodeň u porov
nání se světlem slunce.
Na celé oběti nejcennější je, že Kristus neobětuje
své člověčenství samotné, ale že je přednáší nej
světější Trojici zároveň spojené se svým božstvím.
Z toho všeho je patrno, jakou nadmíru vzácnou
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obět' nabízí Spasitel náš ve všech mších svatých
Bohu nejvyššímu.
Jak bohatého požehnání a jak velikých užitků
nabývají lidé přítomní nejsvětější oběti, zvláště
pak, když se za ně přináší!
Za dob svatého Bernarda zemřel v Clairvaux
řeholní bratr, jenž byl od Boha odsouzen k mukám
očistcovým. Týž se zjevil jednomu ze starých kněží
řádových a sdělil mu svůj osud. I prosil ho dů'
tklivě, aby kněží onoho kláštera, v němž zemřel,
nepřestávali za něho sloužiti mše svaté. Po něja
kém čase se zjevil zesnulý opět onomu spolubratru,
již slávou proměněný, a řekl: „Děkuji P-ánu Bohu
našemu, poněvadž nyní jsem již v blaženosti ne
beské." Kněz se ho tázal: „Kterak jsi byl vysvo
bozen?" Odvětil: „Pojď a viz!“ Po těch slovech
ho uvedl do klášterního kostela, ukázal tmu, jak
se tam u oltáře sloužila mše svatá, a pravil: „Viz.
touto zbrojí milosti jsem byl vysvobozen z očistce.
Pravím ti podle pravdy, že této smírné oběti bož
ského Beránka nemůže nic odporovati, leč jedině
srdce nekající." Když to zjevení vyprávěl kněz
spolubratřím, naplnili se novou horlivostí k nejsvě
tější oběti.
My sami cítíme, jak velké užitky plynou ze mše.
svaté, když víme, kdo je hlavním obětntkem. Není
jím ani nejvznešenější tvor, nýbrž sám jednorozený
Syn nebeského Otce. A dále, když uvážíme, jaký
dar mu přináší. Lepšího daru nenalezl ani v nebi
ani na zemi. Obětuje mu nejlepší a největší dar
vůbec, své člověčenství spojené s božstvím. Kolik
milostí a zásluh pro nebe a velkého požehnání
i pro zdejší život bychom si získali, kdybychom
každodenně obcovali nejsvětějšímu úkonu. To
vědí nyní zavržení v pekle, ale již je pro ně pozdě.
Mohl by mnohý z nich vzdychati: „Kdybych byl
chodíval často na mši svatou, kolik zásluh a sil
bych si byl získal, že bych v tato místa jistě nepřišel!
A zatím místo toho jsem konal práci, z níž teď
nemám nic."
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Když tedy za půl hodiny tolik můžeme pro sebe
získati, neolupujme se lehkomyslně o to. At' ne
uplyne ani jeden den, v němž bychom si nechali
ujíti tak velký zisk.

Mše svatá je nejmocnější oběti prosebnou
Článkem víry je, že mše svatá je obět' chvály,
díků, smíru a prosby. To prohlásil slavnostně sněm
tridentský, nikdo tedy bez smrtelného hříchu ne
smí článek ten popírati. „Kdyby kdo říkal, že obět'
mše svaté je pouhou památkou na obět' krvavou
na kříži, a ne zároveň i obětí smírnou, anebo že
prospívá toliko tomu, kdo sám jí užívá, a že nesmí
býti obětována za živé i za mrtvé, na odpuštění
hříchů i trestů, na zadostiučinění a v jiných po
třebách; budiž z Církve vyloučenl“

Již ve Starém Zákoně byly oběti prosebné, jak
se častěji dočítáme v Písmě svatém. Tak na příklad:
Izraelité se shromáždili v Mastath k modlitbě.
Když se to dověděli Filištinští, obklíčili je. Židé
se ulekli nepřítele. I řekli k proroku Samuelovi:
„Nepřestávej za nás volati k Hospodinu, aby nás
vysvobodil z ruky Filištinských." Prorok vzal jed

noho beránka, který ještě ssál, a obětoval ho ce
lého v oběf zápalnou. Zatím nastal boj. Hospodin
zahřměl hřímáním náramným nad Filištinskými,
praví Písmo svaté. Ulekli se a utíkali před Israelity.
Ti je pronásledovali až do Betchar. Samuel tam
položil kámen a nazval místo to: Kámen pomoci.
A řekl: „Až potud nám pomáhal Hospodin."

Podobných případů oběti prosebné je
svatém mnoho.
Jestliže již ve Starém Zákoně obětovaný
tak mnoho milostí vymohl u Boha těm,
obětovali, sud'te sami, co teprve zmůže
Boží na oltáři!
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v Písmě

beránek
kdo ho
Beránek

Není srdce tak drsného a tvrdého, jež by se dary
neobměkčilo a dárci příznivě nenaklonilo. Kdo
tedy by mohl pochybovati, že se nám Bůh nakloní,
když mu obětujeme tak vzácný dar? Či měl by
přeštědrý Hospodin, jenž slíbil nenechati bez od
měny ani pohár studené vody, nás nevyslyšeti,
když mu s nábožností obětujeme Jeho božského
Syna?
II.

Svatému Petru Damiánskému zemřeli oba rodiče,
když byl ještě chlapcem. Nejstarší bratr se ho sice
ujal, ale nenakládal s ním dobře. Malý Petr mus-el
choditi bos, šaty měl roztrhány. Jeho strava byla
skrovná a špatná. Tu našel jednoho dne jakýsi
peníz. Jaká to radost pro ubohého hocha! Myslil,
že našel bůhvíjaký poklad. Když nebylo lze na
jíti majetníka, přemýšlel, co s penízem dělati. Dal
jej konečně knězi, aby odsloužil mši svatou za
duše v očistci. Takový hrdinský skutek nešt'astn'ého
dítěte nezůstal bez požehnání Božího. Nebot' záhy
se změnilo jeho postavení. Ujal se 'ho totiž jeho
druhý, lepší bratr. Ten zacházel s ním po křesfan
sku, slušně ho oděl a posílal do školy. Petr mohl
studovati, stal se knězem, kardinálem. Často pak
v pozdějším životě říkával: „Ona jedinká mše sva
tá, již jsem dal sloužiti, stala se pro mne nevyčer
patelnou studnicí požehnání Božího.“
Ovšem, někdy nám Bůh nedá to, oč prosíme,
škodí-li to naší duši. Podobně jako my nedáme
dítěti nůž, prosí-li o něj. Dá nám však něco jiného,
prospěšného ke spáse.

Výklad obřadů mše svaté
Úvod
Nevím, zda jste byli někdy přítomni slavnostní
promoci. | ona je spojena s mnohými obřady. Co
tvoří jejich obsah? Že je odevzdán prsten hlavy
státu onomu zdatnému muži, který dokončil svá
studia 5 výtečným prospěchem. To by se přece
mohlo vykonati v několika vteřinách. Nebo by se
mohl novému doktorovi poslati prsten poštou —
výsledek by zůstal týž, že totiž nový doktor do
stane prsten. A koná se to tak jednoduše? Naprosto
ne! Prsten je odevzdán s náležitými tormalitami,
zabírajícími dlouhou dobu. A nad tím se nikdo
nepozastavuj-e. Nebot' se domníváme, že je zcela
přiměřené,aby hodnota vyznamenání byla vyzved
nuta v rámci krásných, důstojných obřadů.
Zrovna tak nejslavnější, nejvznesenější, nejsvě
tější úkon obětní je dílem okamžiku - při pozdvi
hování. Avšak hluboká úcta a láska Církve ozdo—
bila, orámovala tento okamžik během dvou tisíc
let tím nejdrahocennějším a nejlepším: obřady.
Právě tak, jako zasazujeme diamanty do drahých
kovů, abychom zvýšili jejich cenu a krásu.
Každý symbolický úkon má svůj vlastní, hluboký
význam. Kdo úkonům těm rozumi, pro toho boho
služba se stává ihned důvěrnější a vroucnější.
Poznámka. Při čtení výkladu obřadů mešních je
nejlépe zároveň sledov—atipříslušné části v Řádu
mešním na str. 37.

Kněz přišed k oltáři, sejme biret, odevzdá jej
ministrantovi a klekne na jedno koleno před stupni
oltáře. Pak vystoupí'po stupních k oltáři, upraví
kalich podle předpisů a otevře si mešní knihu.
Vrátiv se doprostřed, pokloní se před křížem, se
stoupí dolů a zůstane státi před stupni jakoby na
prahu velesvatyně. Jaké city provívají srdce knězo
vo, rozváží—Ii,že má začínati obět' kalvárskou.
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Těmito city proniknut, započíná mši svatou, říka

je nejprve tak zvané
stupňové modlitby.
Stupňovými se nazývají odtud, že se je kněz mo
dlí u stupňů oltáře. Činí tak proto, aby se připravil
ke slavení nejsvětější oběti.
Kněz stoje u stupňů oltáře, znamená se svatým
křížem a říká: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté
ho. Amen.Proč začíná mši svatou tímto znamením?
Poněvadž je nekrvavým obnovením oběti Kristovy
na kříži.Z téhož důvodu musí býti na každém oltá
ři toto znamení spásy.
Pokřižujme se též zbožně na počátku mše svaté
a učiňme si předsevzetí, že jí budeme tak pozorně
a nábožně přítomni, jako bychom stáli s Pannou
Marii a svatým Janem pod křížem na Kalvarii.
Nato se duchovní modlí
—

žalm

42.

Složil ho David na poušti, kam se utekl před
nezdárným synem Absolonem. Král byl ponořen
v hluboký smutek. Zvláště ho trápila touha po sva
tyni v Jerusalémě. Neni to nic divného, nebot' ještě
dnes je tam tak zvaná zeď nářků. Zde totiž pravo
věrní Zidé'oplakávají zboření chrámu, chloubu to
národa Izraelského. Byl stavěn čtyřicet let z nej
vzácnějšího materiálu.
Ale myšlenka: „Bůh jest mým ochráncem a po
mocníkem od mládí, on ode mne odejme tu těžkou
zkoušku a vše obrátí k dobrému", krále opět vzpru
žila a naplnila nadějí, že se zase vrátí do svatého
města a ve stánku Božím jako dříve bude Hospo
dinu přinášeti oběti.
Tímto žalmem kněz roznítil v sobě podobnou
touhu, již chce Všemohoucímu obětovati. Tu si však
vzpomene, že by nepřinášel Bohu libou obět', kdy
by n-ebyl úplně čistý. Proto se hluboce sklání a
modlí se:
Vyznávám se Bohu atd.
Již ve starém Zákoně, kdo chtěl obětovati, sklá
dal své ruce na hlavu beránka a při tom vyznával
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své hříchy. Tím se naznačovalo, že toho beránka
obětoval místo sebe a že své hříchy jako by na
něj přenášel.
Tím více v Novém Zákoně má obětující a věřící
příčinu svých hříchů litovati. Nebot' jejich obět'
je nekonečně světější.
Kněz a jako zástupce lidu ministrant se modlí:
Vyznávám se Bohu - hluboce skloněnt, aby se před
Bohem pro své hříchy pokořili, že nejsou hodni
pozvednouti očí svých k nebi. Při slovech: má
vina, má vina, má největší vina - se bijí třikrát
v prsa, ježto srdce je jako sídlo viny. Toto hlubo
ké sklonění a bití se v prsa bylo odedávna zname
ním pokání. Tak čteme v evangeliu o celníkovi, že
stál zdaleka, neodvažoval se očí svých pozved
nouti, nýbrž bil se v prsa.
Při této modlitbě máme též vzbudili lítost nad
svými hříchy a prositi Boha za odpuštění. Toto
kající smýšlení je jednou z hlavních podmínek,
máme-li ze mše svaté míti užitek. Bez něho by nám
nejsvětější obět' byla tak málo prospěšná jako ne
kajícím lidem při krvavé oběti Kristově na Kalvarii.
Kněz, připraviv svou du'ši, stoupá po stupních
k oltáři. Přitom prosí Boha, aby byl hoden s čistou
myslí vejíti do

velesvatyně.
Vzpomínka na ni má mu připomenouti »velikou
úctu k ní ve Starém zákoně, a tak i k místu, k němuž
přistupuje.
Ve Starém zákoně chrám měl tři části: předsíň,
svatyni a velesvatyni. Poslední byla vystavěna
z bělostných kamenů. Vnitřní stěny byly obloženy

dřevem cedrovým, které bylo zase potaženo zla
tem. Podlaha byla zhotovena ze dřeva cypřišové
ho, které rovněž bylo pobito zlatým plechem.
Ve středu stála archa úmluvy, v níž byly uloženy
desky Desatera. Později, když izr-aelité putovali
pouští, kde byli zázračně nasycování manou, bylo
tam přidáno trochu tohoto pokrmu.
Archa byla ze dřeva akáciového. Zevnitř i u
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vnitř byla pokryta nejčistším zlatem. Kol dokola
na horní části bylo zdobena zlatým věncem.
Archu úmluvy pokrývala tak zvaná slitovnice 
z nejčistšího zlata. Na ní byly podoby dvou che—
rubů, kteří byli obličeji obrácení k sobě a svými
křídly přikrývali archu. Uprostřed těchto cherubů
zjevoval Hospodin svou vůli Mojžíšovi.
Svatyně svatých byla úplně temná na znamení,
že Bůh je neviditelný. Do ní měl právo vstoupiti jen
velekněz, a to pouze jednou za rok, což se dálo
s určitými slavnostními obřady.
Zde vidíme, jak veliké úcty požívala velesvatyně,
ač v ní byla pouze archa úmluvy. Čím větší úcty
zasluhují naše oltáře, kde je sám Syn Boží! Proto
kněz. blíže se k oltáři, prosí Boha, aby ho úplně
očistil.
Spojme se též my s knězem, když vystupuje k ol
táři. Vzpomeňme si, v jak veliké úctě byla ve Sta
rém Zákoně velesvatyně. To nás povzbudí k za
sloužené úctě k svatostánku a budeme prosit Boha,
aby naši duši očistil. Čím čistší budeme, tím více
užitků z nejsvětější oběti dosáhneme.
Přistoupiv k oltáři, klade kněz sepjaté ruce na
oltář. Skloněn opět se modlí, aby mu Bůh odpustil
hříchy pro zásluhy svatých, jejichž

ostatky
jsou v oltáři.

Jako vzpomínkou na velesvatyni, tak i na ostat
ky svatých má si kněz uvědomiti, kde je, a podle
toho jednati. Již v prvních dobách křest'anských
se scházívali věřící na hrobech mučedníků a tam
slavili svatá tajemství. Později se stavěly chrámy
buď přímo na těch hrobech, nebo když jinde, tedy
se tam pozůstatky přenesly. Odtud církev nařídila,
že v každém oltáři, na němž se slouží mše svatá,
musejí býti částky ze svatých.
Dojímavou událost vypravuje dějepisec Filostor
gius o knězi Luciánovi. Zmučeného Luciána s dru
hy dal císař Maximin ve vězení trápiti hladem, ale
tak, že dal do kopky postaviti stůl plný masa obě
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tovaného modlám. Mučedníci však přemohli při
rozenou touhu a raději trpěli nová muka hladu,
nežli by pojedli pohanské obětiny a tak zapřeli
víru. Největší bolest jim však působila myšlenka,
že na svátek Zjevení Páně jim snad vyčerpáním
duchovní otec Lucián zemře a že nebudou účastni
mše svaté. Kde by se vzal ve vězení kněz, aby jim
tam sloužil mši svatou? Svatý Lucián je však utěšo
val: „Bud'te dobré mysli, svátek Zjevení Páně
oslavím s vámi a opustím vás až po něm." Ráno
na Tři krále se společníci Luciánovi těšili na mši
svatou. Ale jak dostati do kobky stůl, aby 'to ne
postřehli pohané, kteří byli stále kolem nich?
Učitel viděl starosti svých druhů a pravil jim:
„Má hruď bude oltářem.“
Řízením Božím se stalo, že strážci mučedníků
se vzdálili. A na Zjevení Páně svatý Lucián, zmu
čený, sloužil mši svatou, obětuje Tělo a Krev Páně
na své mučednické hrudi a naposled kázal pří
tomným. Všichni z jeho rukou přijali Tělo Páně, jež
poslové donesli též přítomným jako podíl na po
slední oběti sloužené mučedníkem.
Při slavné mši svaté po stupňové modlitbě ná
sleduje
okuřováni.
Užívati kadidla ve Starém Zákoně při obětech
bylo od Boha samého nařízeno. I pohané obětovali
svým Bohům kadidlo. Je vám snad známo, že měli
zapálili tato vonná zrnka bůžkům. Oni však raději
volili smrt, než aby Boha zapřeli. Není tudíž divu,
že i při novozákonní obětí se užívá kadidla. Nebot'
oběti starozákonní ji jen předobrazovaly. Kadidlo
je obrazem dobré modlitby. Jako totiž kouř z něho
stoupá vzhůru, tak i nábožná modlitba stoupá k Bo
hu.
Zapalování kadidla dodává též slavnosti vzne
šeného a velebného rázu, jak také sněm tridentský
podotýká. A vskutku, nikdo neupře, jak veliký do
jem činí na každého, spatří-li kněze oděného po
svátným rouchem, jenž zahalen oblakem kadidla,
přináší Všemohoucímu nejsvětější obět'.
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Poté se kněz ubírá na epištolní stranu. Tam se
modlí tak zvaný
Vstup.
Dříve tento Vstup tvořil celý žalm. Zpívali jej
kněží a lid cestou, když doprovázeli biskupa z jeho
residence k slavení nejsvětější oběti do kostela.
Biskup, přišed k oltáři, poklekl a modlil se..Pak dal
znamení, aby žalm ukončili. Dnes pozůstává Vstup
pouze z jednoho verše žalmu. Casto vyjadřuje
hlavní myšlenku dne, ve které máme sloužiti mši
svatou. Je to asi totéž, co motto před kázáním. Tak
v adventě začíná slovy: „Rosu dejte nebesa-latin
sky „Rorate"-odtud Roráty. Nebo mše svatá za
zemřelé: Odpočinutí věčné . . . Rekviem.
Když se kněz modlí Vstup, znamená se svatým
křížem. Tím naznačuje, že mše svatá je obnovování
oběti krvavé Kristovy na kříži a že se nám v ní při
vlastňují užitky oběti kalvárské. Při mši svaté za
zemřelé dělá kněz kříž nad knihou mešní, či lépe
nad zemřelými. Tím vyjadřuje prosbu, aby Bůh
ráčil ovoce mše svaté jim přivlastnili.
Po Vstupu se vrací obětující doprostřed oltáře a
modlí se sepjatýma rukama a povýšeným hlasem
střídavé s ministrantem:

Kyrie elelson
to jest: Pane, smiluj se nad námi. A to ke každé
božské osobě třikráte.
Kyrie není latinské, nýbrž řecké slovo.
Kněz se modlí Kyrie se sepjatýma rukama a po
výšeným hlasem, aby dal najevo jednak velikost
své nehodnosti, jednak vroucnost a touhu po smi
lování. Modlitba: Pane, smiluj se nad námi —se
často vyskytuje v Písmě svatém Starého a Nového
Zákona, a proto právem byla přijata do bohoslu
žebných knih.
Když se obětující modlí Kyrie, vzpomeňme si na
slepce u Jericha, který seděl u cesty. Když šel Pán
Ježíš kolem, slepec neustále hlasitě volal: „Ježíši,
synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ A prosme
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Boha za odpuštění hříchů. Zde již po druhé nás
Církev vybízí k lítosti. Nebot' bez ní by nám mše
svatá byla tak málo užitečná jako nekajícím lidem
při krvavé oběti Kristově na Kalvarii.
Po Kyrie následuje
Gloria.
Co je Gloria? Velkolepý zpěv chvály a díků
Bohu trojjedinému. Jmenuje se Gloria, poněvadž
začíná slovy: Gloria in excelsis Deo- Sláva na vý
sostech Bohu, - slovy, kterými pozdravili andělé
Vykupitele při narození. Odtud sluje též hymnus
andělský.

“

. Uvážímie-li velebnost andělskéhq chvalozpěvu
Gloria, nedivíme se, že největší umělci hudby
skládali k němu nápěvy, aby vyjádřili vznešenost
jeho myšlenky. Aby připodobnili hudbu při mši
svaté ke zpěvu zástupů andělských, chválících
Boha při narození Páně na nivách betlémských.
Poněvadž Gloria je výrazem největší radosti, vy
nechává se ve dnech smutku a pokání.
Když začíná Gloria, zvedá kněz obě ruce, aby
vyjádřil radost svou a lidu nad vykoupením. Když
se modlí dále, má ruce sepjaté, jako by držel ra
dost, která jeho nitro naplňuje.
Významně stojí tento chvalozpěv na začátku
mše svaté. Nebot' hned na počátku máme býti po
učeni, proč se nejsvětější obět' Bohu přináší. Jak
víte, kalvárská obět' je obětí chvály, díků, smíru
a prosby. A právě tento čtverý účel obětí se nám
při Gloria předvádí před oči.
Předcházejícími modlitbami kněz a lidé se při
pravili, aby mohli býti vyslyšení. Proto následuje
kolekta neboli církevní modlltba.
Po Gloria políbí kněz oltář, aby naznačil, že
doutá ve vyslyšení následující prosby pro zásluhy
a na přímluvu svatých, jejichž ostatky jsou v oltáři.
Nato se obrátí k lidu a pozdraví ho slovy: Dominus
vobiscum — Pán : váml.
_
Tato slova jsou vzata z Písma svatého. Mezi jiný
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mi tak pozdravil archanděl Gabriel Pannu Marii
(Mar. 1, 28). Kněz přeje věřícím, aby Bůh byl s ni
mi, stál při nich, pomáhal jim, osvěcoval je a vedl.

Lid prostřednictvím ministranta odpovídá: I : du
chem tvým. Též tato slova jsou z Písma svatého.
Nebof svatý Pavel zdraví takto svého žáka Timo
thea: „Ježíš Kristus budiž s duchem tvým (| Tim. 4,
22). Tímto pozdravem opětuje lid knězi jeho přání.
Pak se sloužící ubírá na epištolní stranu a vybízí
přítomné k modlitbě slovy: Modleme se. Přitom,
jakož i při Dominus vobiscum kněz rozpíná a opět
spíná ruce na znamení, že si toužebně přeje, aby
jeho modlitba byla vyslyšena.
Nyní se modlí mešní modlitbu. Ta se skládá ze
dvou částí: První připomíná tajemství slavnosti, kte
rá se právě koná. Druhá obsahuje přiměřenou pro
sbu. Tak na př. na Popeleční středu: Dej ó Pane,
svým věrným, at' posvátnou dobu svatopostní
s náležitou úctou započnou a se stálou nábožností
prožívají. Tyto modlitby se obyčejně obracejí k
Bohu Otci, jemuž se obět' přináší, a končí slovy:
Skrze Krista“. . . Tento závěr má důvod ve slovech
Pána Ježíše: „V pravdě pravím vám, začkoli bude
te prositi Otce ve jménu mém, dá vám" (Jo. 16, 23).
Mešní modlitbu koná s rukama rozepjatýma a po
zdviženýma na znamení toužebného přání, by jeho
prosba byla vyslyšena.
Jistě jste již viděli obraz ze Starého 'Zákona, jak
se Mojžíš modlí s rozpjatými pažemi. Dokud je tak
měl, izraelité vítězili nad nepřátelským vojskem
Amalekitů. Tak se modliti není zvykem v našich
krajích, vyjma ve františkánských řádech. Ale v ji
ných zemích se tak modlí i lidé světští. Kdo byl
v Lurdech, jistě si toho všiml. Kollekta končí slo
vem: Amen. Je to slovo hebrejské a značí: Dejž
to Bůh.

Potom následuje
Eplštola.
Epištola znamená tolik co list, dopis. Jsou to
úryvky z Písma svatého, vyjma čtyř evangelií. Vět
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šinou z listů svatých apoštolů, a to hlavně svatého
Pavla. Vztahuje se vždy na_slavnost, která se právě
koná. Na př. na Popeleční'Středu jedná o postu.
Již židé měli zvyk při svých bohoslužebných
shromážděních předčítati něco z knih Mojžíšových
nebo proroků. Proto i Pán Ježíš sám v synagoze
v Nazaretě přečetl úryvek z proroka lzaiáše a pak
jej vysvětlil. Po příkladu židovské obce předčítalo
se v době apoštolské při mši svaté též z Písma

svatého.
Apoštolové měli podle rozkazu Kristova učiti
celý svět. Proto nemohli dlouho zůstati na jednom
místě, nýbrž posvětili některé znamenitější muže
na biskupy a kněze a odešli. Ale na obec nezapo
mínali. Posílali věřícím listy čili epištoly.

Ty se

četly mezi mši svatou a biskup je vykládal. Tyto
listy kolovaly od obce k obci. Dělo se tak někdy
na výslovné přání apoštolovo. Tak na př. napomíná
svatý Pavel Kolosenskě: „A když se tento list
přečte u vás, dejte jej čísti také v obci laodicejské
a list 2 Laodiceje přečtěte také vy" (Kol. 4, 16).

Po epištole následuje
evangelium.
Je to slovo řecké a znamená tolik, co radostná
zvěst'. Jak si vážili 'věřící evangelia, poznáváme
z toho, že za pronásledování raději majetek a život
ztratili, než by knihu evangelia vydali k—
zneuctění

nebo k spálení. Již ve lV. století se prokazovala
knize té zvláštní pocta. Pergamen, na kterém se
evangelium psalo, ponořovali do barvy purpurové,
a písmena na něm malovali zlatem a vazbu ozdo
bovali drahokamy. Bylo vyznamenáním pro císaře
ke konci středověku, že směl o vánocích při noč
ních hodinkách zpivati evangelium: „Vyšel rozkaz
od císaře Augusta, aby popsán byl veškeren svět“
(Mar. 2, 1). Předtím zamával třikráte mečem na
znamení, že je ochoten pro evangelium tasiti meč,
ano, obětovati i svou krev. Třikráte četl toto evan
gelium otec vlasti Karel IV.
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Svatý Antonín poustevník byl tak slavný, že i
císař Konstantin Veliký mu poslal dopis, v němž
prosil o radu a doporučoval se jeho modlitbě.
Jeho učedníci se nemohli dosti vynadiviti tomuto
vyznamenání svého mistra. Avšak Antonín odložil
dopis stranou. Když to učedníci viděli, naléhali na
něho, aby si jej přečetl a naň odpověděl, jinak by
jistě císaře urazil, že si ho tak málo váží. Světec
však odvětil: „Co se divíte, že nám císař píše?
Vždyf je pouhý člověkl Čím více se máme divili,
že Bůh, Pán nebe a země, ráčil nám dáti evange
lium, celé Písmo svaté jako dopis psaný jeho ru
kou. Jak trestuhodni bychom byli, kdybychom ten
to dopis nečetli a podle něho se neřídili?"
Veliká úcta k evangeliu byla příčinou, že Církev
zavedla mnohé krásné obřady při jeho čtení.
Úřad hlásali evangelium je na výsost vznešený.
Proto jen kněz a při slavné mši svaté jen jáhen
smí je čísti nebo zpívati. Proto také koná kněz
nejprve přípravu k jeho čtení.
Po epištole jde kněz doprostřed oltáře, pozdvi
huje oči vzhůru ke kříži, odkud všeliká milost prýš
tí, a hned je zase klopí na znamení pokory a
nehodnosti. Pak hluboko skloněn říká modlitbu,
aby Bůh očistil jeho srdce a rty, by mohl hodně
a náležitě zvěstovati slovo Boží. Po této přípravné
modlitbě odejde na evangelijní stranu. Mezitím
co lidu oznamuje, co se bude čísti, dělá na knize,
tam kde začínají slova evangelia, kříž,na znamení,
že jsou to slova Syna Božího, ukřižovaného (| Kor.
1, 18).

Potom hned znamená sebe tak zvaným malým
křížem, na čele, ústech a prsou, aby dal najevo,
že máme učení Páně nejen rozumem poznávati,
nýbrž i ústy vyznávati a podle něho v srdci žíti..
Proto se s knězem i věřící znamenají křížem. — E
vangelium poslouchají věřící stojíce, aby dali na
jevo úctu k Bohu, jenž k nám evangeliem mluví.
Tentýž účel má líbání 'evangelia po jeho přečtení,
jakož i při slavné mši svaté jeho okuřování.
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Mše svatá již od nejstarších dob se rozdělovala

na dvě části — na mši katechumenů a mši věřících.
Mše katechumenů, to jest těch, kteří se připravovali
na křest, se skončila kázáním, jež se konalo po
evangeliu. Po kázání jáhen z chrámu propustil
všechny, kdož nepatřili k věřícím. Pohany, kate
chumeny a kajícníky, kteří za pokání nesměli mši
svaté obcovati. Nato se uzavřely dveře a započala
mše věřících

obětováním.
Přítomní přinášeli rozmanité dary. Předně chléb
a víno ke mši svaté, dále mléko, ovoce, obilí a pod.
pro agapy, to jest hody lásky. O nich se zmiňuje
již svatý Pavel. Byly to společné hostiny křest'anů,
aby svornost a lásku, kterými jejich srdce byla
spojena, projevili navenek. Konaly se obyčejně
v kostele po bohoslužbě. Začínaly modlitbou a
mytím rukou. Nato za čtení Písma svatého se jedlo.
Ke konci se konala sbírka pro chudé. Když se do
těchto hodů lásky později vetřely zlořády, Církev
je zakázala. Zbytky tohoto obyčeje se udržely
v otěrách, které se posud v některých kostelích
při obětování konají.
Mezitím co se přinášely dary, zpívali zpěváci
žalm na znamení, že veselého dárce miluje Bůh
(ll Kor. 9, 7,). Zpěv ten ovšem odpadl, jakmile se
dary přestaly přinášeti, a zůstal z něho jen verš
zvaný antitona.
Nejhlavnější obřady při obětování jsou tyto:
Nejprve obětuje kněz hostii neboli chléb, jenž
má býti proměněn v Tělo Páně. Proto odhalí kalich,
bere do rukou zlatou mističku, zvanou patenu, na
níž leží hostie, a drže ji vzhůru- před hrudí, modlí
se: „Přijmi, svatý Otče, všemohoucí Bože, tuto
neposkvrněnou oběf, kterou já nehodný služebník
tvůj obětují tobě, Bohu svému živému a pravému,
za své nesčíslné hříchy, urážky a nedbalosti, za
všechny okolostojící, též za všechny věřící křest'a
ny živé i mrtvé, aby mně i jim prospěla k spasení
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i životu věčnému." Věřící se mají spojili s knězem
a Bohu obětovati.
Pak následuje obětování kalicha. Kněz nalije
nejprve vína do kalicha a požehná vodu a nalije
z ní několik kapek do vína. Tím se naznačuje spo
jení lidské přirozenosti s božskou v Pánu Ježíši.
Poté drží kalich před sebou vzhůru pozdvižený
oběma rukama, a maje oči obráceny ke kříži na
oltáři, se modlí:
„Obětujme tobě, Pane, kalich spasení, tvou dob
rotivost vzývajíce, aby před obličejem tvé božské
velebnosti za naše a celého světa spasení s líbez
nou vůní vystoupil.“ — Jistě by byl Bůh zahladil
tento zlý svět, kdyby Beránek na oltářích našich
nevolal o smilování.
Potom kněz vzývá Ducha svatého, aby sám tuto .
obět' požehnal. Pak se ubírá na pravou stranu
oltáře a umývá si prsty, jimiž drží později Tělo
Páně. Tím se má naznačili, že- člověk, kdykoliv se
blíží k Bohu, má býti mravně co nejčistší. Dříve
mohlo míti umývání rukou i praktický význam, po
něvadž si mohl při odebírání darů prsty poskvrniti.

Poté se vrací doprostřed oltáře, oči pozdvihuje
vzhůru a hned je zase klopí. Tam opět vznáší
k nejsvětější Trojici prosbu, aby milostivě přijala
obět' na oltáři uchystanou.
Pak se obrací k lidu se slovy: „Modlete se, brat
ři, aby má i vaše obět' se stala příjemnou u Boha
Všemohoucího/' Ministrant jménem lidu odpovídá:
„Přijmiž z rukou tvých oběf ke cti a slávě jména
svého, jakož i k užitku našemu a celé Církve sva
tě."
Opět obrácen k oltáři koná kněz modlltbu zva
nou lichou čili sekretu, v níž prosí, aby Bůh dary
obětní přijal a nám udělil různé milosti, hlavně se
zřetelem na slavnost toho dne.
I my se spojme s knězem a prosme, aby Bůh
i naše prosby a přání, která jsme k obětním darům
při obětování připojili, vyslyšel a nám hojně udělil
potřebných milostí.
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Po obětování následuje nejdůležitější část mše
svalé - proměňování. Jako řečník činí k přednášce
úvod a jako knihy mají obyčejně předmluvu, lak
i proměňování má úvod. Tím je modlitba zvaná
prelace - předmluva.
Je lo chvalozpěv, jejž Církev zavedla po příkla
du samého Pána Ježíše. Nebol' i Krislus Pán, dříve
než proměnil chléb a víno ve své nejsvělější Tělo
a Krev, vzdal Bohu díky, zpívaje přilom žalmy (Z.
112 - 113).
Preface se skládá ze tří částí: z úvodu, slředu
a zakončení. V úvodě pozdravuje kněz lid známý
mi slovy: „Dominus vobiscum - Pán s vámi", - na
něž lid odpovídá: „| s duchem lvým." Pak vybízí
lid: „Vzhůru srdce!" Zvlášlě nyní, kdy se chysláme
zpívali prelaci, kdy se připojujeme ke chválám
samých kůrů andělských, máme hleděli k věcem
nebeským. Když pak jsme mysl povznesli k Bohu,
vybízí nás kněz dále: „Díky vzdávejme Bohu své
mul" A lid dopovídá: „Hodno a spravedlivo jest."
Kněz pokračuje:
„V pravdě hodno a spravedlivo jesi, slušno a
spasilelno, abychom Tobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodine svalý, Olče všemohoucí, věč
ný Bože, skrze Krisla, Pána našeho, skrze něhož
i všichni kůrové andělšlí se Bohu koří." - A pak
se připojuje hned i lid k záslupům andělským a
s nimi společně velebí Boha řkouce: „Svatý, sva
lý, svalý Pán Bůh záslupů. Plna jsou nebesa i země
slávy lvé. Hosanna na výsoslech. Požehnaný, jenž
se béře ve jménu Páněl Hosanna na výsoslechl"
Nelřeba ani podolýkali, sami zajislé cílíle, jak
vhodná příprava na proměňování je prelace. Je
nám, jako bychom viděli seslupovali s nebe na
ollář procesí andělů, jež zakončuje sám Pán Ježíš.
Po Sanclus - Svalý, při němž minislranl lřikrál
zvoní, následuje nejhlavnější čásl mše svalé
proměňování.
Nejprve se modlí kněz, aby Pán Bůh požehnal
dary na olláři, chléb a víno, kleré přinášíme jako
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oběf prosebnou za církev, papeže. biskupa, za
přítomné a. pak za ty, které kněz Bohu zvláště
připomíná.
Za starých časů se četla jména těch, které kněz
zvláště připomínal při mši svaté, ze zvláštních

desek, zvaných diptichy. A to jména papeže, bis
kupa, nejvyšších úřadů, pak jména těch, kdož při
nesli obětní dary, a vůbec dobrodinců chrámu
Páně.
Poté ministrant zazvoní, aby upozornil, že nastá
vá nejdůležitější část mše svaté. A vskutku se
blíží okamžik, kdy se stane zázrak všech zázraků:
Kněz totiž svolává Krista Pána s nebe na oltář,
jenž slovem knězovým se proměňuje v Golgotu.
Nebot' na oltáři se opakuje nekrvavým Způsobem
obět', kterou Pán Ježíš krvavým způsobem přinesl
na Kalvarii.

Je to možné? Bůh může všechno. Pouhým slovem
stvořil miliony světů, může též pouhým slovem
učiniti tuto proměnu.
Jako obět' Kristova na Golgotě je středem veš
kerého díla vykupitelského, tak i proměňování je
středem veškeré bohoslužby. Není okamžiku slav
nějšiho, vznešenějšiho a světějšiho nad pozdviho
vanl.
Především třeba podotknouti, že proměňování
vykonává Kristus Pán sám. Kněz je toliko nástrojem
v rukou Kristových. On toliko slova vyslovuje, ale
Pán Ježíš proměňuje.
'
Nejprve přednáší kněz podle evangelia, jak Pán
Ježíš první mši svatou ustanovil a obětoval. Když
dospěje ke slovům Páně, jimiž se proměna děje,
nechává Krista Pána samého prostřednictvím své
osoby mluviti a jednati.
V kostele nastane ticho. Kněz říká tato slova:
„Kterýž den předtím, než trpěl, vzal do svých
svatých a velebných rukou chléb, a pozdvihnuv
oči k nebesům k tobě, Bohu Otci všemohoucímu,
tobě díky čině, žehnal, lámal a dával učedníkům
svým řka: „Vezměte a jezte z toho všichni. Nebof
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toto jest tělo mě." Poté poklekne, pozdvihuje Sva
tou Hostii, aby věřící lid se klaněl přítomnému
Spasiteli.
Pak pokračuje: „Podobným způsobem, když
povečeřeli, vzal i tento přeslavný kalich do svých
svatých a velebných rukou, opět tobě díky číně,
žehnal a dal učedníkům svým řka: „Vezměte a
pijte z toho všichni. Neb tento jest kalich krve mé,
nového a věčného zákona, kteráž za vás a za mno
hé vylita bude na odpuštění hříchů. Kolikráte to
činiti budete, na mou památku to čiňte." Opět
pokleká a pozdvihuje kalich.
V ten okamžik se děje to, co na Kalvarll, kdy se
slunce zatmělo, země se třásla, skály pukaly a mno
zi mrtvi vstávall z hrobu.

Po pozdvlhováni
obětuje kněz Bohu Otci Beránka Božího a prosí,
aby jej milostivě přijal jako obět' Abelovu a Abra
hamovu.
Nejlépe le přitomen mšl svaté a nejvíce užitků
: ni má, kdo právě v tomto okamžiku zároveň
s knězem s radostí a s plným vědomím spoluobě
tuje na čtverý úmysl: chvály, diků, smíru, prosby.
Většina lidí Pána Boha jen a jen prosí, a ještě
mu nikdy za jeho nespočetná a nesmírná dobrodiní
nepoděkovala. Dáme-Ii žebrákovi korunu a nepo
děkuje, hned to cítíme a říkáme: Ani nepoděkoval.
Z toho si můžeme snadno představili, jak my jsme
se k Bohu zachovali.
Člověk je stvořen ke cti a slávě Boží, má Boha
chváliti. Kdo však to činí?
Svými hříchy jsme Boha nesmírně urazili. Čím
jsme to odčinili?
Potřebujeme mnoho milostí. Zde nám je Bůh
nejraději a nejsnáze uděluje.
Proto vždy v tento nejpříhodnější okamžik za
mýšlejme čtverý účel nejsvětější oběti. Můžeme se
modliti následující modlitbu: „Přijmi, svatá Trojice,
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tuto obět' jakožto památku utrpení a smrti Pána
Ježíše - ke cti a chvále své - na poděkování za
udělená dobrodiní - na odpuštění hříchů a trestů 
a na vyprošení potřebných milostí. Shlédni milos
stivě na ni, jako jsi pohlédl na dary spravedlivého
Ab'ela."
Máme spoluobětovati předně s radostí, nebot
Písmo sv. praví: „Veselého dárce miluje Pán." Dá
vá-li nám někdo něco nerad, ani dar nás netěší.
Dále přinášejme obět s vědomím, že mu obě
tujeme největší a nejlepší dar, který Kristus Pán p_ro
nebeského Otce nalezl. Mnoho záleží na úmyslu.
Daruje-Ii někdo drahou věc, kterou považoval za
málo cennou, má menší zásluhu než ten, kdo ji vě—
nuje věda, že je drahocenná.
Vidouc církev náplň milosti, jež jest obsažena
ve mši svaté, která je především obětí smírnou,
vzpomíná l na zemřelé
a prosí Boha, aby jim pro zásluhy Ježíše Krista
jejich časné tresty odpustil a do nebe přijal.
Církev užívá v liturgii za zemřelé nejdojemnéj
ších slov. Modlitba za ně je provanuta zvláštní
něžností.
Po modlitbě za duše v očistci se připravuje
k obětní hostině.
Při obětech starozákonních byly obětní hody.
l s obětí na kříži jsou spojeny. Poněvadž sv. přijí
mání je doplňující částí mše sv., musí alespoň
kněz přijímati pod obojí způsobou, aby oběf
mše svaté nezůstala neúplnou. V prvních dobách
křesťanských všichni věřící, kteří přinášeli dary
obětní, přistupovali ke stolu Páně. Dosud nemá
Církev vroucnějšího přání, než aby věřící, když ne
skutečně, tedy alespoň duchovním způsobem při
jímali.
Úvod k přijímání tvoří

Otčenáš.
Jest to čtvrtá prosba Otčenáše, jež byla asi hlavní
příčinou, že se tato modlitba říká před sv. přijímá
ním. Velmi krásná je předmluva k modl. Páně: „Spa
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sitelnými příkazy napomenouti a božským návodem
poučeni odvažujeme se volati." Zde se přihlíží ke
slovům Krista Pána: „ A protož vy takto se budete
modlili: „Otče náš, . ." Slova „odvažujeme se vo
lati" označují, že by bylo opovážlivé, aby tvor
nazýval Boha otcem. My však tak činíme proto,
že nás Pán Ježíš k tomu vyzval a že jsme na křtu
sv. byli přijati za dítky Boží, za bratry Ježíše Kris
ta. (Řím. 8, 17).

Otčenáš je nejlepší modlitbou vůbec. Co zlato
mezi kovy, to a ještě daleko více je Otčenáš
mezi všemi modlitbami. Je to božská modlitba.
Obřady při modlitbě Páně jsou tyto: Kněz říkaje
„Modleme se" sepíná ruce a sklání hlavu a úvod
k Otčenáši říká s rukama sepjatýma. Otčenáš pak
říká s rukama rozpjatýma, maje přitom oči obrá
ceny k Tělu Páně, aby, pohlížeje na původce té
modlitby, říkal ji s velikou pobožnosti. Modli se
jej nahlas, vybízeje tím věřící, by se s ním pobožně
modlili.
Poté láme sv. hostii na dvě polovice. Při po
slední večeři vzal Kristus Pán chléb a lámal a dával

učedníkům. Ten příklad byl následován po veškeré
církvi, ano, za tak důležité považován, že i sama
slavnost oběti se nazývala již od dob apoštol
ských - lámání chleba.
Účel lámání chleba byl při poslední večeři i
později praktický. V nejstarších dobách křest'an
ských byla jedna část určena k přijímání kněze
a přítomných věřících, druhá pak pro nepřítomné.
Donášela se do domu nemocným, stářím sešlým
nebo uvězněným.
Po lámání sv. hostie kněz, pohlížeje na Beránka
Božího, bije se třikráte v prsa říkaje: „Beránku
Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!"
Beránkem božím nazval Pána Ježíše sv. Jan Křti
tel, kterýmžto názvem velmi krásně obrazně do
svědčil jeho důstojnost a povolání. (Jan 1, 29).
Církev sv. velmi moudře umístila zvolání „Be
ránku Boží“ - právě na tomto místě. Nebot' co mů
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že býti přiměřenější, nežli vyznati svou hříšnost
a prositi o smilování v okamžiku, kdy máme při
stoupiti k hodům Beránkovýml
Pak se kněz modlí tři vzorné modlitby přípravné
k sv. přijímání. Říká je pokorně skloněn' a s očima
obrácenýma ke sv. hostii. Potom poklekne na kole
no a v největším ponížení se sklání Spasiteli. Ne

konečnou blahosklonností samého Boha však po
vzbuzen, se zvedne a ve sv. nedočkavostí praví:
„Chléb nebeský přijmu a jméno Páně vzývati bu
du.“
Ačkoliv vyslovil kněz právě důvěru, přece s
bázní a strachem bere hostii do rukou., a drže ji
v levé ruce nad patenou, sklání se na označení
veliké pokory, bije se v prsa podle příkladu pu
blikánova třikráte po sobě říkaje: „Pane, nejsem

hoden...'l

Církev nemohla najíti vhodnějších slov nad tato,
jež kdysi pohanský setník v Katarnau pronesl, aby
vyjádřila pokoru a důvěru kněze, držícího již v ru
kou Tělo Páně, aby je přijal. Cit pokory a vědomí
nehodnosti povstává v srdci jeho, když rozváží, že
Pán všehomíra, jehož země ani nebe neobsáhne,
chce si stánek učiniti v jeho hříšném srdci.
Kněz položí obě polovice hostie na sebe, vezme
je do pravé ruky, učiní jimi nad sebou znamení
kříže a říká při tom: „Tělo Pána našeho Ježíše
Krista zachovej duši mou k životu věčnému'. A
men.“ Potom položí lokty na oltář a mírně sehnut
.

přljímá Tělo Páně

s největší úctou a pokorou. Pak se znenáhla zved
ne, sepne ruce a chvíli stojí ponořen v rozjímání
o nejsvětější Svátosti. Podobným způsobem při
jímá Krev Páně. Potom přistupují k obětní hostině
věřící. Sv. přijímáním jest obětní úkon v podstatě
ukončen. Nyní následuje díkučinění za sv. při
jímání a úprava kalicha.
Podle učení církve je Kristus Pán i pod nejmenší
částkou kterékoliv způsoby přítomen. A proto
církev měla vždy péči o to, aby tělo a krev Páně
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ani v malých částečkách nebyly nějak zneuctěny.
Kněz musí po pozdvihování oba prsty, jimiž se
dotýkal svaté hostie, držeti při sobě. A kolikrát
koliv se hostie dotkne, musí je pak vždy nad ka
lichem otříti, aby z ní ani drobet jako prášek někde
nezmizel. Proto kněz sbírá též před požitím kalicha
patenou s největší pozorností částečky svaté hostie
na korporálu a shrnuje je do kalicha. Přijav Krev
Páně, dává si nalíti od ministranta víno do kalicha,
a trochu jej nahnuv, otáčí jím, aby smyl všechny
zbytky nejsvětější krve.
Mešní kniha, která se před evangeliem musela
přenésti se strany epištolní, se zase přenáší na
původní místo.
Kněz, upraviv kalich, ubírá se k misálu a čte hla
sitě antitonu, zvanou
Communio - Přtjimáni.
V prvních dobách církve se zpíval žalm, zatím
co věřící přistupovali ke stolu Páně. Tento obyčej
měl svůj původ v příkladu samého Spasitele. Písmo
sv. o něm praví, že po večeři Páně, chválu vzdav
še, vyšli na horu Olivetskou (Mat. 26, 30).
Když se však počet přijímacích stále zmenšoval,
zbyla ze střídavého zpěvu jen nynější antitona.
Vyjadřuje tajemství příslušného svátku.
Na př. na čtvrtou neděli adventní zní: „Aj panna
počne a porodí syna a nazváno bude jméno jeho
Emanuel" (ls. 7, 14).
Hned nato se modlí
modlitbu po sv. přllímánt - Postcommunlo,
ve které prosíme Boha vzhledem ke sv. přijímání
o nějakou milost se zřetelem ke svátku, jejž právě
slavíme.
Věřící nesměli ode mše sv. odejíti podle libosti,
nýbrž museli vytrvati až do konce, dokud jáhen
neohlásil: „.Iděte, skončena jest - lte, missa est."
Když tam měli zůstati na modlení hodinek církev
ních, jáhen ohlásil: „Chvalme Pána - Benedicamus
Dominol“
Než věřící odešli, dal jim kněz požehnání. Podle
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vykladalelů středověkých poslední požehnání na
značuje ono, které Kristus dal apoštolům na hoře
Olivetské, vsiupuje na nebesa.
Po něm čle kněz na evangelijní siraně posledni
evangelium, obyčejně začátek evangelia sv. Jana.
Přislovech: „A slovo tělem učiněno jesi", pokleká
na pravé koleno, klaněje se'viělenému Synu Bo
žímu.

K zakončení mše sv. se lenlo začálek evangelia
velmi dobře hodí, poněvadž krásným a velkolepým
způsobem vyjadřuje viělení Syna Božího, jenž byl
při mši sv. příiomen.

Sv. Jan nás unáší na peruiích k výsosiem nebes
kým až do samé věčnosti.

Část II.

Řád oběti Mše svaté

Úvod.

Čím kdo více 5 knězem spoluobětuje, tím více
má užitků ze mše svaté. Proto se doporučuje sle
dovati_mši svatou z misálku. Jelikož však doslovné
sledování nutí k spěchu, takže i smysl často unik
ne, je lépe sledovati duchem, zvláště když se též
doporučuje zpěv jako dvojnásobná modlitba. Na
co máme při jednotlivých částech mysleti je přl
vyobrazeních. Aby to více působilo, můžeme si
to též.v duchu říkati. K tomu slouží i vyobrazení.
Číslice v závorkách znamenají, že se tyto části
mění při každé mši svaté. - Zde jsou vzaty ze mše
svaté na Hod Boží velikonoční.

STUPNOVÉ MODLITBY.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Antifona
Přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který

mě od mládí radostí naplňuje.
Zalm 42.

Suď mě, Bože, a rozsuď v můj"prospěch proti
lidu nesvatému; od člověka zlovolného a lstivého
mě vysvoboď !
'
Nebot' ty jsi, Bože, má síla; proč jsi mě zapudil,
a proč smuten chodím, když mě sužuje nepřítel?
Sešli světlo své a pravdu svoul Ty mě povedou
a doprovodí na horu tvou svatou a do stanů tvých.
| přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který
mne od mládí radostí naplňuje.
Oslavovati budu tebe na citaře, Bože, Bože můj.
Proč jsi smutna, duše má, a proč mne rozechvíváš?
Doutej v Boha, neb ještě mu děkovati budu; onf
spása má a Bůh můj.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla
na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věkův.
Amen.
'

Antilona
Přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který mě
„od mládí radostí naplňuje.
Při Mších zádušních v černé barvě a při Mších od
Smrtelné neděle, pokud se slouží v barvě fialové, & na
Zelený čtvrtek, vypouští se tento žalm i se závěrečnou
antil'onou.

K. Pomoc naše ve jménu Páně.
M. kterýž učinil nebe i zemi.
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Stupňově modlitby
začíná nejsvětější obět' kalvárská. — Pozname
nati se svatým křížem.
Žalm 42.

David na poušti touží po obětech v lerusaiémě
Timto žalmem roznítii v sobě kněz touhu po
oběti, již chce Všemohoucímu obětovatl. 'I'u si
však vžpomene, že by se mu obět' nelíbila, kdyby
nebyl úplně čistý. Proto lituje svých hříchů, když
se modlí:
„Vyznávám

se."

—

Modleme se též tuto modlitbu, vzbuďme lítost
nad svými hříchy & prosme Boha za odpuštění.
'I'oto kající smýšlení je ledním : hlavnich poža
davků, abychom měli užitek ze mše svaté. Bez
něho by nám nejsvětější obět' byla tak málo uži
tečná, jako nekajicím lidem při krvavé obětí Kris
tově na Kalvarii.
Samozřejmě nejvíce : oběti má, kdo je v mi
losti posvěcujici, to jest nemá na duši těžký hřích.

'

„Vyznávám se."

_ ,.

\

___—““A““—

Mamotralný syn IIIule svého prohřešeni

Kněz říká „Confiteor“ a po něm ministrant
modlí za kněze:

(lid) se

Smiluj se na tebou všemohoucí Bůh, odpust' ti
hříchy tvé a uveď tě do života věčného.
K. Amen.

Potom říká ministrant

(lid) obecné vyznání hříchů.

Vyznávám se Bohu všemohoucímu, - blahosla
vené Marii vždy Panně, - blaženému Michaeli
archandělu, - blaženému Janu Křtiteli, - svatým
apoštolům Petru a Pavlu, - všem svatým a tobě,
otče, - že jsem zhřešil mnoho myšlením, slovem
i skutkem; (bije se třikrát v prsa) - má vina, - má
vina, má největší vina. - Protož prosím blahoslave
né Marie vždy Panny, blaženého Michaele arch
anděla, - blaženého Jana Křtitele, - svatých apoš
tolů Petra a Pavla, - všech svatých a tebe, otče, 
orodujte za mne - u Pána Boha našeho!
K. Smiluj se nad vámi všemohoucí Bůh, odpust
vám hříchy vaše a uveď vás do života věčného.
M. Amen.
\
K. Prominutí, rozhřešení a odpuštění hříchů na
šich uděliž nám všemohoucí a milosrdný Hospodin.
M. Amen.
K. Bože, obrat' se k nám a oživ nás.
M. A lid tvůj radovati se bude v tobě.
K. Zjev nám, Pane, milosrdenství své!
M. A spasení své dejž nám!
K. Pane, vyslyš modlitbu moul
M. A volání mé k tobě přijď!
K. Pán s vámi!

M. | s duchem tvým.

Kněz vystupuje k oltáři, řiká:

Modleme se! Odejmi od nás, prosíme, Hospo
dine, nepravosti naše, abychom mohli s čistým
srdcem vejíti do svatyně svatých. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.
Líbaje oltářní kámen s ostatky svatých, modlí se:

Prosíme tebe, Hospodine, pro zásluhy tvých
svatých, jejichž ostatky zde jsou, i všech svatých,
abys nám odpustil všechny hříchy naše. Amen.
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Kněz vystupule k oltáři

Do velesvatyně vstupoval len velekněz, a to
pouze jednou za rok, což se dálo s určitými slav
nostnimi obřady. S lak daleko větši úctou má
kněz přistupovali k oltáři, kde je sám Syn Boží!
Kněz Iibá oltářní kámen s ostatky svatých

:
' .!
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';
a.
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Prvni křesfané s nebezpečím života navštěvovali
mše svaté

Intro" — Vstup

Kněz přechází na epištolni stranu a žehnaje se velkým
křlžem začíná

(1) WWO

*. v

„>)

zni—V133,

Vsial jsem, a nyní jsem s tebou, alleluja; ruku
svou položil jsi na mě, alleluja; podivuhodné se
osvědčila znalost ivá, alleluja, alleluja.
Žalm 138, 1. Prozkoumal jsi mne a poznal jsi
mne, Hospodine; iy víš o mém ulehnutí i o mém
vzkříšení.

Sláva Oici i Synu i Duchu Svaiému . . .
Po Introitu kněz přechází doprostřed a střídavě s mi
nistranty vzývá trojjediného Boha:

Pane, smiluj se!

Pane, smilujse!
Pane, smiluj se!
Krisie, smiluj se!
Krisie, smiluj sel
Krisie, smiluj se|
Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se|
Pane, smiluj sel
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GLORIA
Nawchvalozpěv andělů, oznamujících narození Spasite
le, po němž lidstvo volalo, navazuje Církev projevy chvá
ly, díků & radosti, & klanějic se vtělenému Synu Božímu,
obětnímu Beránku, vylévá mu své prosby.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle. Tebe chválíme. Tobě dobrořečíme.
Tobě se klaníme. Tebe oslavujeme. Diky tobě vzdá
váme pro velikou slávu tvou. Pane Bože, králi
nebeský, Bože Otče všemohoucí! Pane, Synu
jednorozený, Ježíši Kriste! Pane Bože, Beránku
Boží, Synu Otcův! Jenž snímáš hříchy světa, smiluj
se nad námi! Jenž snímáš hříchy světa, přijmi pros
bu naši! Jenž sedíš na pravici Otcově, smiluj se
nad námi! Nebof ty sám jsi Svatý, ty sám Pán, ty
sám Nejvyšší, Ježíši Kriste, s Duchem Svatým v slá
vě Boha Otce. Amen.
Při slavné Mši sv. kněz intonuje „Gloria in excelsis
Deo“ a sbor zpívá dál celý chvalozpěv latinsky.
Při Mši svaté sloužené v barvě fialové a černé se
Gloria vypouští.
Kněz políbí oltář, obrátí se k lidu a pozdraví jej:

'Pán s vámi.
M. | s duchem tvým.
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Gloria
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Chci : anděly a knězem chváli'fi Boha

Modlitba — Collecia

Předcházeiicimi modliibami kněz a lidé se při
pravill, aby mohli býii vyslyšení. Nyni lešiě prosl
Boha o vyslyšení :p ůsobem lemu milým.

Přechází na stranu epištolní a po výzvě

Modleme se!
následuje

Bože, jenž jsi dnešního dne skrze Jednorozeného
svého přemohl smrt a přístup do věčnosti nám
otevřel, přání naše, která svými vnuknuiími vzbu
zuješ, svou pomocí též provázej. Skrze iéhož Pána
našeho Ježíše Krista . . .
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Následuje poučná část posvátné liturgie

(3)EP|STOLAnebCTENl

l.Kor.5,7-8.

Bratři, vyčisfte starý kvas, abyste byli těstem
novým, jelikož jste přesní; vždyť i náš Beránek
velikonoční jest obětován Kristus. Proto slavme
hody nikoliv s kvasem starým, ani s kvasem špat
nosti a nešlechetnosti, nýbrž s přesnicemi upřím
nosti a pravdy.
Vyslechnuvše epištolu neb lekcí lpr0jevujeme svou
vděčnost slovy:

Bohu díky.

(ří)GRADUALE
čiliStupňový
ot' den, jejž učinil Hospodin;
plesejm'ezpěv
a vesel
me se v něm. Oslavujte Hospodina, neboť jest
dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho.
Alleluja. alleluja.
Beránek náš velikonoční obětován byl —Kristus.

Sekvence

Zertvě velikonoční chvály vzdávejtež křesťané.
Beránek ovce vykoupil: Kristus nevinný Otce
se hříšníky smířil.

Smrt a život soubojem utkaly se podivným;
kníže života zemřev, vládne živý.
Pověz nám, Marie, co jsi cestou viděla?
Hrob Krista živého a slávu viděla jsem vzkří

šeného.

Anděly o něm svědčící, roušku, šat v hrobě
ležící.
Vstalt' jest Kristus, má naděje; předejte své do

Galileje.
Víme, že Kristus v pravdě vstal; milostiv bud' nám
vítěz, Král. Amen. Alleluja.
Po Graduate kněz přechází doprostřed & hluboce sklo
něn modlí se přípravnou modlitbu k Evangeliu. Také
věřící právem se ji modlí, neboť každý má hlásatí a uplat
ňovati pravdy učení Božího v prostředí, do něhož ho
Bůh postavil.

Očisť srdce mě i rty mé, všemohoucí Bože, jenž
jsi rty proroka Isajáše žhavým uhlem očistil; rač
i mě takto svým milostným slitováním očistiti, abych

byl hoden svaté evangelium tvé důstojně zvěsto
vati. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Pán budiž v srdci mém i na rtech mých, abych
důstojně a náležitě zvěstoval jeho evangelium.
Amen.

Kněz přechází na stranu evangelní, kamž zatím byl
přenesen Misál. Volá lid !: pozornosti a přeje mu, aby
setkání s Kristem, Světlem světa, přineslo mu blaho:

Pán : vámi.
M. | s duchem tvým.
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Epmoln — Čtení

Pán Ježiš sám v synagoze v Nazaretě čilal : Písma
svatého

Evangelium

"

Církev obklopila členi slova Boznho 'nádhernýml
'
obřady Z úcly k n ěmu v šichni povsl avah a zna
Dl

mena“ se Svalým k řížem.
Credo — Věřím v Boha

\,

(5) EVANGELIUM
Všichni povstávají z úcty k Ježíši Kristu, na něhož
v duchu .patří a jehož slovum naslouchají. Znamenají se
křížem na čele, na ústech & na prsou na znamení že jsou
ochotni přijmoutí kříž v němž jest obsaženo veškeré učení
spásy, & následovati Krista. Po slovech kněze neb jáhna:

Slova svatého evangelia . . .
vzdávají hold _ježíši Kristu:

Sláva tobě, Pane!
Mar. 16, 1-7.

Za onoho času Maria Magdalena a Maria matka
Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, _aby
přijdouce pomazaly Ježíše. A záhy z rána přišly
ke hrobu, když slunce již vyšlo. I pravily k sobě
vespolek: „Kdo nám odvalí kámen od dveří hro
bových?“ A pohlédše, uzřely, že kámen jest od
valen. Byl totiž velmi veliký. A vešedše do hrobu
uzřely mládence, an sedí na pravici oděn rouchem
bílým; i ulekly se. On pak řekl jim: „Nebojte se;
hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného; vstalt'
jest, není ho tuto; hle, místo, kde jej byli uložili.
Ale jděte a povězte učedníkům jeho i Petrovi:
Předejde vás do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám
byl pověděl."
Po přečtení Evangelia kněz políbí knihu říkaje potichu:

Skrze toto svaté čtení zhlaď Bůh naše provinění.
Lid pak děkuje slovy:

Chvála tobě, Kristel
C R EDO

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všech bytostí viditelných
i neviditelných. I v jednoho Pána Ježíše Krista,
Syna Božího jednorozeného. A zrozeného z Otce
přede všemi věky. Boha z Boha, Světlo ze Světla,
Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, ne
stvořeného, téže podstaty s Otcem, skrze něhož
všechno učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naši
spásu sestoupil s nebes. (Klekne se). A vtělil se
Duchem Svatým, z Marie Panny; a člověkem se
stal. Ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem,
trpěl a pohřben byl. A vstal z mrtvých třetího dne
podle Písem. Avstoupil do nebe; sedí na pravici
Otcové. A zase přijde soudit živých i mrtvých,
jehož království nebude konce. | v Ducha svatého,
Pána a oživovatele, jenž z Otce i Syna vychází.
Jenž s Otcem i Synem zároveň jest uctíván a osla
vován, jenž mluvil skrze proroky. A jednu, svatou,
obecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden
křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení
mrtvých. A život příštího věku. Amen.
53
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K. Pán s vámi.

M. | s duchem tvým.

K. Modlem: se!

(ó)OFERlORlUM

Zalm75.

Země se třásla a oněměla, když Bůh povstal
k soudu, alleluja.
Kněz bere hostii na pateně, pozvedá ji & modlí se:

Přijmisvatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, tuto

neposkvrněnou obět', kterou já nehodný služebník
tvůj obětují tobě, Bohu svému živému'a pravému,
za nesčíslné hříchy, urážky a nedbalosti své a za
všechny přítomné, jakož 'i za všechny věrné křes
t'any, živé i zesnulé, aby mě i jim prospěla k spáse
pro život věčný. Amen.
Kněz nalévá víno do kalicha. Přilévaje vody
modlí se:

Bože, jenž jsi důstojnost lidské přirozenosti po
divuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil,
dej nám skrze tajemství této vody a vína státi se
společníky božství toho, jenž se ráčil státi účast
ným našeho člověčenství, Ježíš Kristus, Pán náš,
jenž s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
Svatého Bůh po všecky věky věkův. Amen.
Při obětování kalicha:

Obětujeme ti, Pane, kalich spasení, vzývajíce
tvou milostivost, aby se vznesl s příjemnou vůní
před tvář tvé božské velebnosti za naši i celého
světa spásu. Amen.
V duchu pokory a se srdcem zkroušeným při
stupujeme k tobě, protož přijmi nás, Hospodine,
t tak se děj obět' naše před tváří tvou dnes, aby
se líbila tobě, Pane Bože!
Žehná dary a vzývá Ducha Svatého:

Přijď, Posvětiteli, všemohoucí, věčný Bože, a
požehnej + tuto obět', tvému svatému jménu u
chystanou.
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Obětování
Věřící přinášeli dary a zpívall žalmy na znamení,

že veselého dárce miluje Pán.
že veselého dárce milule Pán. Nyní mu nikdo nic
nedá, neřku-Ii : láskou.
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CIověk,_kdykoliv se k Bohu blíži, má býti mravně
co neičislš

Na epištolni straně umývaje si ruce, říká

žalm 25.

Umyji mezi nevinnými ruce své a choditi budu
kolem oltáře tvého, Hospodine.
Abych slyšel hlas chvály a vyprávěl o všech
divech tvých.
Hospodine, miluji krásu domu tvého a místo,
kde přebývá sláva tvá.
Mše 17
Nehubiž s nezbožníky, Bože, duši mou a život
můj s vražedníky,
na jejichž rukou lpí nepravosti a jejichž pravice
plna jest ůplatných darů.
Já však v nevinnosti své chci kráčeti; vysvoboď
mě a smiluj se nade mnou.
'
Noha má stojí na cestě přímé, ve shromážděních
budu tě oslavovati, Hospodine.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož bylo
na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.
Amen.
Uprostřed skloněn nad oltář modlí se:

Přijmi, svatá Trojice, tuto obět', kterouž ti přiná
šíme na památku umučení, zmrtvýchvstání a nane
bevstoupení Ježíše Krista, Pána našeho, a ke cti
blahoslavené Marie vždy Panny, sv. Jana Křtitele,
sv. apoštolů Petra a Pavla a těchto i všech svatých,
aby jim sloužila ke cti a nám ke spasení, a aby za
nás ráčili v nebesích orodovati, jejichž památku
konáme na zemi. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Kněz se obrací k lidu:

Modlete se, bratři, aby má i vaše oběf příjemnou
se stala u Boha Otce Všemohoucího.
M. Přijmiž Hospodin oběf z rukou tvých k slávě
a chvále jména svého i k prospěchu našemu a celé
Církve své svaté.
K. Amen.

(7) TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmi, prosíme, Hospodine, prosby svého lidu
s dary obětními, aby posvěceny jsouce velikonoč
ními tajemstvími, tvým působením nás vyléčily
k životu věčnému. Skrze Pána našeho . . .
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K. Pán s vámi.
M. | s duchem ívým.
K. Vzhůru srdce!
M. Máme k Hospodinu
K. Díky vzdávejme Pánu Bohu svému!
M. Hodno & spravedlivo jesi.
!

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a spa
silelno, abychom tobě, Hospodine svalý, Otče
všemohoucí, věčný Bože, vždy a všude díky vzdá
vali, skrze Krisla, Pána našeho. Skrze něhož ve
lebnosl fvou chválí Andělé, koří se jí Panslva,
chvějí se před ní Mocnosti. Nebesa i Síly nebeské
&blažení Serafové společným plesáním ji oslavují.
S nimiž rač, prosíme, připuslili léž hlasy naše, u

pokorném vyznání volající:
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Preface — Předmluva
Je to úvod k nelposválnělši částl mše svaté. Má
mese pflpoliti ke chválám samých k“rů anděl
sk ých
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Sanctus — Svatý

Poldvihováni
Nastává neislavněiši, nejvmešeněiši a nejsvě
tělši chvile. Stává se největší zázrak. Kristus Pán
se obětuje jako na Kalvarii, kdy se slunce 1atmělo,
země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a
mnozí mrtvi vstávall : mrtvých. - Když kněz po
zdvihuje svaté způsoby, máme se bíli lřikráte
v prsa a říkali: „Bože, buď milostiv mne hřišnému. 
Klečí se až do svatého přijímání.

SVATÝ, svatý, svatý Hospodin Bůh zástupů,
plna jsou nebesa i země slávy tvé. Hosanna na
výsostech! - Požehnaný, jenž přichází ve jménu
Páně. Hosanna na výsostech!
(, 7 R E' L)

M.
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Tebe tedy, nejmilostivější Otče, skrze Ježíše
Krista, Syna tvého, Pána našeho, pokorně prosíme
a žádáme, abys dobrotivě přijal a požehnal tyto
svaté a neporušené dary, jež ti přinášíme za Cír
kev tvou svatou všeobecnou; račjí uděliti pokoje,
ji chrániti, sjednotiti a řídili po celém oboru zem
ském spolu se služebníkem svým, papežem naším
N. a biskupem naším N. a se“všemi pravověrnými
vyznavači obecné a apoštolské víry.

Pomni, Hospodine, služebníků a služebnic svých
N. a N. a všech tu přítomných, jejichž víra i zbož

nost jest ti známa, za které ti obětujeme nebo
kteří tobě obětují tuto obět' chvály za sebe i za
všechny své, za vykoupení svých duší, za naději
své spásy a bezpečnosti své a kteří plní sliby své
učiněné tobě, věčnému Bohu, živému a pravému.

Spojujíce se a památku uctívajíce nejprve pře
slavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána
našeho Ježíše Krista, ' jakož i svatých apoštolů
a mučedníků tvých Petra a Pavla, Ondřeje, Jakuba,
Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matou
še, Šimona a Tadeáše, Lina, Kleta, Klementa, Xysta,
Kornelia, Cypriana, Vavřince, Chrysogona, Jana a
Pavla, Kosmy a Damiana i všech svatých tvých,
prosíme, abys nás ve všem svou záštitou chránil
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pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu. Skrze téhož
Krista Pána našeho. Amen.
Kněz vztahuje ruce nad obětní dary.

Tuto tedy obět' služebnosti naší i veškeré čeledí
své, prosíme, Pane, usmířen přijmi a dny naše
ve svém pokoji pořádej a uděl, abychom od věč
ného zatracení byli vytržení a k stádci tvých vyvo
lených připočteni. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Kněz pětkrát žehná obětní dary.

Kteroužto obět', prosíme, rač ty, Bože, ve všem
požehnanou, přivlastněnou, platnou, důstojnou- a
příjemnou učiniti, aby se nám stala Tělem a Krví
nejmilejšího Syna tvého, Pána našeho Ježíše Krista.

Proměňování a pozdvihování.
Jenž denpřed tím, než trpěl, vzal chléb do svých
svatých a ctihodných rukou a pozdvíhnuv oči k ne
bi k tobě, Bohu, Otci svému všemohoucímu, díky
tobě číně požehnal, rozlámal jej a dal učedníkům
svým řka: „Vezměte a jezte z toho všichni, nebot'
toto jest tělo mě."
Těmito slovy kněz přepodstatnil chléb v Tělo Páně. Proto
pokleká & pozdvíhuje svatou Hostii.

Kněz přepodstatňuje víno:

Podobným způsobem, když bylo po večeří, vzav
i tento přeslavný kalich do svých svatých a ctihod
ných rukou, zase tobě díky číně, požehnal a dal
učedníkům svým řka: „Vezměte a pijte z toho
všichni, nebot toto jesi kalich krve mé, nové a věč
né úmluvy — tajemství víry ——, která za vás a za
mnohé vylita bude na odpuštění hříchů. Kolikrát—

koli toto činiti budete, na mou památku budete

činíti."
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Pozdvlhováni

Po pozdvlhování
Nellépe le přítomen mšl svaté a nelvíce utltků
: ni má, kdo právě v této chvíli zároveň s knětem
spoluobětule na čtvery' úmysl: chvály, díků, smíru
a prosby. — Pomodliti se následující modlitbu:
„Ptílrnl, svatá Trojice, tuto obět' lakožto památ
ku utrpení a smrtí Páně - ke cti : slávě své - na
poděkování za udělená dobrodiní - na odpuštění
hříchů : trestů - a na vyprošení potřebných milostí.
Shlédní na nl, lako lsl pohlédl na dary spraved
ílvého Abela.

Po pozdvihování.
Protož i pamětlivi jsouce, Hospodine, my slu—
žebníci tvoji a lid tvůj svatý, jak blahého umučení,
tak i zmrtvýchvstání, ale i slavného nanebevstou
pení téhož Krista, Syna tvého, Pána našeho, obě
'tujeme přejasné velebnosti tvé z tvých darů a
údělů obět' čistou +, obět' svatou +, neposkvrně—
nou +, chléb + svatý života věčného a kalich + spa
sení trvalého.
Rač na ně vlídnou a jasnou tváří shlédnouti a je
sobě oblíbiti, jako jsi sobě oblíbiti ráčil dary spra
vedlivého sluhy svého Abela a obět' praotce na
šeho Abrahama i svatou a neposkvrněnou obět',
kterou tobě přinesl nejvyšší kněz tvůj Melchise

dech.
Pokorně tebe žádáme, všemohoucí Bože, dej
tyto dary rukama svatého anděla svého donésti
na vznešený svůj oltář před obličej své božské
velebnosti, abychom všichni, kdož z tohoto oltář
ního účastenství přijmeme svatosvaté tělo a krev
Syna tvého, naplnění byli všelikým nebeským
požehnáním a milostí. Skrze téhož Krista Pána
našeho. Amen.

Vzpomínka na zemřelé.
Pomni též, Hospodine, služebníků a služebnic
svých N. a N., kteří nás předešli se znamením víry
a odpočívají ve snu pokoje. Jim a všem v Kristu

odpočívajícím popřej, prosíme, Hospodine, místa
občerstvení, světla a pokoje. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. Amen.
Nám pak, hříšným služebníkům svým, důvěřují
cim v hojnost slitování tvých, rač též udělití podílu
a společenství se svými svatými apoštoly a mučed
níky: s Janem, Stěpánem, Matějem, Barnabášem,
Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Feli—
citou, Perpetuou, Hátou, Lucií, Anežkou, Cecilií
a všemi svými svatými, v jejichž společnost, pro
síme, rač nás připustiti, nikoli oceňuje zásluhy,
nýbrž jakožto štědrý dárce slitování. Skrze Krista
Pána našeho.
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Skrze něhož, Hospodine, toto všecko dobré
vždy tvoříš, posvěcuješ +, oživuješ +, požehná
váš +a nám uděluješ.
Skrze + něho a s + ním a v + něm jest tobě, Bohu

Otci všemohoucímu, v jednotě Ducha Svatého
všeliká čest i sláva

,
hlasitě:

po všecky věky věkův. M. Amen.

Prip'n (:=. obětní hostině
Modleme se! Spasitelnými příkazy napomenutí
a božským návodem poučeni odvažujeme se vo
lati:

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvět' se jméno
tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpust' nám naše viny, jakož i my odpouštíme
našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení.
M. Ale zbav nás od zlého. K. Amen.
Zbav nás, prosíme, Hospodine, všelikého zla
minulého, přítomného i budoucího, a přímluvou
blahoslavené a přeslavné vždy Panny, Rodičky
_BožiMarie, i blažených apoštolů tvých Petra a
Pavla i Ondřeje a všech svatých (žehná se pate
nou) uděl milostivě pokoje za dnů našich, abychom
přispěním tvého milosrdenství vždy prosti byli
hříchů a bezpe'čni přede vším zmatkem. Skrze
téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž
s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha Sva—
tého, Bůh po všecky věky věkův.
M. Amen.
K. Pokoj + Páně budiž + vždycky + s vámi.
M. | s duchem tvým.
Kněz vpouští částku 2 rozlomené Hostie

do kahcha:

Toto smíšení a zasvěcení Těla a Krve Pána na
šeho Ježíše Krista budiž nám přijímajícím k životu
věčnému. Amen.
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Pater noste: — Otčenáš
Je to nejlepši modlitba vůbec, božská modllt
ba. - Pomodliti se jej.

Pán Ježiš uči apoštoly tuto modlitbu

mg.m “.=—„Bu...

„“

„\

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj
se nad námi!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj
se nad námi!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, u_děl

nám pokojel
Při Mších zádušních v černé barvě se říká
po prvé a po druhé:

dejž jim odpočinutí
po třetí se ještě připojuje:

věčné.
Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl apoštolům svým:
Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám,
nehled' na hříchy mé, nýbrž na víru Církve své,
a rač ji podle své vůle pokojem obdařiti a sjed
notiti, jenž jsi živ a kraluješ—Bůh po všecky věky

věkův. Amen.

Tato předchozí modlitba se neříká při
zádušních mších (v černé barvě).

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, jenž jsi
z vůle Otcovy spolupůsobením Ducha Svatého
smrtí svou svět oživil, zprost mě tímto svatosva
tým Tělem a Krví svou všech mých nepravostí a
učiň, abych vždycky lnul k tvým přikázáním, a ne
dopust', abych se kdy odloučil od tebe, jenž
s týmž Bohem Otcem a Duchem Svatým živ jsí
a kraluješ Bůh na věky věkův. Amen.
Požití Těla tvého, Pane Ježíši Kriste, j'ež já ne—
hodný odv'ažuji se přijmouti, nebudiž mi k odsou
zení a zatracení, nýbrž pro tvou dobrotivost sloužiž
mi k' ochraně duše i těla a k vyléčení. Jenž jsi živ a
kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého
Bůh po všecky věky věkův. Amen.
Chléb nebeský přijmu a jméno Páně vzývati

budu.

Kněz poklekne, vezme do levé ruky svatou Hostii a pa
tenu a pravicí se bije v iprsa modlí se třikrát:

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše
má.
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Zehná se svatou HOStií říkaje:

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši
mou k životu věčnému, Amen.
Po požití Těla Páně setrvá chvilku v tiché modlitbě.
Potom sbírá patenou oddrobené částečky svaté Hostie
a při tom se modlí se Zalmistou:

Čím se odplatím Hospodinu za všecko, co mi
udělil? Kalich spasení vezmu a jméno Páně vzývati
budu. Chváliti a vzývati budu Hospodina a od
nepřátel svých osvobozen b_udu.
Zehná se kalichem říkaje:

Krev Pána našeho Ježíše Krista zachovej duši
mou k životu věčnému. Amen.
Potom se podává Nejsvětější Svátost věřícím. Zatím co
čistí kalich, modlí se kněz:

Co jsme ústy požili, čistou myslí pojměme a dar
časný budiž nám lékem věčným.
Tělo tvé, Pane, jež jsem požil, a Krev, kterou
jsem pil, necht utkví v útrobách mých, a dej, af
nezůstane skvrna hříchů ve mně, jejž čisté a svaté
svátosti občerstvily. Jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův. Amen.
Na epištolní straně modlí se z misálu:
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Ve starých dobách se zpíval určitý žalm, zatím co
věřící přistupovali ke Stolu Páně. Později byl omezen
na antitonu. kterou při slavné Mši sv. chrámový sbor
latinsky zpívá po sv. přijímání.

1. Kor. 5. Beránek náš velikonoční obětován
byl Kristus, alleluja; a proto slavme hody s přesní
cemí upřímnosti a pravdy, alleluja, alleluja.
Poté kněz odprostřed oltáře se obrací k lidu a přeje mu
hojné účinky spojení s Ježíšem Kristem:

. Pán s vámi.
M. | s duchem tvým.
Na straně epištolní:

\
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PřIlimáni věřících
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V prvních dobách křesťanských všichni věřící přl

stupovalí k'obětni hostině, proto měll,tolík síly,
že s radostí umírali za Krista v hrozných mukách. 
Přijímaliskutečně nebo aspoň duchovně: z hloubi
srdce říci: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou, ale toliko rci slovem a uzdravena

bude duše má."

Modlitba po sv. přijímáni - Postcommunio
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(9) MQDLITBA PO sv. PRIJÍMÁNÍ 

(Postcommunio)

V této modlitbě vyprošuje Církev požehnaného ovoce
ze svaté Oběti & ze sv. přijímání, dovolávajíc se onoho
tajemství díla vykupitelského, jež se právě slaví, a zásluh
svatých jejichž památka se koná.

Ducha své lásky nám vlej, Hospodine, a svor
nými učiň svou dobrotivostí ty, které jsi veliko—
nočními svátostmi nasytil. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje

v jednotě téhož Ducha Svatého Bůh po všechny
věky věkův. Amen.
Uprostřed oltáře obraceje se k lidu:

K. Pán s vámi.

M. | s duchem tvým.

Jděte, oběf jest dokonána.
Při mších bez Gloria říká:
Benedicamus Domino. Dobrořečme H05podinu.

Díky Bohul
Při zádušních mších v černé barvě: Requiéscant in pace.
R. Amen. Odpočiňtež v pokoji! Amen.
Skloněn před oltářem modlí se:

Líbiž se tobě, svatá Trojice, služba poddanosti
mě a dej, aby oběf, kterou jsem já nehodný tvé
božské velebnosti přinesl, tobě byla příjemná a
aby mně i všem, za které jsem ji přinesl, tvým
slitováním sloužila k smíření. Skrze Krista Pána

našeho. Amen.
Obraceje se k lidu kněz uděluje požehnání.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch
Svatý. M. Amen.
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Na evangelní straně:

K. Pán s vámi. M. | sduchem tvým.

K. Počátek svatého evangelia podle Jana.
M. Sláva tobě, HOSpodine.
Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha
a Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všecky věci byly učiněny skrze ně a bez něho
nebylo učiněno nic z toho, co učiněno jest. V něm
byl život, a ten život byl světlem lidí, a Světlo
ve tmě svítí a tma ho nepojala. Vystoupil pak

jeden člověk, byv poslán od Boha, jméno jeho
bylo Jan; ten přišel na svědectví, aby vydal své—
dectví o Světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
On nebyl Světlem, nýbrž aby svědectví vydal
o Světle. Bylo však Světlo pravé, kteréž osvěcuje
každého člověka, přicházejícího na tento svět.
Na světě bylo, a svět učiněn byl skrze ně, ale-svět
ho nepoznal. Do vlastního přišel, a vlastní ho ne
přijali. Kteří však jej přijali, dal jim moc státi se
dítkami Božími, totiž těm, kteří věří ve jméno jeho,
kteří se zrodili nikoli z krve, ani z vůle těla, ani
z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slovo tělem učiněno
jest (klekne se) a přebývalo mezi námi, a viděli

jsme slávu jeho, slávu jako jednorozeného
Otce, plného milosti a pravdy. M. Bohu díky.
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Vznešenost kněžství
Kristus Pán sám vyjádřil důstojnost kněžství
slovy: „Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi po
hrdá, a kdo mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mne
poslal. (Mar. "10, 16). Proto právem pravil svatý
farář z Arsu: „Kdybych potkal kněze a anděla
zároveň, napřed bych pozdravil kněze a pak an
děla, nebof anděl je pouze přítelem Božím, kněz
však jeho zástupcem."
Nadlidská moc a důstojnost kněze se zvláště
jeví ve svátosti pokání a při mši svaté.

Kněz odpouští hříchyl Uvědomme si, co to zna
mená. — „Doutej, synu, odpouštějí se tobě hří
chově tvoji", děl božský Spasitel k muži ochrnu
lému. Slyšíce to tarizeove' reptali řkouce: „Tento
se rouhá“ (Mat. 9, 2).
Slyšte z úst tarizeů, že odpouštěti hříchy je
právem Božím, nebo! Krista odpouštějícího hří
chy nazývají rouhačem. A hle, tuto moc, jedině
Bohu příslušející, uděluje Syn Boží kněžím skrze
apoštoly, an dí: „Přijměte Ducha svatého, komu
odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a komu zadr
žíte, zadrženy jsou" (Jan 20, 22).
Nebesa proráží jeho výrok: „Já tě rozhřešuji",
soudní síní Boží se ozývá a Bůh stvrzuje jeho
rozsudek. Člověk - kněz - mluví, a anděl spra
vedlnosti vymazuje hříchy kajícníka z knihy života.
Člověk - kněz - mluví, a slovem „rozhřešuji" jako
zázračným klíčem se otvírají brány žaláře, z obětí
peklu propadlých se stávají dítky Boží, dědici

nebes

Rcete, nemá-li katolický kněz větší moc než kní
žata a králové tohoto světa? Oni vládnou tělem
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poddaných svých, majetkem, životem časným, 
kněz však sdílí vládu Boží nad dušemi, nad životem
věčným. Nezdobí kněze, úřad jeho, koruna v prav
dě královská?
V Písmě svatém čteme o dobytí města Gabaon:
Třikrálové ve Svaté zemi oblehli Gabaon. Město
žádalo soudce Josue o pomoc. Tento táhl se vším
válečným lidem v noci. Nepřítele náhle přepadl
a zahnal na útěk. Když se blížil večer, zvolal Josue:
Nehýbej se slunce! To se zastavilo, dokud nepřá
tele na hlavu neporazili. Poražení králové se skryli
v jeskyni. Josue rozkázal jeskyni zavaliti velkým
kamenem, postavil k ní stráž a pronásledoval dále
prchajícího nepřítele. Pak se vrátil k jeskyni, po
ručil z ní vyvésti krále, dal je popravili a mrtvoly
jejich nechal viseti do večera. Potom je izraelité
hodili do jeskyně a nanesli ke vchodu množství
kamení.
„Nehýbej se slunce“ (Josue 10, 12, volá Josue
a slunce stojí. Jaký to div! Jaká by to byla moc,
kdyby Bůh dal člověku účast v řízení světa, po
roučeti běhu země, paprskům slunce, bouřím a
časůml Kněz má větší nebo aspoň stejnou moc.
Komu odpustíte hříchy, odpouš'tějí se jim. Věru,
'divuplná je moc kněze, když rozhřešuje.
ll.
'
Ještě vznešenějším seznáme úřad kněžský, uvá
žíme-li jeho moc při úkonu na zemi nejsvětějším 
při oběti mše svaté.
Ježíš Kristus byl prvním a nejvyšším knězem
Nového Zákona. A co bylo vrcholem jeho kněž
ského úřadu? Smrt kříže, obět' krvavá novozákonní.
Nekrvavým způsobem ji však slavil již dříve - při
poslední večeři. Vzal chléb a víno do svých sva
tých rukou a pronesl velebná a zázračná slova:
„Toto jest tělo mé — Toto jest krev má“ (Mat. 26,
26).

'

To byla první oběf Nového Zákona, večeřadlo
první chrám, stůl první oltář. Onen dřevěný oltář
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'se již rozpadl v prach, ale Ježíš Kristus slaví na
tisících oltářích po celém světě vždy znova tuto
obět' nejsvětější. On sám obětuje ji neviditelné,
zastoupen viditelně knězem, jehož ústy vyslovuje
vždy znova zázračná slova proměnění.
Příkaz Kristův: „To čiňte na mou památku" usku
tečňují denně tisíce kněží.
Při nejsvětější obětí se kněz nejlépe ukazuje
druhým Kristem, jak ho nazývají svatí Otcové
církevní. Mší svatou otvírá kněz poklady milosti
Kristem prvým dobyté a rozdává je věřícím. Jak
nesmírná moc svěřena tu rukám knězovýml Hlasem
svým svolává s nebo na oltář Krista Pána.
Svatý Krištof byl silný a udatný vojín. Jednou
navštívil poustevníka a tázal se ho, jak má sloužiti
Kristu. Poustevník mu radil, aby se modlil & roz
jímal. Na to řekl vojín, že jsa neučený, to nedove
de. Tu mu pravil poustevník: „Služ mu tedy svou
siloul" A ukázal na dravou řeku bez mostu. Po
radil mu, aby přenášel lidi přes nebezpečný brod.
Silák uposlechl.
J_ednou večer zaslechl ve své chýši dětský pláč.
Vyšed spatřil pacholátko, jež prosilo, aby je pře
nesl na druhý břeh. Převozník vzal ochotně chla
pečka na ramena, a opíraje se o hůl, přecházel
řeku. Ale hošík byl stále těžší. Silák s největší ná
mahou se přebrodil. Tu složiv břímě, oddechl si
a řekl s úžasem: „Milé dítě, bylo mi, jako by celý
svět na mně spočíva|." Pacholátko odvětilo: „Nesl
jsi více než celý svět, nesl jsi toho, jenž celý
vesmír stvořil." Po těch slovech pachole zmizelo,
a silák, který na své šíji přenesl Krista, slul od té
doby Kryštot, Kristonoš.
Každý kněz je podobným a skutečným nosite
lem Kristovým. Pána Ježíše bere do rukou, ve sva
těm přijímání podává ho věřícím. S Nejsvětějším
v rukou žehná lid, nese ho jako poslední útěchu
k nemocnému, umírajícímu.
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