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' k velikým štěstím iest pro nás, že

po drahé vlasti naší iest neien
tolik krásných svatyň — od velko
lepých chrámů až po prosté ko
steličky s bílou vížkou, vyčnívailcí
nad stulenou pod ní vesničkou
— ale, že v nich ve všech se přináší nei

světěiši

oběf

mše

svaté.

Tato

oběf iest neivzácněiším prostředkem, iímž
Bůh nám své milosti přivlastňuie. V nesmírné
lásce své ii ustanovil Pán Ježíš a to proto,
aby jednomu každému z nás poskytnuta
byla možnost ve všech potřebách denního ži
vota si vyprositi mši svatou prospěšná dobra.
Jak útěchy plnou ie myšlenka: neísme opuštění,
Pán Ježiš, který nás tolik miloval a za nás na
Kalvarii se obětoval, iest nám ustavičně tak
=b_izko.Tiše planoucí světlo věčné lampy před
%a'tostánkem vede nás k dobrotivému Pánu
Ježíši, k oltáři jeho, na němž svatá oběť mešní
se koná. Kněz, mši svatou sloužící, iest oděn
v posvátná roucha, nestoií u oltáře íako oby
čeiný člověk, nýbrž v té chvíli iako zástupce Je
žíše Krista a oltář se stává horou kalvarskou.
Poslechněme vždy nedělního a svátečního hla
su zvonů a )k oltáři Pár—ěplni touhy spěíme,
k Ježíše Krista drahé obětic.
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»Dal sebe sama za výkupné za všecky.:
(První list sv. apoštola

Pavla !( Timofeoví, 2, 6.

OBET MŠE SVATE.
Co iest oběf?

Oběť ie viditelný dar, který přinášíme
Pánu Bohu, abychom ho za neivyššího
Pána uznali.
Obětiisou tak staré iako lidstvo. Již Kain
a Abel obětovali Pónu Bohu. Ve Starém zó
koně byly oběti samým Bohem skrze Moížiše
přísně nařízený. Oběti ty zároveň ukazovaly
na oběť Nového zákona, totiž na zaslíbeného
Vykupitele, který měl Bohu přinésti iedině pra
vou a milou oběť.
Které iest oběf Nového zákona?

Oběť Nového zákona iest oběf, kterou
přinesl Pán .Iežíš smrtí svou na kříži.
Adam a Eva těžce zhřešili. Hříohem svým
vškodili neien sobě, ale i všem svým potomkům.
Urážka Boha byla nesmírná, mohl ii odčiniti
zase ienom Bůh, ponižiti se však, za lidi trpěti
a umříti nemohl Bůh iako Bůh, to mohl zase íen
člověk -—. proto Bůh stal se člověkem, přišel
na svět Ježíš Kristus, Syn Boží, aby nás svou
smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. Pouze

ieho obět byla Panu Bohu nekonečně milá a
měla sílu a moc zbaviti všecko lidstvo hříchů
a smířiti s Bohem. Jen tato oběf otevřela nám
.opět bránu nebes, uzavřenou hříchem praro
dičů Adama a Evy.

Čím se oběf Pána Ježíše na kříži ustavičně
obnovuie?

Oběf Pána Ježíše na kříži se ustavičně
obnovuie mši svatou.
Oběti na kříži dokonal Pán Ježíš dilo
vykupitelské. Ale potřebí ie každému, má-li
býti spasen, aby mu ovoce kříže Kristova bylo
přivlastněno. Opakuie tudíž Pán Ježíš na oltá
ři skrze kněze oběf, kterou na Kalvarii vykonal.
Co jest mše svatá?

Mše svatá iest ustavičná, nekrvavá oběf
Nového zákona, ve které se Pán Ježíš
obětuie pod způsobami chleba a vína
svému Otci nebeskému.
Pán Ježíš chtěl, aby krvavá oběť ieho
na kříži se Opakovala ustavičně 'a to nekrvavě.
Proto ustanovil při poslední večeři oběť mše
svaté. Večer před svou smrtí vzal Pán Ježíš chléb
do svých rukou, proměnil iei v tělo své, lá

mal a podával apoštolům se slovy: Toto iest

tělo mé, které se za vás vydává (Luk.
22, 19). Potom vzal do ruky kalich s vínem, pro
měnil víno ve svou krev, dal apoštolům a řekl:

Toto iest krev má Nového zákona,
která se vylévá za mnohé na odpu
štění

hříchůx

(Mat. 26, 28). Zároveň dal

apoštolům a iich nástupcům v kněžském úřadě
moc,..aby také oni, proměňuííce chléb a víno
v tělo a krev ieho, podávali _ie Bohu v obět1
9
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Poslední večeře — pfvní oběť mše svaté:
»Toto iest tělo mé, které se za vás vydává.—x
(Evangelium sv. lukóše, 22, W.)

a věřícím za pokrm duševní k ieiich posvěcení

a posile. Řekl iím totiž: »To čiňte

na mou

p a m 6 t k u.:
Proč ustanovil Pán Ježíš oběť mše svatéfff>
vov
Pán Jezns
ustanovil oběf mše svaté: ].
aby nám svou oběf na kříži ustavičně
připomínal; 2. aby nám bez ustání při
vlastňoval ieií užitky, které nám svou
obětí na kříži zasloužil.

Milostí neb užitký mše svaté isou dvoii:

obecné a zvláštní. Obecné užitky mše svaté
maií všichni lidé, živí i mrtví. Zvláštní užitek ze

mše svaté má:
]. Kněz, který ii obětuje,
2. ti, za které ii obětuie,
3. ti, kteří isou ií nábožně přítomni.
Při mši svaté dostává se nám:
]. odpuštění hříchů lehkých o prominutí čas
ných trestů;
2. rozmnožení milosti Boží posvěcuiící;
3. pomoci v potřebách duchovních i tělesných.

Které isou hlavní části mše svaté?

Mše svatá má tři hlavní části:

]. Obětování — obětuie se chléb a ví
no, které se připravují, zasvěcuií Bohu.
2. Proměňování a pozdvihování — oběf
se vykonává tím, že se proměňuíe chléb
IO

v Tělo Ježíše Krista a víno v Krev ieho,
smrt Ježíše Krista na kříži naznačuie se
oddělenými způsobomí a pozdvihovónim
iích.

3. Svaté přiiímóní — obětní hostinu.
Neidůležitěiší části, “bez níž není oběti,
iest proměňování, neiposvótněiší okamžik: pro
měnění prostého chleba a vína v neidražší Tělo
o Krev Páně.
Proč Církev užívó při mši svaté

iazyko

latin—

ského?

Pří mši svaté užívá Církev iazyka latin—

ského proto:
]. poněvadž pochází řeč toto z Říma,
odkud k nám přišlo světlo viry Kristovy,

2. poněvadž se čas od času nemění iako
iazyk nóš mateřský,
3. poněvadž se tím také siednocenost
v bohoslužbě, iokož í iednota Církve po
všem světě zachovává a představuíe.
At vstoupí katolík kdekoli na světě do
chrámu katolického, všude připomíná mu řeč
církevní, že iest dítkem iedné a téže rodiny —
církve římsko—katolické a tak v kostele se cítí
domovem.
Veškeré modlitby mše svaté obsahoie

mísól, to iest mešní kniha.
11

Kdy isme povinni býti přítomní mši svaté?

V neděle a zasvěcené svátky isme povin
ni býti přítomní mši svaté, nebrání-li nám
v tom žádná vážná nebo nevyhnutelná
překážka. Kdo vlastní vinou mši svatou
v neděli a zasvěcený svátek zanedbává,
těžce hřeší.
Abys zvláště byl účasten mši svaté, při
stupui při ní k svatému přijímání — spolu
s knězem k obětní hostině.
Přistupui často ke stolu Páně!
Vynikaiící duchovní vůdce praví: Dva

okamžiky života tvého isou neidůležitěiši,
a) hodinka smrti, kdy se obievíš před
Bohem, svým soudcem,
b) chvíle, kdy přistupuieš k sv. přiíímání,

protože tu téhož Boha, soudce svého, přiiímáš
do srdce svého; na soudu poznáš ieho spra
vedlnost, ve svatém přiiímání pocífuieš ieho
nesmírnou lásku. A ty bys chtěl této.lásky po
strádatí, té lásky, která i tobě vroucně praví:
»Poid'te ke mně všichni, kteří pracuiete a obtí
ženi iste, a iá vás občerstvímc.
Nepřístupuieš-li právě ke svatému příií
mání, hled' se ho zůčastniti alespoň způsobem
duchovním, vzbuzením totiž vroucí touhy po
Pánu Ježíši.
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Oběť ní hostina'C'— sv. přiiímóní.
Tělo Póna našeho Jezuse Krist , zachovei duši
mou k zivotu vě čnému. Amen.

OLTÁŘ.
Kterak vybaven iest oltář, u něhož se slouží
mše svatá?

Oltář, u něhož se slouží mše svatá iest
takto vybaven:
I. Na oltářním stole iest uprostřed kamenná

deska s ostatky

svotých

mučedníků.Po—

kryt iest třemi lněnými, bílými ubru
sy (plátny), které připomínaií roucha, do nichž
zabaleno bylo mrtvé Tělo Krista Pána.
2. Při mši svaté „na oltáři hoří svíce z čistého
včelího vosku, předstovuií Krista Pána, světlo
světa.
3. Na oltáři musí býti kříž a to tak umístěný,
aby kněz i lid iei dobře viděl. Kříž připomíná,
že oběť, která se na oltáři koná, ie táž oběf,
kterou Kristus Pán na kříži přinesl.

POSVÁTNE

NÁDOBY

KE MŠI SVATE.

Kterých posvátných nádob iest třeba ke mši

svaté?
Ke mši svaté iest třeba:

]. Kalichu.

Kalich iest nádoba určená pro

Krev Páně. Podobá se otevřenému kalichu kvě—

tinovému. Má býti ze zlata, neb aspoň číše
má býti stříbrná o pozlacená.
14

2. Patený. Patena iest mělký okrouhlý talířek

ze zlata neb aspoň ze stříbra a pozlacený. Na
patenu se klade při mši svaté Tělo Páně.
Kalich a patena musí býti od biskupa po
svěceny.

Co náleží ke kalichu o k pateně?

Ke kalichu a pateně náleží:
]. Korporól,

čtverhranný Iněný ubrousek,

který se při mši svaté pod kalich prostírá a na
něiž se klade Tělo Póně.
2. B u r s a, čtverhranná taštička, do níž se uklá—
dó korporůl.

3. Palla,

malé, čtverhranné tuhó pokrývka

lněné, iíž se při mši svaté přikrývá kalich.

4. Purifikatoř,

lněný šóteček k čištění ka

licha a pateny.
5. Velum, pokrývka, kterou se kalich na po
čátku a na konci mše svaté zahaluie.
Velum a bursa isou z téže Iótky iako roucho
mešní.

POSVÁTNÁ ROUCHA
Která posvátné
svaté?

KE MŠI SVATE.

roucha obléká kněz ke mši

Ke mši svaté obléká kněz na kleriku tato
posvótnó roucha: humeról, albu, Cingu
lum, manipul, štolu a kasuli.
15

1. H umerá l, iest lněná bílá rouška, iíž kněz
si zahaluie krk a ramena; připomíná ono rou—
cho, kterým zahalili voiácí tvář Kristovu, když
se mu posmívali a iei políčkovali.
2. Alb a iest dlouhé, bílé řasnatě roucho s ru—
kávy, připomíná roucho, ve které Herodes 5 po
směchem dal Pána Ježíše obléci.

3. Cingulum
iest lněný, bílý provaz, kterým
se alba podkasává, znamená provaz, kterým
Kristus Pán na hoře Olivetské byl svázán.

4. Ma nipul,

malý sešitý pás, který kněz na

vléká na loket levé ruky, připomíná roušku, kte
rou si Pán Ježíš utřel krví zbrocenou tvář a
zůstavil na ni svou podobu. V manipulu míval
kněz šáteček, kterým si stíral pot.

5. Štola
iest dlouhý, úzký pás, který kněz
dává si křížem přes prsa, veprostřed a na obou
koncích iest opatřen křížkem. Štola značí kříž,
který Pán Ježíš na bedra svá vzal, štola iest
též odznakem kněžské moci, proto žádný úkon
kněžský bez štoly kněz nekoná.

6.Mešní roucho čilikasule (ornát)

zdobené roucho vpředu i vzadu volně splýva
iící, připomíná nesešivaný vrchní šat Pana Je
žíše, o který metali voiáci los, když Kristus
Pán byl ukřižován. Užívá se ien ke mši svaté.
*

Kněz ke mši svaté obléká v sakristii na kleriku
humeról, albu, kterou podkasóvú cingulem,
navlékó na levý loket manipul, křížem přes

prsa klade štolu a nakonec obléká kasuli.

17

M Š E S V A TÁ
ČÁST PŘIPRAVNÁ.

Modlitba 0 stupňů oltáře.

'I'Veiménu Otce i Syna i Ducha Svo
tého. Amen.
Kněz hluboce skloněn modlí se kaiícně a
s radostnou důvěrou žalm 42. Na to vyznóvó
veřeině svoíi hříšnost :: třikróte se biie v prsa.

Sestup také ty hluboko ve vědomí své
hříšností a rci: Vyznóvóm se Bohu všemohou—
clmu, blahoslavené Marii vždy Panně, svaté—

mu Michaelu Archandělu, svatému Janu Křti
teli, svatým Apoštolům Petru a Pavlu, všem Sva
tým a tobě, otče, že isem zhřešil převelice
myšlením, slovy a skutky (biie se třikrát v prsa)
—- svou vinou, svou vinou, svou neivětší vi
noul Proto prosím blahoslavené Marie vždy

Panny, svatého Michaele Archanděla, svatého
Jana Křtitele, svatých apoštolů Petra a Pavla,
všech svatých a tebe, otče, oroduite za mne
u Pána Boha našeho.
ručuie

Potom vystupuie kněz k oltáři a dopo
se božskému milosrdenství: »S ei m i

i nás, prosime, Pane, nepravosti
n a š e.<

.) ";
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Modlitba 0 stupňů oltáře: Vyznóvóm se..-“Bohu
všemohoucímu . . .

lnt-roitus — Vstup.
Po stupňových modlitbách kněz se modlí
introit na epištolní straně (levé podle oltářního
kříže). Při prvních slovech se žehná křížem.
Při mši svaté za zemřelé činí kříž nad
knihou, vlastně nad zemí, v níž zemřelí odpo—

člvaií, aby naznačil, že veškerého požehnání
z této mše svaté má se dostati hlavně zemře
lým.

Kyňe.
Po introitu vzývá kněz uprostřed oltáře
Boha a smilování devaterou pokornou a pro
stou prosbou, aby Bůh nám nových dobrodiní
udělil.
*

Pros i ty pokorně:

Pane, smilui se nade mnou.
Kriste, smilui se nade mnou.

20
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lntroítus — Vstup. Kněz se žehná křížem. (Při
mši svaté zádušní činí kříž nad knihou.)

Gloria.
Kněz ve dnech, kdy se slouží mše svatá

rázu radostného, pronese andělský chvalozpěv.
Jmenuie se andělským chvalozpěvem, po
něvadž počíná slovy, která pěli andělé při Na
rození Páně u ieslí betlemských.

Opětui s knězem vznešený zpěv: Slů

va na výsostech

Bohu a na zemi po

koi lidem dobré vůlel Chválíme tě. Dobroře
číme tobě. Oslavuieme tě. Díky vzdáváme tobě
pro velikou slávu tvou. Pane Bože, králi nebes
ký, Bože Otče všemohoucí! Pane, Synu iedno—
rozený, Ježíši Kristel Pane Bože, Beránku Boží,
Synu Otce! Jenž snímáš hříchy světa, smilui se
nad námi. Jenž snímáš hříchy světa, přiimi
prosbu naši. Jenž sedíš po pravici Otce, smi
lui se nad námi. Neboť ty iediný isi Svatý. Ty
iediný isi Pán. Ty iedíný isi Svrchovaný, Ježíši
Kriste, se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.
*

_Při posledních slovech andělského chva—
tozpěvu kněz se žehná křížem, líbá oltář, obra—
cl se k lidu, pozdravuie íei a prosí Boha, aby
byl s lidem při následuiíci modlitbě za obecné
potřeby všech.
22

Gloria ——Andělský chvolozpěv:

'

Sláva na vy

sostech Bohu a navue
_Íeíní pokoi lidem dobré

23

Oremus — Mešní modlitba.
Kněz se vrátí ke knize na epištolní straně
a modlí se iednu nebo více modliteb, iok žódó
řód bohoslužebný.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, ročiž církevní
modlitbu, kterou tobě nyní s knězem přednáší
me, milostivě vyslyšeti. Skrze Póno našeho .Ie
žíše Krista, Syna tvého, ienž s tebou i s Du
chem SVatým žiie (: kraluie po všecky věky
věkův. Amen.
*

Vzpomeň tu vroucně svých vldstních
potřeb, které ti obzvláště leží na srdci.

24
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Modlitba mešní: Modleme se!...
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Epištola.
Toto biblické čtení se imenuie epištola
od toho, že se většinou čte část z některého
listu apoštolského (epištola). Někdy se však
čte výňatek ze Starého zákona nebo ze Skutků
apoštolských. Skrze toto čtení epištoly Bůh
mluví k nám ůsty apoštolů a proroků a po
učuie o pravdóch pro život věčný potřebných.
Epištola býva pro každou mši svatou
zvláštní.
*

Po skončení epištoly vděčně rci: Bohu

díky!

*

Potom nósleduii mezizpěvy, které spoiuií
“epištolu s nósleduiící částí — evangeliem.

26

Epištola. Čtení epištoly.

Evangelium.
Přípravná čast mše svaté má ieště druhé
čtení biblické, úryvek z některého ze čtyř
evangelií.
Misól přenesen na stranu evangelní (pra
vou podle kříže oltářního) na znamení, že
evangelium Kristovo od nevěřícího lidu israel
ského přeneseno iest k pohanům.
Ježíš Kristus sóm vlastními slovy v evan
geliu zvěstuie nóm pravdy života věčného a
učení spásy.
*

Při čtení evangelia povstaň

na zna—

meni úcty k slovu Božímu a požehnei se ma

lým křížem na čele, na ústech a na prsou
dóvaie tak na ievo, že isi ochoten vyznóvati
evangelium v myšlenkách, slovech i skutcích.
Po dokončení evangelia vděčně odpo

věz: »Chvóla tobě, Kristek

28

Čtení svatého evangelia.

29

Credo -— Vyznání víry.
O všech nedělích a čelněiších svátcích
se říká slavné vyznání víry. Je to soubor vě
roučných pravd, usnesených na prvním vše—
obecném sněmu v Niceii (r. 325) a doplněných
na druhém všeobecném sněmu v Cařihradě (r.
381).

Uprostřed oltáře, před křížem hlasitě se
modlí kněz toto posvátné vyznání víry:
Věřím v iednoho Boha, Otce všemohou
cího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného
i neviditelného. I v íednoho Pána Ježíše Krista,
iednorozeného Syna Božího, a z Otce zroze
ného před všemi věky. Boha z Boha, světlo ze
světla, Boha pravého z Boha pravého. Zploze
ného, neučiněného, iedné podstaty s Otcem;
skrze něhož všecko učiněno iest. Jenž pro nás
lidi a pro naši spásu sestoupil s nebes (kněz
pokleká). I vtělíl se Duchem Svatým 1 Marie
Panny a člověkem se stal. Ukřižován také za
nás, trpěl pod Pontským Pilátem a pohřben byl.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. A
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce a opět
přiide se slávou soudit živé i mrtvé, iehož krá—

lovství nebude konce. A : Ducha Svatého, Pá
na a Oživovatele, ienž : Otce a Syna vychází,
ienž s Otcem a Synem ie zároveň uctíván a
oslavován, ienž mluvil skrze Proroky. A v jed
nu, svatou, katolickou a apoštolskou Církev.
30
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Credo — Vyznání víry. Věřímv jednoho Boha

3'1

Vyznávám ieden křest na odpuštění hříchů a
očekávám vzkříšení mrtvých a života budou
cího věku. Amen.
*

Vzbud' úkon živé víry a vroucí touhy
přiímoutí pravdy Boží : ůst Církve svaté.
*

Zde končí se část přípravná.

Pří

ní směli bývati ti, kteří se z pohanů nebo židů
do Církve přihlásili, ale ieště nebyli pokřtěni,

nýbrž učili se článkům víry a sluli katecho
m eny. Proto část přípravná se nazývá také

mší katechumenů.

Po ní byli propouštěni slovy: lte missa

est — Odeiděte,

část podstatná

iest propuštění!

Nastala

— vlastníoběf, které se

směli zúčastniti pouze věřící,

odtud se tato

část imenuíe mší věřící
h, kteří po skon—
čení byli rovněž propouštěni slovy: lte missa
est — Odeiděte, iest propuštěni!
Od slova missa, to iest mše, poíme—
nována celá oběť.

32

ČÁST PODSTATNÁ.

|. OBĚTOVÁNI.

Offertoríum — verš k obětování.
Obětní modlitby začíná kněz tím, že
obrací se k věřícím a pozdfavuie ie slovy: Pán
s vámi! A lid odpovídá: l s duchem tvýml Po
výzvě )Modleme sele čte kněz verš zvaný offer—
toríum. V dřívěiších dobách, když byl zpíván
zpěv k obětování, kladli věřící různé dary
před oltář, hlavně chléb a víno. Pokud iich ne
bylo použita k bohoslužbě, věnovali ie k pod—
poře duchovenstva a chudých. Po ll. století
místo darů přinášeli věřící peněžní obětiny. Za
dnů našich věřící dávaií soukromě knězi peně
žitý dar, aby na ieiích úmysl mši svatou obě
toval. Někde dodnes íeště věřící chodí kolem
oltáře, dárky klodouce na oltář, čemuž se říká
ofěra.
Po offertoríu začíná řada obětních ob—
řadů a modliteb za účelem přípravy chleba
a vína k neisvětěiší obětí.
Obětováním chleba a vína vyiímá ie kněz
z obecného užívání o Bohu zasvěcuie. Po pří
kladu Ježíše Krista, který pří poslední večeří
před proměněním chléb a víno žehnal a díky
činil, í kněz obětní dary, chléb a víno Bohu
zasvěcuie, aby ie v pravou oběť přeměnil.
33

Obětování hostie.
Kněz, odkrývaie kalich, bere do rukou
patenu s hostií, pozvedá ii mírně a modlí se
iménem Církve svaté k Bohu Otci:
Přiimi, svatý Otče, všemohoucí, věčný
Bože, tuto neposkvrněnou oběť, kterou iá, ne
hodný sluha tvůi, přináším tobě, Bohu svému
živému a pravému, za nesčetné hříchy, urážky
a nedbalosti své a za všechny přítomné, iakož
i za všechny věřící křestany, živé i zesnulé, aby
mně i iim prospěla k spáse pro život věčný.
Amen.
*

Připoi se k tomuto obětování: Přiimiž

Bože Otče, obětní dar tento, který
ti pro tuto svatou oběf podáváme,
ielikož bude neposkvrněným tělem
Syna Tvého, Pána našeho.
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Obětování hostie.
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Obětování kalicha.
Kněz nalévá víno do kalicha, žehnó vodu
znamením kříže a příleie z ní několik kapek
do vína, iak to učinil Pón Ježíš při poslední ve—
čeří. Smíšení víno s vodou připomíná též krev

a vodu, která vytryskla z probodeného boku
Páně.
Drže oběma rukama pozdvižený kalich,

modlíse: Obětuíeme

ti, Bože, kalich

spasení... za spósu naší a celého

:věta.„

*

Pros s knězem vyprošuiícím proměnění
darů obětních o udělení užítků mše svaté od
Ducha Svatého:

Přiid',Posvětíteli, všemohoucí,
věčný Bože, a požehnei tuto oběf,
o'řipravenou tvému svatému iménu.

36

$

\

z,

.

6% “*.'“':

| a

A

\P'

3-1

z

J

'

i"

3

©"
“*

|

“ma'

.

„'

U...

'

,

j/Jď

."

(l."". '

.

[Lyž./'

' :." :o

\

If“
'

.....&;ooouo
'

]

.

*.';

'

._.

_

_

Q„Yž'lf- _

ooo—.,'m__

BE!
=

'

(» .ao ,
0 “04333

o

'

Obětování kalicha.
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Umývání rukou.
Kněz umývá si roce na znamení, že chce
š'čistou, neposkvrněnou myslí Bohu oběf přinésti.
„V nich spočine neposkvrněné Tělo Kristovo.
Jen s čistým srdcem možno přistoupiti
k oltáři.

'
,.

Pros i ty: Obmyi

mne, Bože,

ode všech nepravosti mých o
očisf srdce mé, abych hodně mohl
státi před oltářem tvým.
*

Po umývání rukou se ubírá kněz do
prostřed oltáře, kde prosí v tiché modlitbě, oby
svatá Troiice milostivě přiialo oběť na oltáři
připravenou.
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Modlete se, bratří!
Kněz líbá oltář, obrácen k věřícím, rozpí

naíe ruce, praví:

Modlete se, bratří,
aby moie i vaše oběť příiemnou se
stala u Boha Otce Všemohoucího.
*

Odpověz na tuto tklívou prosbu knězi

slovy:Necl1fpřiime Pán oběf z rukou

tvých k chvále a slávě iména svého,
iakož i k užitku našemu a veškeré
Církve své svaté.
.lako Pán Ježíš před počátkem svého
utrpení vykupitelského opodál od apoštolů
v tichu samoty v zahradě Getsemanské se
modlil, tak i kněz v tiché modlitbě shrnuie obětní
prosby.

43

Modlete se, bratří, aby mo'e i vaše občf ří
iemnou se stala u Boha tce všemoho ho.

I.PROMĚIŠI OVÁNÍ.

Preface, t.i|.předmluva ke svatým taiem
stvím, obsaženým v kánonu.
„. Slavným úvodem cí předmluvou k promě
ňování iest překrásný chvalozpěv, kterým vy—
dává Církev Bohu vroucí hold díků o chvály.

Konec obětní modlitby iest začátkem chvalo

lpěvu:
Po všecky věky věkův. Amen.
Pán s Vámi. ! sduchem tvým.
Vžhůru srdce! Máme k Hospodinu.
Díky vzdáveime Pánu Bohu svému!

Hodno a spravedlívo iest.
Věru, hodno a spravedlívo iest, slušno a
spasitelno, abychom tobě vždycky a všude díky
vzdávalí, Hospodine svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože, ienž s íednorozeným Synem svým
a Duchem Svatým ieden isí Bůh, ieden isi Pán;
ne v iedínnosti iedné osoby, nýbrž v Troiící íedné
podstat-y. Nebot co o tvé slávě podle zievení
tvého věříme, to o Synu tvém, to o Duchu Sva
tém bez rozdílu v rozeznávání smýšlíme; takže
pravé a věčně Božství vyznávaiíce, klaníme se
i zvláštnosti v osobách | iednotě v bytostí i rov
ností ve velebností,kterouž chválí Andělé i Ar
chandělé, Cherubové a Serafové, kteří nepře
stávoií volatí každodenně iednohlasně říkaiíce.
-5vatý . . .

Preface dle doby a svátků iest proměnlivá.
42

Prefoce — předmluva: Vzhůru srdce! . . .

Svatý . . .
Kněz zokončuie chvalozpěv díků, pozdro
vuie a vítá Božského Spasitele troiím voláním:

Svotý,$vatý,$vatýPónBůhzó

stupů. Plno isou nebesa i země slú
vy tvé. Hosanna na výsostech. Po
žehnoný, ienž se béře ve íménu Pú
ně. Hosanna na výsostech.
Kónon mešní.
Po prefaci počíná k á n o n m e š n i, to

iestneproměnné pravidlo modliteb
a obřadů, provázeiících
božský obětní

0 k o n na oltáři.
První modlitbou prosí kněz a milostivě při

ietí a požehnání obětních darů, dále za obecné
potřeby Církve svaté, za papeže, biskupa (die
cése, v níž se mše svatá slouží) a za všecky
pravověrné křesťany.
*

Modli se:

Tebe prosime, nebeský Otče,
abys skrze tuto svatou oběf po
žehnoti ráčil Církvi své svaté,
svatému Otci našemu Piu XI.,arci
biskupu našemu Karloviavšem pra—
vověrnýmkřestanům.
44

Sanctus — Svatý, Svatý, Svatý Pán
Bůh zůstupů . . .

46

Vzpomínka na živé.
V druhé části této modlitby mešního kó
nonu kněz vzpomínó těch, iimž zvláště chce vy—
prositi užitky mše svaté a za něž slouží mši
svatou.
Vzpomeň i ty na všechny, za které isi po
vinen se modliti, nebo za které se modliti zvláště
isi byl sobě umínil . . .

Třetí část této modlitby obsahuie slavnou
vzpomínku svatých.
Poté nósleduií další dvě modlitby obětní,
které předchůzeií těsně před neivznešeněiším
úkonem proměnění.
*

Zabývei se v duchu nastávaiícím neisvě
těíším úkonem obětním.
Dary obětní promění se v Tělo a Krev
Ježíše Krista iako se stalo při poslední večeři.
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Vzpomínka na živé: Pomní, Pane, služe bníků
i služební: svých
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Proměnění o pozdvihovóní Tělo Páně.
Kněz vyslovuie ve iménu samého Krista
neisvětěiší slovo proměnění, hluboce skloněn
nod obětním chlebem, který drží v rukou svých:

Toto iest Tělo mé.

Skrze toto slovo božské vše
m-ohoucnost proměňuie v tom oka
mžiku chléb v Tělo Kristovo.
Kněz poklekó (: pozdvihuie

neisvětěiší

Tělo..
*

Poklekni na kolena a kloň se Bohu oPónu,
svému Vykupiteli a Soudci, bií se v prso své
: pokornou koiícnostíá
Pozdroveno budiž pravé Tělo Ježíše Kri
sta, které za mne na kříži obětována bylo!
V neihlubší pokoře klaním se Tobě.
Ježíši, tobě isem živ!
Ježíši, tobě umíróm!
Ježíši, tvůi isem živý i mrtvý! Amen.

Proměnění o pozdvihovóní Tělo Páně.

Proměnění o pozdvihovóní Krve Páně.
Kněz zpřítomňuie o obnovuie druhý po—
mótný výiev při poslední večeři (: pronóší uctivě
skloněn nod kalichem slovo proměnění;

Toto iest Kalich Krve mé, nové
a věčně úmluvy — íoiernství víry —

která za vás a za mnohé vylito
bude na odpuštění hříchů.
Poté

poklekó

o

pozdvíhuie

kalich

s Krví Póně.
*

Modli se při pozdvihovóní Krve Páně:
Pozdraveno budiž, předrohó Krví Ježíše
Krista, kteréž za mne vyliío bylo! V neihlubší
pokoře klaním se Tobě.
Ježíši, smilui se nade mnou!
Ježíši, slitui se nade mnou!
Ježíši, odpusť mi hříchy mé! Amen.

Proměnění a pozdvihovóní Krve Páně.

51

Po proměňování.
Obětní úkon dokonán. Kněz modlí se
k Bohu, aby oběť naši milostivě přiial íako oběf

Abelóvu, Abrahamovu a Melchisedechovu. Na
znamení úcty a pokory sklání se hluboce, a kla
de sepíaté roce na oltář a pokorně za nás prosí,
aby oběf naši donesl anděl Páně s oltáře po—
zemského na oltář nebeský, abychom, kdožkoliv
: tohoto podílu oltáře svatosvaté Tělo požívali
budeme, všelikým požehnáním a milostí nebes
kou naplnění byli.

.

Modli se: O, dei nám, nebeský

Otče, pokorně Tebe žádáme,okusiti
': hostiny s touto obětí spoiené, při
níž pokrmem duší našich iest sám

Ježíš Kristus, Bůh i člověk.

52

Pokorně prosíme Tebe, všemohoucí Bože, kož
tuto oběť donéstí skrze ruce Anděla svého na
vznešený oltóř svůi . . .

53

Vzpomínka na mrtvé.
Mše svatá iest obětí smíru, proto Církev
svatá vzpomíná ve svých modlitbách při mši
svaté i na zesnulé a prosí, aby Bůh dopřál du

šímv očistci)místa občerstvení,
a p o k 0 i ec.

světla

.

Vzpomeň i ty při mši svaté těch drahých
zesnulých, kteří v Pánu zemřelí a dei za ně mši

svatou obětovati.

Modlise: Odpočinutí věčné deiž
iim Pane a světlo věčné af iím svítí.
Amem

.

Pak prosí kněz, aby Bůh i nám hříšným
dal milost k pravému pokání potřebnou a přiial
do blažené společnosti se všemi svatými v ne
beslch.
Obětní modlitby končí podáním té oběti
ieště iako oběti chvály, což se malým pozdviže
n'ím darů naznačuie.
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Vzpomínka na mrtvé: Pomni také, Pane, služeb
níků o služebníc svých N. o N., kteří nás předešli
se znamením víry a odpočívaií spánkem pokoí_e-.

Ill. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

Připrava všeobecná.
Příprava na obětní hostinu — svaté při
iímúní, počinů neivznešeněiši modlitbou kře
sťanskou — »Otče náš. Proto kněz se modlí
nyni Otče náš, aby shrnul všechny modlitby,
které posud konal a řekl ie nyní slovy samého
Ježíše Krista, který nás Otčenóši naučil.
M 0 d Ie m e

se :

Rozkazy spasitelnými povzbuzeni a bož
ským naučením vedeni, osměluieme se praviti:
Otče náš, ienž isi na nebesích.
Posvěf se iméno tvé.
Přiid któlovství tvé.
Buď vůle wa iako v nebi tak i na zemi.
Chléb nóš vezdeiší dei nám dnes.
A odpust nóm naše viny.
Jakož i my odpouštíme našim vinníkům.
A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbov nás od zlého. Amen.

.

Modli se Otče náš zvolna a pozorně.
Bůh Otec iistě vyslyší slova vlastniho Syna, po
něvadž se modlíme ímé-nem Ježíše Krista.
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Peter noster — Otče náš . . .
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Bližší příprava.

Lámání hostie.
“Pán Ježíš při poslední. večeři lámal chléb.
Tohoto příkladu následuie církev. l kněz při
mši svaté láme sv. Hostii a to ve tří částí. Toto

lámání znamená
Malý zlomek od
kněz do kalichu
opět spoiení Těla
zmrtvýchvstání.

násilnou smrt Pána Ježíše.
levé polovice hostie pouští
: Krví Páně, což připomíná
a Krve Kristovy při slavném

Beránku Boží . . .
Bližší příprava k svatému přiilmání počíná
troiím vzýváním obětního Beránka. Kněz, mírně
sklonív hlavu, biie se třikrát v prsa:

Beránku Boží, ienž snímáš hří
chy světa, smilui se nad námi. Berán
ku Boží, ienž snímáš hříchy světa,
smilui se nad námi. Beránku Boží,
ienž snímáš hříchy světa, uděl nám

pokoia

(Při mši svaté za zemřelé místo »smilui se
nad námi& se říká »dei iím lehké odpočinutí<.)
*

Bii se též třikrát v prsa a modlí se !( Pánu
Ježíši, Beránku Božímu, aby ti hříchy odpustil.
58
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Agnus Dei — Beránku Boží...
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Příprava na sv. přiiimóní.
Kněz, připroviv se v několika modlitbách
předchozích, poklekó no koleno o povstóvoie
pravi:

Chléb nebeský přiimu o iméno
Páně vzývoti budu.

Béře svatou Hostii do rukou a drže ii
v levé ruce nod poténou, sklání se uctivě o biie
se třikrát v prso.

Modli se : knězem:

Pane, neisem hoden, obys ve
šel pod střechu mou, ole toliko rci

slovem,ouzdroveno bude duše m6.
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Pane, neisem hoden . ._.
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SVATE PŘIJÍMÁNÍ.
Kněz položí obě polovice svaté Hostie na
sebe, béře ie do pravé ruky a žehnaie se íímí,
modlí se:

Tělo Póna našeho Ježíše Krí

sta,zachoveidušímoukžívotuvěč
nému. Amen.

Poté mírně sehnut přiiímó svatou Hostíi.
Potom přiiímó neisvětěiší Krev Páně se
slovy:

Krev Pána našeho Ježíše Krí
sta, zachovei duší mou k životu

věčném-u. Amen.

Modli se, když kněz přiiímó: Můi Je

žíši, po Tobě touží duše má, 6, přiiď
ke mně,občerstvi a posilní mne a
zůstaň se mnou na věky.
Kde iest -oběf, iest í obětní hostina.
Proto po příiímóní kněze iest záhodno, abys
i ty přistoupil ke stolu Páně.

Obřady obětní hostiny končí kněz čiště
ním a umýváním kalicha i rukou svých.
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Svaté přiiímóní.
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Modlitba po sv. přiiímání.
Kněz po upravení kalicha vrátí se k mi
sálu na epištolní straně a modlí se tam závě
rečnou část obřadu mešního a to předslov
!( modlitbě po svatém přiiímání. Nato se ode
béře dcprostřed, políbí oltář a obrácen k lidu,
pozdravuie iei )Pán s vámi: a lid odpovídá:
»| s duchem"! tvýmc.
Vrací se na stranu epištolní
O
a vyzývá vencn k modlitbě slovy: )Modleme sek

.

Děkui i Ty s knězem za všecka přiiatá

dobrodiní a pokornou modlitbou pros za další
dary Boží lásky.

ŠM!
"I?

*:

“ *?
Jáá.

„

..a—f'*'\......— .

Ý

..DQQ

-.....edu—O".'.;.".
'm,.-J-...
/' ..,—\J ' ...1“ *""

33.51-5Aň;_1.--—
*. '
... ,... '
>-"
_.—

\

l\

!\

Modlitba po sv. přiiímůní.
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Mešní požehnání.
Kněz po poslední

modlitbě po sv. přiií—

mání naposled zdraví lid, oznamuie mu: Jdě

te, iest propuštěni,

načež věřícívděčně

odpovidaii: 80 h u diky! (Přizádušní mši sva
té místo toho: »Nechf odpočívaií v pokoii.
Amenx) Nato po krátké modlitbě závěrečné

žehná věřícíslovy: »Požehneiž

mohoucí

Svatýq

vás vše

Bůh Otec, Syn a Duch
*

(Při mši svaté zádušní se nežehná.)
*

Přiimipokorně a s opravdovou zbožnosti
požehnání kněžské (: svěř Pánu Bohu svou
nouzi a bídu, iak duševní tak tělesnou, a Bůh
zaiistě tě vyslyší. Proto odpověz na požehná
ní: »Amen. — Staň sek

66
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Závěrečné mešní požehnání.
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Poslední evangelium.
Po požehnání odchází kněz na evangel—
ní stranu, učiní kříž palcem na oltáři o sebe
žehná malým křížem na čele a na prsou a říká

zpaměti »Počátek svatého evangelia

Jana::

podle

Na počátku bylo Slovo (= druhá božská
osoba, Ježíš Kristus) a Slovo bylo u Boha a
Bohem bylo Slovo.. . Slovo Tělem učiněno iest
(zde se pokleká) a přebývalo mezi námi, a
viděli isme ieho slávu, slávu iako iednoroze
ného od Otce, plného milosti a pravdy.
Vroucí odpověď na slova evangelia, v
němž úchvatným způsobem vyiádřeno vtělení
:Syna Božího »Bohu díkylc uzavírá mši svatou.
Povstaň, požehnei se křížem na č le, na
'ústech a na prsou a obnov předsevzetí, že slo
vem i skutkem, celým svým životem se ukážeš
vždy iako věrný boiovník Ježíše Krista.
Modlitby po mši svaté.
Po posledním evangeliu sestoupí kněz,
poklekne na dolním stupni oltářním a modlí
se třikrát Zdrávas Maria, pak íednou Zdrávas
Královno a dvě modlitby za blaho a ochranu
Církve svaté, nato říká třikrát: )Neísvětěiší
Srdce Ježíšovo, smilui se nad námilc

Poslední evangelium.

,
Udílí-Ii se požehnání Neisv. svátostí po
mši svaté:
Kněz: Chléb s nebe dol isi iim.
.(V čase velikonočním se přidává: Alleluia.)
Věřící: Všecku líbeznost v sobě maiící.
Modleme se: Bože, ienž isi nám v pře
podivné Svátosti památku svého umučení po
zůstovil, popřei nóm, prosíme, abychom svaté
šaiemství tvého Tělo a Krve tvé tak velebílí,

abychom ovoce tvého vykoupení stále v sobě
okoušeli. Jenž isi živ o kroluieš na věky vě
kův. Amen.

